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إزاء بــعض األحــداث الـســيــاســيّـة
واألمنيّة والتي يبدو أنها ما كانت
مـتـوافِـقـة مع تــوجـهـات سـيـاسـات
فــــــلم تُــــــصــــــوّت بــــــعض الـــــــدول
لصـاحلنابعـد حصول الـعراق على
121 صوتاً اي بفارق صوت عن
مـــؤكـــدا ان (الـــعـــراق الـــتـــأهـــيـل)
سـيـشـغل صـفـة مـراقِب في مـجلس
قبل حقـوق اإلنسـان بدايـة العـام ا
ــا ويـــبـــقى الـــعـــمل مُـــســـتـــمـــرّاً 

األمن) واشـــــار الـى انه (وبـــــقــــدر
تــعــلّق األمــر بـالــوزارة بــوصــفــهـا
عنية بحشد الدعم الدولي اجلهة ا
للـتصويت لـصالح جتديـد عضوية
العـراق في اجمللس لعـام آخرين
اال ان بــعــضــاً مـن هــذه الــدول لم
تــلــتــزم بــوعــودهــا وأحــجــمت عن
التصويت لصاحلنا بسبب مواقف
ـبـدئيـة عـلى الـصـعـيدين الـعـراق ا
اإلقـليـمي والـدولي ونهـجه الـثابت
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بــحـث رئـــيس مـــجـــلس الـــقـــضــاء
االعـــلى فـــائـق زيـــدان مع وفـــد من
مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان الـتـابع
ـــتـــحـــدة الـــتـــمـــيـــيـــز بــ لال ا
تظاهرين الـسلمي من اصحاب ا
ــطـــالـب ومن يـــريـــد اســـتـــخــدام ا
العنف. وقـال بيان لـلمجـلس تلقته
(الزمان) امس ان (زيدان ناقش مع
ــفـوضــيـة الـذي ضـم مـديـرة وفـد ا
مكـتب حقـوق اإلنسـان دانيـيل بيل
ورئـيـسـة فـريق الـعـدالـة اجلـنـائـية
ــكــتـب كــاتــريــنــا تــورج  حق في ا
وجب الدستور كـفول  التظاهر ا
والـقـانـون وضـرورة الـتـمـيـيـز بـ
ـتـظـاهـرين الــسـلـمـيـ أصـحـاب ا
ــــشـــروعــــة وبــــ من ــــطـــالـب ا ا
يـــســـتــخـــدم الـــعـــنف ). واصــدرت
مــحـــكـــمــة حتـــقــيـق الــكـــوت أمــرا
بــالــقــبض عــلـى ضــابــطــ اثــنـ
مـنـسـوبـ لشـرطـة واسـط تـسـبـبا
بـــاســـتـــشـــهـــاد مـــتـــظـــاهـــرين في

احملافظة .
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واكـد الـبـيان ان (احملـكـمـة اصدرت
أمــرا بـالـقـبض عــلى ضـابـطـ في
ـدع الشـرطة بـعد تـدوين اقوال ا
بـاحلق الـشخـصي لـلشـهـداء الذين
ســـقــطـــوا في الــتـــظــاهـــرات الــتي
حـدثت فـي احملـافــظـة). مــبـيــنـا ان
(احملكمـة اطلعت على الـتسجيالت
الـفيـديويـة للـكامـيرات الـقريـبة من
مــحـالت احلــوادث ودونت أفــادات
الـــشــهـــود).وتـــابـع أن (احملـــكـــمــة
أصـدرت أمــرهــا اسـتــنـادا الحــكـام
ـادة 406 مـن قـانــون الـعــقـوبـات ا
ومـفاحتـة مراجـعهم لـغرض تـنفـيذ
األمــر اســـتــنـــادا الحـــكــام قـــانــون
اصول احملـاكمـات اجلزائـية لـقوى
األمن الــداخـلي). وكـان الـعـراق قـد
خسـر عضويـته في مجـلس حقوق
االنـســان بـاجلـمــعـيـة الــعـامـة لالم
ــتـحــدث بـأسم ـتــحـدة .  وقــال ا ا
اخلــارجــيـة احــمــد الــصــحـاف في
بـــيـــان امس ان (الـــعـــراق يـــشـــغل
عــضـويـة مـجـلس حـقـوق اإلنـسـان

