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كــافـــة األصــعــدة لـــلــعــدالـــة). ونــقل
ويـلــكس فـي تـغــريــدة  ثــانــيـة عــلى
ـا يـحصل في تويـتـر موقف بالده 
ــمــلــكـة الــعـراق بــالــقــول (أعــربت ا
تحدة عن قلقـها البالغ إزاء العنف ا
ـــتــــظـــاهـــرين ــــســـتـــخــــدم ضـــد ا ا
وخـصـوصا أعـمـال الـقنص). مـبـيـنا
انه (اجــرى مــحــادثــات مع رئــيــسي
الــوزراء واجلــمــهــوريـة الــعــراقــيـ
حــول الـتــظـاهـرات احلــالـيــة مـؤكـدا
احلــاجــة الى الــتــحــرك الـســريع من
ــشـــروعــة ـــطـــالب ا أجل تـــلــبـــيــة ا
لـلـمـتظـاهـرين). وفي تـغـريـدة اخرى
دعـا ويــلـكس قـوات األمن الــعـراقـيـة
ـتـظـاهـرين مـؤكـداً أن إلى حـمـايـة ا
(مــطـــالب احملـــتـــجـــ هي مـــطــالب
مشروعة). وقال ويلكس عبر حسابه
على تـويتـر إنه (ال حاجـة لنـظريات
ـــطــالـب األســـاســـيــة ـــؤامـــرة فـــا ا
للـمتـظاهـرين باتت تـنتـظر مـنذ زمن
طـويل كمـا أنـها مـطالـب مشـروعة).
وأضـــاف (عــلى الــعـــراق أن يــحــمي
الـــعـــراقـــيـــ من خالل قـــوات األمن
الوطـني). وفي تغـريدة سـابقـة عدت

ـثـابة رد عـلى سـيـاسيـ عـراقـي
رأوا الـتظـاهـرات الشـعـبيـة الـعفـوية
مــؤامــرة قــال ويــلـكـس انه ال حــاجـة
ؤامـرة بشأن الـتظاهرات لنظـريات ا
الـتي حـدثت في بـغـداد واحملـافـظات
االخـــرى. وذكـــر في تـــغـــريـــدة عـــلى
ــتـــظــاهــرين تــويـــتــر ان (مــطـــالب ا
مـشـروعـة وتـنـتـظـر منـذ زمن طـويل)
واضاف ان (على احلكومة في بغداد
ان حتمي الـعـراقيـ من قوات االمن
الــتي تــســتــهـدفــهم). الـى ذلك اعـرب
االحتاد االوربي عن اسـتعـداده لدعم
العراق في العـمل على تلبـية مطالب
ـــشـــروعــــة من اجل ـــواطـــنــــ ا ا

حتقيق التغيير.  
وعـــبـــر االحتـــاد عن قـــلـــقه من
ــــصــــابــــ تــــزايــــد اعــــداد ا
والـــشـــهـــداء فـي الـــوجـــبـــة
اجلـديـدة مـن الـتـظـاهـرات
ومـشـيــرا الى (اسـتـخـدام
ــســـلـــحــة في الـــقـــوى ا
الــتــظــاهــرات يــقــوض
احلق فـي الــتـــظــاهــر

السلمي).

الــــشـــعــــبــــيــــة الــــتي تــــعـم بــــغـــداد
واحملـافــظـات مـنــذ االول من تـشـرين
االول اجلــــاري مــــثـــيــــرة لــــلــــجـــدل
بــالــنـــســبــة لــبــعـض الــســيــاســيــ
الــعـراقـيــ حـيث رأوهــا تـدخال في
الــشــؤون الـداخــلــيــة لــلــبـالد. وكـان
ظـاهـرات التي ويـلكس قـد اكـد  أن ا
يـشـهدهـا الـعـراق تسـتـحق االحـترام
جتــسـيــداً حلق الـتـظــاهـر الــسـلـمي
مــطـالـبـاً الــقـوات األمـنـيــة الـعـراقـيـة
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وقال ويـلكس في تـغريـدة على موقع
ـظـاهــرات احلـالـيـة في تـويــتـر إن (ا
الـعراق تـسـتـحق االحـترام جتـسـيداً
حلق التظاهر السلمي ويتطلب ذلك
إبـداء ضـبط الـنـفس من قـبل الـقوات
األمـنـيـة الـعـراقـية). وأضـاف أن (من
ــشــروعــة ــطـــالب ا ــهم تـــلــبــيــة ا ا
لـلـمـتــظـاهـرين في اإلصالح وتـوفـيـر
ــزيــد من فــرص الــعــمـل وحتــسـ ا

