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صـرف الرشيد (ذوي االختـصاص) لالشتراك في منـاقصة (تأهيل فرع تدعـو االدارة العامة/ 
ائة الكـرامة) وبـكلفـة تخـمينـية قـدرها (٩٤٫٨٣٨٫٠٠٠) دينـار (اربعـة وتسعـون ملـيون وثمـا
ـنـاقـصـة من الـشـركات وثـمـانيـة وثالثـون الف ديـنـار) فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في هـذه ا
ـقاولـ من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص مراجـعة بـنايـة االدارة الـعامـة/ القـسم القـانوني/ وا
ناقصة لقاء مبلغ قدره واصفات اخلاصـة با وحدة العقود الـطابق اخلامس لغرض استالم ا
(١٠٠٫٠٠٠) ديـنـار (مـائة الـف دينـار) غـيـر قابـلـة لـلـرد وان اخر مـوعـد لـتـقد الـعـطـاءات هو
ـناقـصـة في السـاعة اليـوم العـشرون تـبـدأ من اليـوم التـالي من تـاريخ نشـر االعالن وتـغلق ا
شـترك الثـانيـة عشـر ظـهرا من اخـر يوم السـتالم العـطـاءات وتفـتح في اليـوم الـتالي وعـلى ا
تقد مـستمسـكات الشـركة والتـأمينـات االولية بنـسبة (١ %) من مـبلغ الكـلفة الـتخمـينية اي
مبلـغ (٩٤٨٫٣٨٠) دينار (تـسعـمائـة وثمـانية واربـعون الف وثالثـمائـة وثمـانون ديـنار) بصك
ـركزي الـعراقي ـعتـمدة من قـبل الـبنك ا ـصارف ا مـصدق او خـطـاب ضمـان صادر من احـد ا
ـدة (ستـة اشـهر) وهـوية تـصنـيف اختـصاص (مـدني + كهـرباء + عـدا مصـرف الرشـيد نـافذ 
فعول وتسـلم العطاءات بظـرف مغلق ومختوم ميكانيك) صـادرة عن وزارة التخطيط نـافذة ا
يـوضع في صندوق العطاءات الـكائن في القسم القانـوني/ الطابق اخلامس من بناية االدارة
ـركـزي العـراقي وسـيـهمـل اي عطـاء غـير صـارف بـقـرب البـنك ا الـعـامـة الواقـعـة في شـارع ا
ـعلن عنه ناقـص تقد جـدول زمني لـتنفـيذ الـعمل ا ستـندات وعـلى ا مسـتوفي لـلشـروط وا
نـاقصة دون تـعويض مـقدمي العـطاءات ويعـاد ثمن شراء وجلهـة التعـاقد احلكـومية الـغاء ا
ناقص الفائز ناقصة فقط والدائرة غير ملزمة بـقبول اوطأ العطاءات كما ويتحمل ا وثائق ا

اجور النشر واالعالن.
البريد االلكتروني :

com.dept@reasheedbank.gov.iq
Test keyun.t@reasheedbank.gov.iq
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عادن عن يسر الشـركة العامـة لصناعة الـزجاج واحلراريات احـدى تشكيالت وزارة الصـناعة وا
شاركة باالدارة واالنتاج) وذلك لتأهيل وتشغيل اخلطوط وجود فرص استثمارية (على اساس ا
عدل ادة ١٥ / ثـالثا من قانون الـشركات ا االنـتاجية وفق قـانون الشركات رقم ٢٢ لـسنة ١٩٩٧ ا
ـا يـنـسـجم مع الـنـظـام الداخـلي لـلـشـركـة وعـلى ضـوء االسس االسـتـرشـاديـة لـقـانون الـنـافـذ و

االستثمار ٣٣٦ .