مـــنــذ عــام 2017 ولــغــايـــة الــعــام
اجلاري حيث كان لـنا دور إيجابي
فـعّـال فـيـه وعـمـلـنــا جـاهـدين عـلى
إبـعــاد قـرارات اجملـلس وإجـراءاته
وسـعـيـنـا حـثـيـثـاً عن الـتـسـيـيـس 
الســتـحــصــال هــذا الـدعم وبــذلــنـا
جــهــوداً كــبــيــرة حــتى الــســاعــات
األخـيــرة و جنـحــنـا في احلــصـول
عــلى وعــود من 130 دولــة مــنــهــا
دول دائـمـة الـعـضـويـة في مـجـلس

يستـحقه بلـدنا ويلـيق به وسنعمل
على جتـديد عضـويتـنا في اجمللس
مـسـتــقـبالً).  عــلى صـعـيــد مـتـصل
أصدر مجلس القضاء االعلى بياناً
ــــفـــقــــودين واالجـــراءات بـــشـــأن ا
ـتـخـدة في احملـاكم في مـا يـخص ا
لف.  واشـار البيـان الى انه (بعد ا
تلـقي اجمللس اخبـارا بشأن  قـائمة
ــــفــــقــــوديـن من قــــبل أحــــدى من ا
اجلهات السيـاسية  اإليعاز إلى

احملـاكم لـلــمـبـاشـرة بــالـتـعـاون مع
ــعــنــيــة لــلــتــوصل الى اجلــهـــات ا
مــصـيـــرهم احلـقـيــقي) واكـد انه (
كانت حصيلة نتائج ذلك بأن قسماً
من األشــخـاص الــواردة أسـمـاؤهم
ضـمن الـقـوائم مـوقـوفـ عـلـى ذمة
قـضـايـا حتـقـيـقـيـة وقـد صـدر قـرار
واخرى بـاإلفـراج عـنـهم في حـيـنـه 
مــتــهــمـ واردة أســمــاؤهم ضــمن

ـــرســـلـــة ســـبق وان  الـــقـــوائم ا
تـــوقــيـــفـــهـم في بـــابل ثم أحـــيـــلت
قـضـايـاهم إلى مـحــكـمـة الـتـحـقـيق
ركـزية و اإلفراج عـنهم من قبل ا

احملكمة).
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تـهم الوارد ولفت الى ان (أحد ا
أسمه ضـمن القوائم  تـوقيفه في
7 تـمـوز عـام 2017 ثم تــوفي بـعـد
شهرين من توقيفه أثناء رقوده في
مـسـتــشـفى احلـلـة الــتـعـلـيـمي و
تـسلـيم جـثـته إلى ذويه) وتابع ان
(مـــتـــهــمـــا اخـــر ورد اســمـه ضــمن
الــقـوائم  تـوقـيــفه في تـمـوز عـام
2017 بعدها  احلكم عليه من

قبل محكمة جـنايات بابل بالسجن
ــؤبــد وحــالـــيــاً مــودع في ســجن ا
الـــرصـــافـــة اخلـــامـــســـة) واوضح
ـتـهـمـ قد الـبـيـان ان (قـسمـاً من ا
صـدرت بحـقـهم مذكـرات أمـر قبض
ادة 4/1 من قـانون مـكافـحة وفق ا

.( اإلرهاب وحاليا هارب
واردف ان (هــــــنــــــاك اســــــمــــــاء 
تـــســـجـــيـل أخـــبـــار لـــدى مـــحـــاكم
الـتـحـقـيق اخملـتـصـة بـفـقدانـهم من
ضـــــمـــــنـــــهـم مـــــفـــــقـــــودي قـــــريــــة
الشيحة/ناحـية الصقالوية والذين
فقـدوا بعد سـقوط مـحافظـة األنبار
بــيـد داعش اضــافــة الى مــفــقـودي
صالح الـــدين ومــحــكـــمــة حتــقــيق
ـــشـــروع الــتـي ســجـــلت أخـــبــارا ا
بفـقدانهم وكـذلك مفـقودي محـافظة
كـركـوك).مـشـيــرا الى ان (عـمـلـيـات
التـحري عن الـذين لم يتم الـتوصل
إلى مـصيرهم مـستـمرة بـالتـنسيق
ــعــنـــيــة بــاألمن في مع اجلـــهــات ا