واقع اخلـدمــات ومـحـاربـة الـفـسـاد).
وشدد ويـلكس أنه (يـجب ان يخضع
جـمـيع مـرتـكـبي جـرائم الـعـنف عـلى
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ـنـتـهـية يـقـدم الـسـفـيـر البـريـطـاني ا
واليــته فـي بــغـــداد جـــون ويـــلــكس
(تـــــــأمـالت فـي ثـالث مــــــــهــــــــمـــــــات
دبـلومـاسـية في الـعـاصمـة الـعراقـية
بـعـد  2003 ). وقـالت بــطـاقـة دعـوة
تـلـقـتـهـا (الـزمـان) امس ان (ويـلـكس
سيـتـحدث امـام جمـهـور نخـبوي في
مــلــتــقـى الــوزيــر والــنـــائب االســبق
ابــراهـيم بــحـر الـعــلـوم في الــسـاعـة
الــسـابــعــة والـربع من مــسـاء الــيـوم
الــــثـالثــــاء). وقـــــالت ان (الـــــضــــيف
ســيــتــحــدث عن رؤيــتـه لـلــعــراق من
خالل تأمالت في مهمات دبلوماسية
كلف بها بعد  2003 . وكان ويلكس
قد زار اربيل قبل ايـام في اخر جولة
له داخل العـراق بعد انـتهاء مـهماته
الدبـلـوماسـية الـتي بـدأها في بـغداد
قــبل بـضع ســنـوات. والـتــقى رئـيس
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
مــسـعـود الـبــارزاني كـمـا اســتـقـبـله
رئــيس حــكـــومــة اقــلـــيم كــردســتــان
مــــــســـــــرور الـــــــبــــــارزانـي. وعــــــدت
تــصــريـــحــاته بــشـــان الــتــظــاهــرات

fJK¹Ë Êuł t²¹ôË WON²M*« w½UD¹d³ « dOH «

WOK;« WKLF « W uOÝ nF{Ë ÂUŠœ“≈
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تقـاعدين امس ازدحامـا غير مـسبوق. وكانت شهدت مـنافذ توزيـع رواتب ا
الـهــيـئـة الــوطـنــيـة لــلـتـقــاعـد قــد اطـلـقـت راتب شـهــر تـشـريـن الـثـانـي جلـمـيع

دني والعسكري حملة بطاقات كي كارد.  تقاعدين ا ا
ـنافـذ الى اقناع واضطـر اصحاب ا
تقاعدين بـتسلم جزء من رواتبهم ا
بــالـــدوالر االمــريـــكي بــحـــجــة عــدم
وجــود ســيــولــة نــقــديــة بــالــديــنـار
الــعــراقي. واكــد صـاحب مــنــفـذ في
مـنطـقـة الكـرادة الـشرقـيـة ببـغداد لـ
ــصـارف (الــزمـان) امــتـنــاع فـروع ا
احلـكـومــيـة واالهـلـيـة عن تـزويـدهم
بـــالــعــمــلــة احملــلـــيــة بــحــجــة عــدم
ـــصـــارف. وجـــودهـــا في خــــزائن ا
واضاف انهم (يقولون انها متوفرة
ــــركـــزي وان فــــقط لــــدى الــــبــــنك ا
نـافذ مـضطـرون اما الى اصحـاب ا
تقـاعد بـتسـلم راتبه كله او اقنـاع ا
جـزء مـنه بـالـدوالر او االعـتـذار منه