الهدف من االعالن
نتجة للمنتجات اعاله الى صنعة وا ـشاركة مع الشركات الرصينة وا تهدف الشركة من خالل ا
ـسـاهمـة في هذه الـفرص ـشاركـة في االدارة واالنـتاج وتـشغـيل وزيـادة الطـاقات االنـتاجـية وا ا
ـعـامل واهـميـتـهـا لـتـلبـيـة احـتـيـاجات الـسـوق الـعـراقـية ـاسة النـتـاج هـذه ا الـقـيـمة لـلـحـاجـة ا
ـواد االساسيـة الداخلة في ـا حتققه من مزايـا للمـستثـمر منهـا توافر ا واجلدوى االقتـصادية و
نتج الـوطني وبامكان الشركات الراغبة مراجعة مقر االنتاج وباسعار مناسبة وحتس جودة ا
بلغ (٢٥٠٠٠٠) (مـائتان وخمسون لف االستـثماري  الـشركة الكائن فـي مدينة الرمادي لـشراء ا
ـشـاركـة او االسـتـفـسار الف ديـنـار) غـيـر قـابـلـة للـرد لـغـرض االطالع عـلى الـشـروط اخلـاصـة بـا
واالجابـة عـلى اي امور تـخص هـذه الفـرص االسـتثـماريـة والـشركـة علـى استـعداد لـتـقد كـافة
ـهتـم ـعامل ونـلـفت نظـر ذوي االخـتصـاص وا ـعلـومـات التـفـصيـليـة والـتسـهـيالت لزيـارة ا ا
لف االسـتثـمـاري والشـروط التـجاريـة والقـانونـية لـتقـد عروضـهم وفق الـشروط الـواردة في ا
رفـقة وتتحمل الشركة الفـائزة كافة اجور النشر واالعالن وسيـكون التركيز على اجلانب الفني ا
الـية عـلى ان تقـدم العـروض وتوضع في صـندوق الـعطـاءات الكائن في والتـطويـري والكـفاءة ا
مـقر الشـركة في الرمـادي علمـا بانه سيـتم فتح العـروض بعد مـضي مدة ٣٠ يوم من تـاريخ نشر
االعـالن في اجلـــــرائـــــد وبـــــاالمـــــكــــان االســـــتـــــفـــــســـــار من خـالل الـــــعـــــنــــوان االلـــــكـــــتـــــروني

glass19612002@yahoo.com
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رقم الفرصة االستثمارية

٩

عمل اسم ا

تأهيل وتشغيل مصنع الطابوق احلراري االلوميني

عمل موقع ا

الرمادي

التـفهم والـتعـاطف لم يـجده األلوف
من اللـبنانـي الـذين مألوا ساحات
ـــــــدن وأطــــــلـــــــقـــــــوا من بـــــــعـض ا
اإلحــتـجــاجــات والــشــكـاوى مــا من
واجب أهل السلـطة إبداء الـتعاطف
ــــطــــالــــبــــهم مــــعــــهم والــــتــــفــــهـم 
ومـخـاطـبـتـهم بـتـلـقـائـيـة ولـيس من
أبراج عاجـية. ال الـرئيس األول فعل
مـخـتـصـراً احلـراك الـذي بـات حـالـة
ثوريـة بالقـول للسـفراء العـرب:"إننا
نواجه حرباً كونيـة تستهدف بلدنا!
أمول منه " وال الثاني فعل ما من ا
ـله. وعنـدما حـاول ثالث الـرؤساء فِعْ
أن يــفـعل فـإنه إخـتــصـر بـالـتـنـحي
ثل ثالثة أجيال فيما احلراك بات 
حيث كان هنالك في الساحات اجلد
واجلـدة والـوالـد والـوالـدة واألبـنـاء
والــبـــنــات واألحــفـــاد واحلــفــيــدات
رافـعـ فـقط عـلَم وطـنـهم وتـلك هي
حـركــة اإلحـتـجـاج األول من نـوعـهـا
التي تشـارك العائـلة بكـامل أفرادها
فـيهـا. ولوال عـظات حـافلـة بالـنصح
والتحذير من جتاهل مطالب الناس
ـرجعـيـات الـديـنـية سـجـلـهـا رمـوز ا
سيحية اللبنانية وبذلك كانوا من ا
ـرجع الـشـيـعي األعـلى في نـسـيـج ا
الـعـراق آيـة الـله عـلي الـسـيـسـتاني
ـتـحدة الـقـائل أمـام مـبعـوثـة األ ا
ــديــنـة الــتي قــابــلــتْه في مــكــتــبه 
الـنــجف يـوم اإلثـنـ 11نــوفـمــبـر/
تشرين الثاني " 2019إن احملتج
ـكن أن يـعـودوا إلى الـسـلـمـيـ ال 
بيـوتهم دون نـتائج ملـموسـة" لكان
ثل ـذ رموز الـطوائف تـلك  سيـؤاخَ
مؤاخذة الرئاسات الـلبنانية الثالث
عـــلى مـــوقـــفـــهــــا اإلســـتـــهـــاني مع
مالحظة أن مَن عليهم من مرجعيات
إسالمــيــة لـبــنــانـيــة إتــخــاذ مـوقف
ـسيـحيون كالـذي إتخـذه أقرانـهم ا
كانوا شبه مغيـب أنفسهم عما هو
حــاصل. ويـــبــقى من احملـــطــات مــا
يــــــتـــــعــــــلق بــــــدور اإلعالم فـي زمن
اإلنتـفاضـات التي تـتنـقل من ساحة
إلى سـاحـات وفي عـدة دول عـربـية.
وما نريد قوله عدا االهتمام النوعي
من جانب الفـضائيـات اللبـنانية في
تــــغـــطـــيـــة نـــشــــاط احلـــراك في كل
الـسـاحـات الـلبـنـانـيـة وكـان له األثر
ـشارك الفـعال في إذكاء حـيوية ا