السلطة التنفيذية). 
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اطــلق مــصــرف الــرشــيــد قــروضـا
مـتــنــوعـة لــلــمــشـاريـع الـصــغــيـرة
لـــلــعـــاطــلـــ عن الـــعــمل واالرامل
ـــطـــلـــقـــات وقـــروض الـــبـــنـــاء. وا
واوضح بــيـان لـلـمـصـرف امس ان
ـديـر العـام رشـاد خـضيـر وحـيد (ا
عـقد اجـتمـاعات مـتواصـلة لـتنـفيذ
حـزمـة االصالحـات الـتي دعت لـهـا
احلـكــومـة عــلى ضـوء تــوجـيــهـات
ــرجـــعــيــة الـــديــنــيـــة حــيث دعــا ا
ـســتــثــمــرين كــافـة من ــصــرف ا ا
الـراغـب بـبـناء مـجـمعـات سـكنـية
ـنـحـهم قـروضـا مـراجـعـة الـفـروع 
ـصـرف دعـا مـبـيــنـا ان (ا لـلـبــنـاء)

عـامل الصـناعيه ايضـا اصحـاب ا
ـــزارعــ والــتــجــار ـــتــوقــفــة وا ا
بـاصـنـافـهم كافـة لـتـقد طـلـبـاتهم
من اجل مـــنـــحـــهم الـــتـــســهـــيالت
ـصرفـيه لتـطويـر واعادة تشـغيل ا
عامل لغرض استيعاب اكثر عدد ا
ولفت الى ان (مـدير ( من الـعاطـلـ
ــــصــــرف وجـه مــــدراء االقــــســـام ا
ــواطــنـ والــفــروع بـاســتــقــبـال ا
ــنح قــروض وتــرويج طــلـــبــاتــهم 
ـشـاريع الـصغـيـرة لـلعـاطـل عن ا
ـــــطــــلــــقــــات الــــعـــــمل واالرامل وا
واطـن وقـروض البـنـاء ولكـافـة ا
والتـي تصل الى 50 مـليـون ديـنار
هن الصحية وكذلك قروض ذوي ا

ـــتــقــاعــدين ــوظــفــ وا وســـلف ا
وقــروض الـسـيــارات والـعـمل جـار
على استحـداث خدمات جديدة من
شـانــهــا االســهـام فـي حل االزمـات

واطن).  التي يعانيها ا
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واعلن مصرف الرافدين عن شروط
قانونية لتـحويل شقق بسماية من
شتري.وقال قترض البائع الى ا ا
ــكـــتب االعالمـي لــلــمـــصــرف في ا
ـصرف حدد قـيمة بيان امس ان (ا
ـراد حتويلها الدفع لقيـمة الشقة ا
شتري وهي ان قترض الى ا من ا
ــئـة او تــكـون نــسـبــة الـدفع 50 بـا
اكــــــثـــــر مـن قـــــيــــــمـــــة الــــــوحـــــدة

كن واشـار الى انه (ال  السـكنـية)
ـعـامالت اقل مـن الـنـسـبة تـرويج ا
ــذكــورة فـي حــالــة حتــويل عــقــد ا
الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرض اخلــــــــــــــــــاص
واضاف (ال يـتم صدور ـشـروع) با
انـعة بالـتحويل االصلي اال عدم 
ـــقـــتـــرض بـــعـــد سالمـــة مـــوقف ا
والتأكد من مدى التزامه بالتسديد
على ان يسدد مـا بذمته من اقساط
ـصــرف قـد قـرر مـتـأخــرة). وكـان ا
ـــســـتـــنـــديــة فـــتح االعـــتـــمــادات ا
لوزارات الـدولة والـتجـار وشركات
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــام واخلــــــــاص