عن منحه الراتب).
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وعزا مـراقبـون مالـيون هـذا الظرف
ـتـقـاعديـن قبل الى (اطالق رواتب ا
مـوعدهـا باسـبـوع نتـيجـة االوضاع
ضـطربة الـناجـمة عن التـظاهرات ا
ـصارف االحـتـجـاجيـة). وطـالـبـوا ا
بـالـتـنـسـيق مع دائـرة الـتـقـاعـد قبل
اثلة او ظرف يستدعي اي عملية 
اطالق الــرواتب الـــتــقــاعـــديــة قــبل
مــوعــدهــا في الـيــوم الــرابع من كل
شـهـر). وكــان مـصـرف الـرافـدين قـد
اعــــــلن االحــــــد عـن تـــــوزيـع رواتب
ــدني والــعــســكـري ــتــقــاعـديـن ا ا
لــشـهــر تــشــرين الــثــاني. وذكــر في
بـــــــــيــــــــان انـه ( صـــــــــرف رواتب
دني والـعسكري لشهر تقاعدين ا ا
تـــشــرين الــثـــاني عن طــريق ادوات

ــنــافـذ فــضال عن قــيــام اصــحــاب ا
باستقطـاع اجور اضافية دون وجه
حق. عـــلى صــعـــيــد مـــتــصـل اعــلن
مــصـرف الــرافـدين ان مــنح قـروض
الـ 50مـلـيون إلضـافـة بـنـاء وتـرميم
الـدور الـسـكـنـية لـلـمـواطـنـ تـكون
ـراد تـرمـيـمه. وقـال بـرهن الـعـقـار ا

ـصـرف في بـيـان ان (ضـمـان مـنح ا
قـروض اضـافــة الـبـنـاء او الـتـرمـيم
وتاهـيل الدور السـكنيـة للمـواطن
ـراد تـرمـيـمه تـكـون بـرهن الـعـقـار ا
ــــصـــرف). اوتــــاهـــيــــله لــــصـــالح ا
ـصرف ان (قـرض اضافة واضاف ا
الــبــنــاء او تــأهــيل وتــرمــيم الــدور

الـسـكــنـيـة يـبـلغ  50 مـلـيـون ديـنـار
لــلــمــوظــفـ و 30 مـــلــيــون ديــنــار
) مشيـرا الى ان (ضمان للـمواطنـ
القـرض يـكون بـرهن العـقار لـصالح
ــصـرف ومن الــدرجــة االولى عـلى ا
ان تـغـطي قـيـمـته الـتـقـديـريـة (مبـلغ
ـئــة)  اضـافـة الـقــرض زائـدا  20بــا

الـــدفع االلـــكـــتــرونـي). واضــاف انه
تـقاعـدين تـسلم رواتـبهم (بـامكـان ا
الشهرية في اي مكـان يقيمون فيه).
والحـظ مـــــــنـــــــدوب (الـــــــزمــــــان) ان
ـتقـاعدين الـذين يحـملـون بطـاقات ا
مـاســتـر كـارد تــأخـروا في االسـتالم
لـــعــدم اطـالقــهـــا من قـــبل مـــصــرف

الرشيد.
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غـيـر ان انـبـاء تـرددت عـنـد الـسـاعـة
احلـــاديــة عــشـــرة صــبــاح امس عن
ـــتـــقــاعـــدين الـــذين اطالق رواتب ا
يحمـلون هذه الـبطاقـات لكن اجهزة
الصـرف لم تـتحـقق من ذلك. واعرب
ـنـافـذ عـن االعـتـقـاد بـان اصــحـاب ا
مـصـرف الــرشـيــد سـيـطــلـقـهــا بـعـد
ســــاعـــات مــــا يــــعـــنـي زيـــادة زخم
نافـذ وتفاقم ازمة تقاعـدين على ا ا
ـنـافذ. واكـد مـصدر الـسيـولـة لدى ا
ــصــرفــ ان (عــمــلـيــة ســحب في ا
ــــــصـــــارف االرصــــــدة مـن فــــــروع ا
مستمرة وان الكالم عن ازمة سيولة
ــنــافـذ مــجــرد ذرائع من اصــحـاب ا
لـلـكــسب عـنـد قـبـول تـسـلم الـرواتب
بــالــدوالر. حــيث يــعــمــد هــؤالء الى
االفـــادة من فـــرق ســـعـــر الـــصـــرف
ـتـضرر ـتقـاعـد هو ا وبـذلك يكـون ا
الوحـيـد). وتعـيد هـذه الظـواهر الى
الــوجــود ظـــاهــرة تــعـــمــد كي كــارد
ـتـقـاعـدين احـداث فـرق فـي رواتب ا
تقاعدين في ب شهر واخر وترك ا
حــيـرة مـن امـرهم فـال يـتــأكـدون من
الــرقم الـدقـيق لــرواتـبـهم الــشـهـريـة