هــو كــيف أن اإلعالم لــيس فــقط من
خالل الصحافة والـفضائيات يؤدي
ــا يـحـدث ونـقْل مـهـمـة الــتـعـريف 
ــعــلـومــة والــصــورة والــتـصــريح ا
ـا ثــمـة لــلـقــارىء ولـلــمــشـاهــد وإ
الـواجب الوطـني الـذي يسـاهم فيه.
وكـانت مــبـادرة من جـانب اإلعالمي
رموق سـعد البـزاز ناشر صـحيفة ا
"الزمـان" بطبـعتـيْها احملـلية لـلعراق
ـــغــرب والــدولـــيـــة ألوروبــا ودول ا
العربي ودول عـبْر األطلـسي مبادرة
الفـتـة بـصرف الـنـظـر عـمـا إذا كانت
وصلية – دواعيها مشاعر الزميل ا
الــبـصــراويـة. فــهــو أطـلق من خالل
فضائية "الـشرقية" التي هي موضع

مـتـابعـة مـشـاهدة الفـتـة لهـا مـبادرة
ــبــاني تــســتــهــدف إعــادة تــرمــيم ا
والـبـيـوت الـتي أصـابـهـا الـضرر أو
ـتهـالكة في مـناطق من مـدينة تلك ا
وصل ومناطق في البصرة بحيث ا
يـعـاد الــتـأهــيل عـلى وجه الــسـرعـة
ـسـاكن كـبـار الـسن واأليـتـام بـدءاً 
بادرة مـيزانية كبيرة راصداً لهذه ا
األمر الذي ييسـر أمر السكن الكر
لـعـوائل لـيس لـديـها فـرصـة لـلـسكن
والـعـيش في مـكـان كـر يـلـيـق بـها
وبــأبــنــائـــهــا.. هــذا مــا تــرمي إلــيه
ـبــادرة. وبـطــبـيــعـة احلــال جـاءت ا
ـنـاسب لـلـزمن ـبـادرة في الـوقت ا ا
الصعـب وجاءت تتـرجم إلى فعْل ما
يـــنـــادي بـه احلـــراك الـــشـــعـــبي من
سكن في مطـالب من بينـها كرامـة ا
مـدن تَعـاقب الـقصـف والتـدمـير لـها
ـقـراطـيـة" عـلى مـنـذ أن جـاءت "الـد
جـنـاح الـتـدخل األمـيركـي محـتالً ثم
قـاصفـاً ثم مبـعثـراً العـامود الـفقري
ـر عـلى حل لألمن وذلك بـإقـدام بـر
اجلــيش الــعــراقي األمـر الــذي هــيـأ
الــفـرصــة لـلــجــار اإليـرانـي الـفــاغـر
ـا جـرى في احلرب أفـواهه لـلـثـأر 
الـتي إنتـهت بقـرار اإلمـام اخلمـيني
ــانــاً بــذلك ـــا لــيس إ ــفــهــا.. إ وقْ
وتــــوقـــاً إلى الــــسالم والـــتــــعـــايش
وحُــسْن اجلــوار. ولــو أنه أوقــفــهــا
ـا كـانت مـقولـته في إقـتـنـاعـاً بـذلك 
شأن القرار الذي يُتـخذ كمَن يتجرع
ـــبــادرة الـالفــتـــة من الـــسم. هـــذه ا
جــــانـب اإلعالمـي ســــعـــــد الـــــبــــزاز
ــني أســتـحــضـر من الــذاكـرة جـعــلـتْ
ـعنـى وليس مـثـيـلـة لـهـا من حـيث ا
ضـمـون. ففي الـعام  1986تأثرت ا
قــطــاعـــات من الــشــعـب الــســوداني
بــاجملــاعـة الــنــاشــئــة عن اجلــفـاف.
زمــــنـــذاك كـــان الـــفــــريق أول عـــبـــد
الــرحـمن سـوار الـذهـب (رحـمـة الـله
عليه) قد تولى رئاسة السودان بعد