وبعموالت ميسرة. 
ولـــفت الـى (اســـتــعـــداده لـــتــســـلم

سـتندية طلبـات فتح االعتـمادات ا
للتجار والـقطاع العام واخلاص
فـي تـــــــــمـــــــــويـل الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة
مـؤكــدا (فـتح اعــتـمـاد اخلـارجــيـة)
مسـتـنـدي لـلـتـجـار الـذين يـقـومون
بـعـمـلـيــات االسـتـيـراد والـتـصـديـر
لـبـضـائـعـهم وشـحنـهـا واخـراجـها
في حــال مــطـــابــقــتــهـــا لــلــشــروط
الـقــانـونـيــة حـيث سـيــكـون اجنـاز
ستندي وفق كتاب فتح االعتـماد ا
اجـــراءات ســـريــعـــة تـــخــتـــلف عن

صارف االخرى).  ا
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اكــد مـــســتــشــار في غـــضــون ذلك 
رئـــيس الــــوزراء عـــبــــد احلـــســـ
الـــهـــنـــ ان الـــعـــراق والـــواليــات
ـتـحـدة وقـعـا عـلى مـذكـرة تـفـاهم ا

بلغ  5مليارات دوالر مالي 
.وقال الـهنـ في تصريح امس ان
الية وقعت اتفاقا مع بنك (وزارة ا
التصدير واالسـتيراد األميركي إي
مـلـيـارات ـبـلغ  5  ام   أي  اكس 
مـــبــيـــنـــا ان (هــذا االتـــفــاق دوالر)
سـيــؤدي الى زيـادة اجـمـالي مـبـلغ
الـــتـــمــــويل من بـــنـك الـــتـــصـــديـــر
واالســتــيــراد األمــريــكي من ثالثــة
مــلــيــارات الى خــمــســة مــلــيــارات
وتـابع ان (االتفـاق يـعـبرعن دوالر)
الـــشــراكـــة في اجملـــاالت الـــتي من
شـــأنـــهــا خـــلق فـــرص الــعـــمل في
الـــعــراق وتـــعـــزيـــز الـــعالقـــة بــ

 .( البلدين الصديق
عــلى صــعــيـد مــتــصل وقع رئــيس
مــجـمـوعـة احلـنـظل الـدولـيـة وديع
احلنظل مذكرة تعاون مع مؤسسة
بــورصــة الــعــقــارات . وقــال بــيـان

ـذكرة  تـوقيـعها امس ان (هذه ا
بـــــ الـــــطـــــرفـــــ عـــــلى هـــــامش
مـشـاركـتـهمـا في مـؤتـمر اجلـمـعـية
ـســتــقــلـة لــلــصــنـاعــيــ ورجـال ا
األعـمـال الــذي عـقـد في ســرايـيـفـو
شاركة 22 بالبوسنة والهرسك و
دولــة اسالمـيــة تـمــثــلت بـحــضـور
اكـثـر من الف شـخـصـيـة بـارزة في

مجال االعمال واالقتصاد).
ـــذكــرة تـــهــدف الى واضــاف ان (ا
تطوير السوق العقاري في العراق
ستوى وجعله متاحًا رقـميًا على ا
وتوقع ان (تـدعم الـنـشاط ي) الـعـا
الــعـقــاري في الــعــراق وعـمــومــهـا
ـــــبـــــيـــــعـــــات مـن خالل وزيـــــادة ا
ــنــصــات الـــتي ســتــتـــوفــر عــلى ا
الـشبكـة العـنكبـوتيـة للمـستـثمرين
في العـراق وتركـيا واوربا ومن ثم

الى كل أنحاء العالم). 
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وهذا ما خاطبـنا به بغداد أكثر من
مرة دون اي اسـتـجابـة حتى اآلن )
 مبينا أن  ( ديالى هي مفتاح أمن
بــغــداد وتــعــزيــز واقــعــهــا األمــني
ضرورة إسـتراتـيجيـة لدرء مـخاطر