ـــــوظف بــــالـــــنــــســــبــــة الـى راتب ا
). يذكر ان وظـف للمقـترض من ا
ـــنح مـــصـــرف الـــرافــديـن بـــاشــر 
قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور
ـبـلغ  30مـلـيـون او اضـافـة بــنـاء 
دينار للمواطن و 50مليون دينار

دة ست سنوات. للمواطن و

جون ويلكس

ــرافق وقــد بـلــغت نــسـبــة االجنـاز ا
ــئـــة). واعــلن فـــيـــهــا نـــحــو  20بـــا
الـغـضــبـان عن ارتـفـاع نـسب اجنـاز
مـــشـــروع مـــصـــفـى كـــربالء الى 76
ائة. فيمـا شدد على عدم السماح با
الي جــهـة بـايــقـاف سـيــر الـعـمل في

صفى احليوي.  هذا ا
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وجــــاء فـي بـــيــــان عـن مـــكــــتــــبه ان
ثلي (الغـضبان اسـتقبل عـددا من 
تــظـاهــرات الــعـمــالــة الـوطــنــيـة في
مـــصـــفى كــــربالء) مـــشـــيـــرا الى ان
(الـــغــضـــبــان اوعـــز بــزيـــادة اعــداد
شاريع العمالة الوطنية في جميع ا
النـفطـية) وشـدد على أن (هـذا قرار
الـــــوزارة الرجــــــعـــــة عـــــنـه). واكـــــد
الغـضبان عـلى (ارتفـاع نسب اجناز
مشروع مصفى كربالء وفق اخملطط
لها) مـشددا على (عـدم السماح ألي
جـهــة بـإيـقـاف سـيـر الـعـمل في هـذا
ــصـفى احلـيــوي او الـتـأثــيـر عـلى ا
الـــــعــــمـل فــــيـه حتت أيـــــة ذرائع او
ـصفى يـعد مبـررات). وأوضح أن (ا
ــشــاريع الــوطــنــيــة احلــيــويـة من ا
ــهــمـة في واالسـتــراتــيــجـيــة ا
الصناعة النفـطية الوطنية
الــــتي تـــــغــــطي جــــزءا
كـبـيـراً من احلـاجة
احملـــــلــــــيـــــة من
ـــشــــتـــقـــات ا

صـالح الــــــــدين  1و (2فـي مــــــــوقع
وقع مصـفى الصـمود. وقـال مديـر ا
ـهـنــدس مـحـمــد مـؤيـد ان (نــسـبـة ا
ـشــروع الـذي تــكـفـلت االجنــاز في ا
ـشـاريع الـنـفـطـيـة بـاجنـازه شـركـة ا
ئة في فعاليته بلغت اكثر من  90با
لـــتـــأهـــيل  22خـــزانـــا مـــخـــتـــلـــفـــة
ــشــروع الــســعـــات). واضــاف ان (ا
الـذي احـيل الـى شـركـتــنـا مـتــمـثـلـة
بـهـيـئــة مـشـاريع الـشــمـال يـتـضـمن
ايضـا تأهـيل محـطات لـضخ الوقود
وشـــبــكـــة انــابـــيب دخـــول وخــروج
ــنـتــوج وانــبــوب شـبــكــة االطــفـاء ا
وحتويرات داخل االنابيب). ومضى
نـتفعة مؤيد الى القـول ان (اجلهة ا
هـي شـركــة مــصـافي الــشــمـال وهي
ـمـولة لـلـمـشروع). نـفـسـها اجلـهـة ا
واوضح ان (بــنـاء عــلى تـوجــيـهـات
الـوكيل االقـدم لـوزارة النـفط فـياض
نعـمة حـسن كلـفت شركتـنا بـاعمال
بـــوابـــات مــصـــفى الـــصـــمـــود وقــد
باشرت مالكاتنا بالعمل في بوابتي
الـشــهـداء والــصـهـاريـج بـكــلـفـة 23
ــدة عــمل تــبـلغ 4 مـلــيــار ديــنـار و
اشــــهـــــر).واشــــار الـى ان (مالكــــات
الــشـركــة تــمــضي قــدمــا في اعــمـال
انــشـــاء عـــشـــر بــنـــايـــات مــلـــحـــقــة
بالبوابات تتضمن ساحات خارجية
واخـرى داخـلـيـة اضـافـة الى اعـمـال
الـتــبــلـيـط واالسـيــجـة وغــيــرهـا من

. وســعـادتـه حلــسن اداء الــعــامــلـ
وايـــضــآ تـــفـــقــد بـــعض الـــوحــدات
اإلنتاجية واشـاد بدور العامل في
ـــنــاطــة بــهم في ــهــمــات ا إجنــاز ا
الـشـركة الـعـريقـة). وتـواصل شـركة
ـشـاريع الـنفـطـيـة/ هيـئـة مـشاريع ا
الشمال اعمالـها في مشروع (تاهيل
ــصــفى خــزانــات مع مــلــحــقــاتــهـا 
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ستقبل الذي ينبغي ان تمتلكه شعوب تريد ان تكون حية متطلعة الى ان مفتـاح ا
قدوره الوصول عالم سالم افـضل وحياة عيش اكرم هو مفـتاح ثالثي الرؤوس 
بـالشـعب الى ثالث قـمم عـريضـة غـير مـدببـة تـتسع لـلـجمـيع عـلى قاعـدة الـوطنـية
ان) بوصـفة قمة فـتاح رأسه االول يصل بالـشعب الى قمـة (اال احلقـة ... هذا ا
ؤمن على مختلف اطيافهم الدينية ورأسه الثاني يصل بالشعب تتسع جلميع ا
الى قمـة (العدالة) بوصـفها قمة تـتسع جلميع اهل الـعدل واحلق والرأس الثالث

عرفة) بوصفها قمة تتسع جلميع اهل العلم. يصل بالشعب الى قمة (ا
ـريـديـهـا من عـندهـا ال مـسـتـقـبـل متـقـدم لـشـعـب دون احتـرامـه لـبـيـوت الـعبـادة و
ؤمنـ بتنـوعاتهم الـعقائـدية .. وال مسـتقبل مـزدهر لشـعب دون احترامـه لبيوت ا
الـعـدالـة واهـلــهـا ومـخـرجـات تـشـكـيالتـهـا الـعـامـلـة من اجل اسـتـقاللـيـة الـقـضـاء
وسيادة القانون ... وال مستقبل لشعب متمدن دون احترامه لبيوت العلم واهله.
فـتاح بتلك الرؤوس الثالثة سـتكون صدئة ومعطلـة في مجتمعات كارهة ان هذا ا
للمـستقبل فقط وعاشقة للماضي فقط النها مجتمعات تنشد باصرار على العيش
بالتـاريخ واالعتياش منه . وهنا على الشعـوب ان تميز ما ب استحضار التاريخ
ـمكن للشعوب احلـية ان حتتقر تاريـخها . وكيما ال وب استـرجاعه . فمن غير ا
حتتـقـر الـشـعـوب تـاريـخـهـا عـلـيهـا ان حتـتـرم تـاريـخـهـا بـاسـتـحـضاره لـالمام ال