العنف عن العاصمة) . 
مـن جــــهــــــــــــتـه قـــــال عـــــضــــــــــو
مـــجـــلـــــــس احملـــافــــــــــظـــة كـــر
اجلـبــوري لـ (الـزمـان ) إنه  (أعـلن
عـن حتـــريـــر ديـــالى بـــالـــكـــامل من
ســيـطـرة داعش في كــانـون الـثـاني

2015 ورغم مرور أكثر من 4
سـنـوات التـزال هـنـاك أكـثـر من 10
االف اسـرة نازحـة خارج مـنـاطقـها
وقــــراهــــا احملــــررة وهي تــــعــــيش

بوضع انساني صعب) .
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وأضــاف أن  ( كل وعــود اجلــهـات
احلـكـومـيـة بـحـسم مـلف الـنـازح
حبـر على ورق وهي تراوغ لألسف
في انهـاء مأساة انـسانيـة تعيـشها
االف االســـــر) مـــــشـــــيـــــرا  الى ان
(الـبــعض يـحــاول اسـتــثـمــار مـلف
الـنـازحـ كـرصــيـد انـتـخـابي دون
ــأســاوي). االكــتــراث لـــوضــعــهم ا
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كــشف رئـــيس مــجــلس مــحــافــظــة
ديـــالى عـــلـي الـــدايـــني   عن ســـر
اخلـروقـات األمـنـيـة األخـيـرة داخل
احملـــافــظـــة  فـــيــمـــا اكــد  أن  أمن
احملــافـظــة يــجب أن يــدعم ويــعـزز

بقطعات عسكرية إضافية .  
وقـــال الـــدايـــني لـ ( الـــزمــان ) إن
(ديالى مـحافـظة مـترامـية األطراف
وتـــعــانـي ســلــســـلــة حتـــديــات في
مـشـهـدهـا األمـني وهـذه حـقـيـقـة ال

يختلف عليها اثنان .  
واضـــــاف أن  (ســـــر اخلـــــروقـــــات
االمـنـيـة االخـيرة فـي ديالـى ترجع
وجودة الى قـلة الـقدرة الـقتـاليـة ا
ـكنـها من علـى االرض على نـحو 
ــنـــاطق مـــا خــلق ان تـــمــسك كـل ا
فـراغـات امنـيـة كبـيـرة كانت سـبـبا
تـطرف في تكرار اخلـروقات ألن ا
اسـتـغـلـوا تـلك االمـور في مـحـاولة
الـــــعــــبـث بــــاألمـن واالســــتـــــقــــرار

الداخلي) . 
واكــد رئــيس مــجــلس ديــالى   أن
(أمـن احملـــافـــظـــة يــــجب أن يـــدعم
ويعـزز بقطـعات عسـكرية إضـافية

رحلة االخيرة سيؤدي الى انهاء ا
مأساة انـسانية عـلى طريق تسبب
في التهام مـئات االرواح على مدار
سـنــوات طـويــلـة). من جــانب آخـر
اعـلن الــكــيالني ان (فــرع الـشــركـة
ـنتـجات الـنفـطية الـعامة لـتوزيع ا
في احملافظة باشـر بتوزيع منتوج
ــواطـــنــ الـــنــفـط األبــيض بـــ ا
وبـــواقع 100 لــــتـــر لــــلــــبـــطــــاقـــة

باعتماد"الكابون" رقم 11.
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ـــديــر فــرع واضـــاف انه الــتـــقى 
نـتـجات الـشـركة الـعـامة لـتـوزيع ا
الـنـفـطيـة بـاحملافـظـة ونـاقش معه
االسـتـعـدادات اخلـاصـة السـتـقـبال
ـنـتـجات فـصل الـشـتـاء وتـوفـيـر ا

  .( النفطية للمواطن
واوضح انه  (  الشروع بعملية
توزيع النفط األبيض. الى ذلك قال
قائممقام بعقوبة عبد الله احليالي
  ان ( الـــقــضـــاء يـــعــاني وضـــعــاً
خــدمـيــاً مُـتــعَـبــاً وبــعض مـنــاطـقه
تـعـاني غــيـابـا كـامـال لـلـخـدمـات و
البنى الـتحتيـة). واضاف احليالي
ـــــشـــــاريع لـ ( الـــــزمـــــان )  ان  (ا