باسترجاعه للوراء.
الن استـحضار كل شـعب لتاريـخه يعـني انه يريد مـغادرة تاريـخه دون ان يعيش
فيه ويـعتاش منه . ومقابل ذلك ان من يسترجع تاريخه دون ان يستحضره يعني

انه ال يريد مغادرة ماضيه بل يريد العيش فيه واالعتياش عليه.
لـذلك فـأن كل شـعب وكـذلك شـعـبـنا ال يـسـتـحق مـاضٍ يـعـيش فـيه ويـعـتـاش منه
وكذلك ال يـستحـق حاضر يـراوح فيه ويـتجـمد عنـده بل يسـتحق مـستـقبل افضل
منهـما . وتلك هي بـوصلة الشـعوب وايقونـتها عـندما  تريـد ان تكون شعـوبا حية
ـسـتـقـبل . فـعـنـدمـا تـتـخـلى الـعـقـول عن عـشق تـهـتم بـالـتـاريخ اآلتي اي تـهـتم بـا
اضـي واالعـتيـاش عـلـيه ومـنه ـاضي وعـنـدمـا تـبـرأ الـسـلـوكيـات عـن العـيـش بـا ا
ـســتـقــبل وتـغــادر كـراهــيـة اآلتـي حـرصـا عــلى طــرق ابـواب الــتـقـدم تـنــشـغل بــا

عرفية العادلة. انية ا واالنطالق من عتباته ومسك مفاتيحه الوطنية اال
نعم ان الـتاريخ اآلتي بأبعـاده االقليـمية والـدولية كان وسـيبقى مـحفوفـا باخملاطر
التي صـنعتها وتصنـعها احلروب الساعيـة الى عيش الشعوب في تواريخ سوداء
تصه يـريدون ان يلتهـمو الهويات تـحالفة مع الغـرب ا . وان عروش الرجـعية ا
ـتـنوعـة ويـسـلبـو ثـروات الشـعـوب ويـدفنـو مـستـقـبل االجـيال .. وهم احلـضـارية ا
ـاضـي االسـود بـالــتـحـريض يـفـعــلـون كل ذلك من اجل الــعـودة بــشـعـوبــنـا الى ا
ـاليـة واالقتـصادية والتـسليـح وببـيع اوهام تـرميم خـرابات احلـروب بالـسمـسرة ا
دن خـرائب كـمـا فـعـلت في بـغداد ودمـشق وطـرابـلس وصـنـعاء بـعـد ان تـصـبح ا
دن وعـدن كـما يـريـدون تخـريب مـكـة والريـاض وطـهران وابـو ظـبي لتـصـبح كل ا

خرائب وكل احلضارات مدافن.
هكذا بـتوظيف االقـتصاد تـوظيفـا غير بـريء وبسمـاسرته يراد لـنا شعـوبا العودة
ـال مـقابل الـسالم) لـلـتـنازل عن ـسـتـقبـل اسود حتت وهم شـعـار (ا الـى تاريخ 
مــبـدأ (االرض مـقـابل الــسالم) وحتت حـقـيــقـة (الـتـصــفـيـة ال الـتـســويـة) لـسـحق

نطقة. الكرامات الوطنية التحررية لشعوب ا
تصـهينـة  وتسلـيح الغرب ان حتريضـات مشروع الـرجعيـة العربـية االسالميـة ا
دمرة هي مسار محطته تـصه وعدوانات الكيان الصهيوني وحروب امريكا ا ا
ـنـامـة بأرادة ـثـابـة ورشة سـمـسـرة حتـتـضنـهـا ا اجلـديـدة  وليـست االخـيـرة  
وإلحـياء مـعادلـة تقـليـدية انـكسرت عرش مـلك تابع البـإرادة شعب الـبحـرين احلر
ال واالقـتصـاد وعلى ـراهنـة على سـمسـار ا هي معـادلة " اسـرائيل ال تـقهـر " با
تنـميط الوعي وحشو العقول بأوهام (ارهـاب حزب الله) و(خطر الشيعة) و(ايران