وأوضح اجلبوري أن (ملف اعادة
النازح يجب حسمه وابعاده عن
السجاالت الـسياسية وتـداعياتها)
نع  مؤكدا (عدم وجود أي مبرر 
عودة النازح بـعد مرور أكثر من
4 سنوات على حترير مناطقهم) .
عـــلى صـــعــيــد اخـــر أعــلـن عــضــو
مــجــلس مــحــافــظــة ديــالـى عــامـر
رحلة األخيرة الكيالني  انطالق ا
ـشــروع اكـســاء طـريق بــعـقــوبـة-
بلـدروز. وقال الكـيالني لـ ( الزمان
ــرحــلـة االخــيــرة من ) امـس إن  (ا
مـشــروع اكـسـاء طــريق بـعــقـوبـة-
بـلـدروز والـذي يـبـلغ طـوله 17 كم
انـطـلـق الـعــمل به من قـبـل شـركـة
مــحـلــيــة وبـتــمـويـل من احلـكــومـة
ــشــروع احملــلــيــة) مــبــيــنــا أن  (ا
ــتــعـــددة يــبـــلغ طــوله ـــراحــلـه ا
االجـــمـــالي  45كم وخـــصـــصت له
مــيـــزانــيــة  تـــزيــد عن 37 مـــلــيــار
دينار). وأضاف الكيالني أن  (هذا
الـطريق يـعـد من أخطـر الـطرق في
ــعــدالت الـعــالــيـة ديــالى بــسـبب ا
حلــوادث الــسـيــر) . واشـار إلى أن
ـــشـــروع بــــعـــد اكـــســـاء (اجنـــاز ا

مـتـوقِـفـة في بـعـقـوبـة مـنـذ خـمـسة
اعـوام حـيث بـوشـر بـأعـادة الـعمل
بـبعـضـها كـما ان اخلـطـة اخلدمـية
اخلاصـة بـالـقـضـاء لم يُـنـفَـذ مـنـها

ئة .   سوى 30 با
ــــــشــــــاريع واكــــــد ان (عــــــدد مـن ا
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اخلدمية التي نـفذت مؤخرا ليست
ذات جـدوى اقتـصاديـة لبـعقـوبة و
لن تُـحـسن واقــعـهـا الــذي يـحـتـاج
لبـنى حتتيـة حقيـقية تـرتقي بحال
بــــعــــقـــوبــــة كــــمــــركــــز وواجــــهـــة

للمحافظة).
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عايير� ضطربة البعيدة عن ا ناصب اخلطيرة طبقا للحسـابات ا إسناد ا
ـتــمــثـلــة بــالــكـفــاءة والــنـزاهــة والــقــدرة عـلى الــنــهـوض ــوضـوعــيــة - ا ا

ة جديدة . سؤولية  مسألة قد با
فـارقات اجـترحـها الـوالة قد ال وفي كتب الـتاريخ واألدب شـواهد كـثيـرة 

تُصدّق لغرابتها ..!!
وتـزول الــغـرابـة حــ نـعـلـم أنَّ تـعـيــيـنــهم لم يـكن اال بــدوافع احملـســوبـيـة
ـنــسـوبــيـة واحلــسـابــات الـتـي مـا انــزل الـله بــهـا من ســلـطــان تـمــامـاً وا
ـناطـقـيّـة التي كحـسـابـات احملاصـصـات الـفـئويـة والـطـائفـيـة والـقومـيـة وا

شاعت في العراق اجلديد وفاحت منها الروائح التي تزكم األنوف ..
-2-

ـهـازل قـصة� ـفـارقـات الـتي ال تـخـرج عن كـونـهـا مـهـزلـة من ا ومن تـلك ا
نصر بن مقبل والي الرشيد على الرقة :

فقد جيء له برجل كان قد وَطئَ شاةً  وح سأله عن ذلك قال :
ايها االمير :

يني  وقد قال الله تعالى : انها والله ملك 
(أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم)

فأطلقه 
وأمر أنْ يقام على الشأة احلدّ !

فان ماتت تُصلب ..!
قالوا :

أيها األمير :
انها بهيمة 

قال :
وإنْ كانت بهيمة 

فان احلدود ال تُعطّل 
وإنْ عطـلتُـها فبـئس الوالـي أنا فانـتهى خَـبَرُه الى الـرشيـد  ولم يكن رآه

مَنْ قبل  فدعا به  فلما مثل ب يديه قال له :
مِمَنْ أنت ?

قال :
مولى لكلب فضحك منه ثم قال :

كيف بَصَرُكَ باحلُكْم ?
قال :

الناس والبهـائم عندي فيه سـواء  ولوجب احلدّ على بـهيمةٍ  وكانت أمي
أو أختي حلددتُها ولم تأخذني في الله لومة الئم .

فعزله الرشيد 
وأَمَرَ أنْ ال يُستعان به في عمل
فلم يزل مُعَطّال الى أنْ مات
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أرأيت كيف اجتمع اجلهل واحلماقة في والي الرشيد على الرقة ?

وأيُّ جهل وحماقة أسوأ من اقامة احلدود على البهائم ?
ـذكـور لم يكن االّ كـالـبهـيـمة في تـخـلفه عن االدراك الـسـليم  انّ الوالي ا
ـسـلـمـ لـيـحــكـمـهم ويـكـون صـاحب األمـر ومع هـذا يُـسّـلطُ عـلـى رقـاب ا

والنهي فيهم  وكم له في العراق اجلديد من نظير ..!
-3-

ـوظـفـ عن تـلـقـيـهم رُشـاً وهـدايـا أو اخـتالسـهم� ان مـحـاسـبـة صـغار ا
بالغ مالـيّة محـدودة وغض النظـر عن حيتان الـفساد الـكبرى ما هي االّ

مهزلة كبرى البُدَّ ان يدونها التاريخ
ؤسف للغاية : ومن ا

فسدين اننا لم نشهـد حتى االن واحداً من كبار الـلصوص والقراصـنة ا
واقفاً في قفص االتهام ليحاكم على جناياته واختالساته ..

فالقانون ال يطبّق االّ على الضعفاء ..
واطن بعد وهكذا اتسعت الفجوة ب الـسلطوي وا

أنْ انعدمت الثقة بهم .
ومـا الـتــظـاهـرات الــعـارمـة الــتي شـهـدتــهـا الـبالد
مؤخـراً اال صـرخـة من صـرخـات االحـتـجـاج على

هازل .  استمرار هذه ا
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تمـخض اجلبل فولد جملة من تبريرات جوف ال تسمن وال تغني عن جوع وبعد
ـهـدي وسـلــسـلـة اجــراءات تـبـرد نـار ان تـرقب الــشـعب خـطــابـاً مـهـمــاً لـعـبــد ا
التـظـاهرات وتـطـفئ حـر قلـوب الـشبـاب اتى خـطابـة االول فـارغاً خـالـياً من اي
شيء "تـوقع الكـثيـرون ان يـعلن في اخلـطاب اسـتـقالـته او ان يـفجـر مفـاجأة او
عـلى االقل يأتي بـجـديد"وخـطـابة الـثانـي كان وعـود في وعود الحتـسب الـشحم

. فيمن شحمه ورمُ
شـكالت خالل لـك عصى سـحـريـة واليـقـدر علـى حل ا ذكـر في خـطابـه انه ال
عـام !! وهل وجد الـناس مـنك ادنى حل او توجه ولـو بسـيط حلل اي مشـكلةان
كل ما عملت خالل عامك هو رفع الكتل وفتح الشوارع ورفع بعض التجاوزات

والعشوائيات ونحن نــــقدر ذلك ولكن اين حلولك للمشاكل الكبيرة ?
اين مــحـاربـتك لـلــفـسـاد اين حــلـولك لـتـوفــيـر اخلـدمـات ?? ايـن حـلـولك الزمـات

السكن والعمل والبطالة وحتس االقتصاد والزراعة ?
اين التـعـليم والـصحـة والكـهـرباء والـرعايـة والضـمـان االجتـماعي واين الـعيش