ال مقابل السالم). هي العدو ال اسرائيل) و(ا
نـامة هي خالصة لعـقود من اخليانـة لتصفيـة قضايا الـتحرر الوطني ان ورشة ا
وعلى رأسهـا تصفـية القضـية الفـلسطـينية .. وهي حـفلة لـسقوط االقـنعة وكشف
ـتصـهيـنيـة في مـقابـلهـا بيـاض وجوه سـواد وجوه الـرجعـيـة العـربيـة االسالميـة ا
ـتـمـدد من طـهـران الى غـزة عـبـر بـغـداد ودمشق قـاومـة ا قـوى شـعـوب شـريـان ا

وبيروت.
ة صفقة القرن وورشة السمسمـرة االقتصادية لتصفية القضية ان مواجهـة جر
ـنامـة تقـتضي اول مـا تقـتضي مـغادرة تـاريخ اسود هـو تاريخ الفلـسطـينـية في ا
اتفـاقيات اوسلـو ووادي عربة وكامب ديـفيد لـلرد على الصـفقة بصـفعة الن االمر
هادنة اذا يحـتاج الى اجراءات مقاومة ال قرارات مهادنة فالتاريخ اآلتي ال يقبل ا
ــعـتــدين اردنــا ان تـكــون الــقــوة لــلــسالم ال لــيـكــون الــسالم لــصــالح االقــويــاء ا

والسماسرة اعداء الشعوب.
نـطقة الـعربية اي قـراطية في بـلدان ا هؤالء هم قـتلة االمل بـالد
قراطية هم ستقبل وتذكروا دائما ان قتلة االمل بالد قتلة ا
ـال اخلـليـجي الـقـلـة الـتي ال تـخـرج عن دائـرة عـصـابـات ا
عتدي ي والعـسكر االجنـبي ا وسمـاسرة االقتصـاد العا
والعسكر الداخلي الذي ال يعرف سوى العنف والقمع.
{ عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين

الـبـارحـة .. لـيال كانـت هنـاك  زيـادة  كـبـيرة   وامـس االثنـ وسط الـنـهـار بدأت
ـهارات جتـمـعـات الـشبـاب  تـزداد اكـثـر فـاكـثـر .. وقـد الحـظت انـهم يـتـمـتـعـون 
جديـدة تتعـلق بقـواعد االشـتبـاك.. شاهـدت  شابـا وضع  قفـازا بيـده ليتـمكن من
تظاهرين .. االمر ـسيل للدموع  ورميـها بعيدا عن جمـوع ا التقـاط  عبوة الغاز ا
الـثـاني انـهم أحـرقوا اطـارات الـسـيارات حتـت جسـر اجلـمـهوريـة لـكي ال تـتـمكن
قـوات مـكـافـحــة ( الـشـعب ) من رؤيـة مـن في الـسـاحـة.. ولـهــذا شـاهـدنـا طـائـرة
تظاهرين . منذ يوم نصبت السرادق.. و صار مسيـرة صغيرة تقوم بتصوير ا
طاعم في تظـاهرين ان اصحـاب ا االعتـصام امرا واقـعا.. لقـد اخبرني بـعض  ا
اء ـتظاهـرين با رادة وشـارع السعـدون  ومطاعم مـدينة الـصدر بدأوا بـتزويد ا ا
ياه الى جانب اخليام التي يعتصم ئات من صناديق ا والطـعام .. وقد شاهدت ا