اوي العتيد اين الوطن احلر واين الشعب السعيد? يا ايها ا الكر
شاكل خالل عام واحد ولكن صـحيح انه ليس الحد القدرة علـى حل كل هذه ا
ـهم ان يـجـد الـنـاس مـنه حتـركـاً ـقــدوره ان يـبـدأ ولـو بـخـطـوات وئـيـدة ا كـان 
ويـلـمس مـنه مـوقـفـاً وحـيـنـهـا سـيـجـد الـشـعب مـعه وانـه ال يخـطـو نـحـو اهـدافه
فـحـسـب بل سـيـركض نـحـوهـا والـنـاس سـتـحــمـله عـلى ظـهـورهـا وتـضـعه فـوق
رأسهـا وتركض قبلهوفي االساس هو جزء من العملـية السياسية وعضو  فيها
سـؤولية تـلك وعليه شاكـل التي سوف يـواجههـا وقد قبل بـتولي ا ويعـرف كم ا
ان يتـحملـها ويـؤديها حق ادائـها او ان يـنسحب غـير مأسـوفاً عـليهـولكن اغلب
من يهرول للمسؤولية يكون راغباً في مزاياها وليس في اداء واجباته نحوها.
ا انـنا في اكتوبر تـشرين االول فسوف اذكر مـثالً ليس عنا بـبعيد وهو حرب
973 1حيث استطاع الرئيس السادات في سنت ونيف ان يشن حرباً ويعيد
سـيناء مع ان كل شيء كان ضده لكنه أمن بقـدرته ووثق بشعبه وبنفسه وحقق

ماعجز عنه جمال عبد الناصر في ثماني عشرة سنة
كان هـناك تـشكـيالت كثيـرة ومراكـز للـقوى ودول داخل الدولـة (كمـا هو احلال
في الـعراق) مثل االحتاد االشتـراكي والتنظـيم الطليـعي ومجلس الشورى والخ
ـؤسسـات يرأسـها رجـال لهم سـطوة لم يـستـطع احد كـبحـها سوى وكل هذه ا
جمـال عبد الـناصر وبعـد وفاته قامـوا بتهمـيش السادات وجـعله رئيسـاً شرفياً
رمزيـاً لدرجة انهم كانوا يتنصتون عـليه ويحدون من حركته وحريته وينتقون له

كالمه وتصريحاته فماذا فعل الرجل ? 
صارح شعبه بان مراكز القوى تمنع تقدم وتطور البلد وبانه يريد االنفتاح على
الـعالم واغالق السجون السياسية وجلم اجهزة االمن ومنع تسلط قادة احلزب
والدولـة وفـرض وصـايـتهـم على الـنـاس "مـجـموعـة صـغـيـرة تمـلك كل شيء في
س احـد امـتيـازاتـهـا وحـصـانتـهـا ورواتـبـها وحـمـايـاتـها الـبالد وال تـقـبل بـان 
ويكـأن الشعب قد خلق لهـا او انه تركة ورثوها عن أبائـهم او عقار استعبدوهم
صري خلف رئيسه ودعمه ليتخلص من مراكز مع انـهم احرار".وقف الشعب ا
ـقراطـياً واسـتطـاع السادات القـوى ويحـرر ارضه ويجـعل مصـر بلـداً حراً  د
سـاندة شـعبـية سـحب البسـاط وقلب الـطاولـة وجتريـد الفـاسدين من الـقابهم
ومنـاصبـهم ليـصبـحوا عـراة امام الشــــــــــعب مفـلسـ امام الـتاريخ مـجرم
واسـتـطـاع ان يــحـارب الـصـهـايـنـة ويـسـتـرد مـنـهم سـيـنـاء بـعـد امـام الـقـضـاء 

احتاللها لسنوات .
هدي واثق الى حـد قريب كنت اؤمــــــــن بـقدرة عبـد ا
به وبـأنه سوف يـقاتل ويـحارب من اجل ان يـنجح في
دة 16 عاماً "الني حتقيق حلم ظل يخامره ويحلم به 
اعـرف معنى ان يتحقق احللم بعد طول انتظار" ولكنه
حـ حتـقق حـلـمـه فـشل وحتـول الى كـابـوس النـعـرف

متى سنصحو منه.