تظاهرون ليال . بها ا
وحديث الـشبـاب يبـدو واحدا .. فـهم ال يفـكرون اال بـشيء واحد وهـو االستـمرار
بــالـتـظـاهـرات الى ان تـكـون هـنـاك قـنـاعـة
بـتـغـيــيـر الـنـظـام
ومـــــــــعــــــــاجلــــــــة
اســبــاب وجــوده
وفــسـاده . كـانت
دهــشــتي كــبــيـرة
وانـا اسمع وارى
واتــــــــــكـــــــــــلـم مـع
الــشــبــاب الــثــائـر
الـــذين يـــراقب كل
شيء .. حـتـى قال
لي احــــــدهـم : اين
ـــثــــقـــفــــ الـــذين ا
صــدعــوا رؤوســنــا
بـــالــــوطـــنــــيـــة  وهم
يـخرجـون عـليـنا من
ـنـاصـرة شـباب االنـتـفـاضـة? الواقع لم ار ـاذا لم يـحـضروا  خالل الـفـضـائيـات 
نـشـاطـا يـذكـر سـوى لـنـقـابـة احملـامـ / لـقـد كـان مـعي ضـيـاء الـسـعـدي  نـقـيب
ـاضـيـة واليـوم االثـن حـضـر جمع من احملـامـ ولَم نر احملـامـ  يوم اجلـمـعة ا
اثـرا لــلـنـقـابـات االخـرى . لـكـن ال نـنـسى حـضـور بـعض
الوجـوه الفـنية مـثل جالل.  كامل  وسـناء عبـد الرحمن
وآسيـا كمـال وبعض من جنـوم الريـاضة وهـناك بعض
ثـقـفـ اخبـروني بـوجـودهم مـثل الكـاتب والـصـحفي ا
االستـاذ عبد السـتار البيـضاني والروائي سعـد سعيد
ا هناك اكثر من ذلك .. لكنني لم ار لهم ظال . .. ور
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امس انـه ( عــــقــــد اجـــتــــمــــاع مع
ـــســــؤولـــ فـــيـــهـــا حـــيث تـــرجل ا
لالطـمـئـنـان عـلى تـشـغـيل الـوحدات
نتجات النفطية اإلنتاجية وتوفير ا
األســـاســيـــة لــلـــمـــواطن واألســواق
ـشاكل التي احمللـية وامـكانـية حل ا
قـد تـعـتـرض سـيـر الـعمـل). واضاف
الـبــيـان ان غـضـبـانـا (أبـدى سـروره
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زار نـــائب رئـــيس الـــوزاء لـــشـــؤون
الـطــاقـة وزيــر الــنـفط ثــامـر عــبـاس
غـضـبان مـصـفى الـدورة الـتابع الى
شــركـة مـصــافي الـوسـط في صـبـاح
الـسـبت وكان بـأسـتـقبـاله مـديـر عام
الك الــشـركــة. زيـد كــاظم شـريف وا
الـقيـادي وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)

الـنــفـطـيــة وتـخــدم الـصــالح الـعـام)
وقــال إن (الـــوزارة حــريـــصـــة عــلى
زيـادة نسـبـة اعداد تـشغـيل الـعمـالة
شـاريع النفطـية كافة الوطنـية في ا
ـنــاسـبـة لــلـعـمل وتـوفــيـر الـبــيـئـة ا
واإلنــتــاج). وثــمن الــوزيــر (جــهــود
الـشـركـات الـكـوريـة والـوطـنـية عـلى
حتـقيق خـطـوات مـتقـدمـة في إجناز
ـشـروع والـتي جتاوزت الـعمل في ا
ائة).  و خالل اللقاء نسبةً 76 با
ـمـثـلي التـظـاهـرات مـناقـشـة كـافة
مـــطـــالب الــشـــبـــاب الــعـــامـــلــ في
ـصــفى واالسـتــمـاع لـهـا مــشـروع ا
و الـتـاكيـد عـلى مـشروعـيـة بعض
ـطالـيب التي تـتعـلق باألجور هذه ا
والــســكن والــطـعــام والــنـقل. ووجه
الــغــضــبــان بـــتــشــكــيل فــريق عــمل
ـشـروعـة ـطـالب ا ـتـابـعـة تـنـفـيـذ ا
التي  االتفـاق عليهـا خالل اللقاء
مـشـيـرا الى ان (احلـكـومـة والوزارة
شـروعة وحق طـالـيب ا حتـترمـان ا
الــتـظــاهــر واالســتـجــابــة لــهـا). من
ـثـلــو الـتــظـاهـرات جـانــبـهم ثـمـن 
جـــهـــود الـــغـــضــبـــان والـــوزارة في
االسـتــجـابـة الـسـريـعـة
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالـب
ــتـــظــاهــرين ا
شروعة. ا