الــتــوافــقـيــة الــتي بــلــورهــا إتــفـاق
ـضمـون سعـودياً وعـربياً الطـائف ا
. بعد اخلـطوة الصدرية ذات ودولياً
ـعــنـوي حــدثت اخلـطـوات الـبـعــد ا
الـعــمـلــيـة وتــمت عــلى قـاعــدة الـود
شتركة. زيارات صلحة ا قرون با ا
وإتـفـاقـيـات وعـلى أسـاس أن "عراق
ــــر" إلى إنـــــدثــــار وأن عــــراق بـــــر
بحبوحة الدور اإليراني إلى وجوب
إعــــادة نـــظــــر وأن عـــراق الــــعالقـــة
ــتــجـددة مـع األشـقــاء الــعـرب إلى ا
. زيد من التـطوير رسميـاً وشعبياً ا
وفي زيــارات الـرئـيس بــرهم صـالح
هدي ورئيس احلـكومة عـادل عبـد ا
ان مـحمـد احللـبوسي ورئيـس البـر
إلى بـــعـض الــعـــواصم الـــعـــربـــيــة
وكـذلك فـي مـا يـقـوله هـؤالء الـرمـوز
البـعيدو الـنظر من كالم في  مـؤتمر
تستضـيفه بغداد أو فـي تصريحات
يـدلـون بـهـا خالل زيـارات خـارجـية
ما كان يـبعث الطـمأنيـنة في النفس
بـــأن الـــعـــراق فـي الـــطـــريق إلى أن
يـستـعـيد الـرقم الصـعب ال أن يـبقى
ساحة على نحـو ما هي عليه احلال
في ســوريـا ولـبـنـان والـيـمن. وبـعـد
ــشـار إلــيـهــا ال يـعـود اإلسـتــعـادة ا
القرار الـعربي على الـوهن الذي هو
عــــلـــيـه ويـــصــــبح مـن مـــصــــلــــحـــة
ـتدخـلـ في شؤون غـيـرهم سواء ا
من خـالل ســـيــــاســـة األمــــر الـــواقع
غـلف بالـسالح أو حتى من خالل ا
ـيـلـيــشـيـاويـة الـتي لم "اجلــيـوش" ا
يـعـد خـافــيـاً أنـهـا بــدعـة وكل بـدعـة
ضالل اإلنكفاء أو اإلنصهار بصدق
قارنة مع في اجملتمع السياسي. با
حــــراك شـــعــــبي فـي كل من مــــصـــر
مــاضـيــاً قــبل خــمـس سـنــوات وفي
الـســودان مـنـتـهـيـاً عـلى نـصـر وفي
اجلـزائــر حـائــراً مـســتـمــراً ال تـبـدو
نـهـايـة قــريـبـة له كــمـا حـال احلـراك
الــشــعــبي الــلــبــنـانـي فــإن احلـراك
العراقي وجـد من كبار أهل الـسلطة
ــنـطـلـقـاته تـسـجـيل وقــفـة إحـتـرام 
ولـلــمـشـاركـ فـيه. فـالـرئـيس بـرهم
صـالـح خـاطـبــهم عــبْـر الــتـلــفـزيـون
تـفهم الباذل من ـتعاطف ا خطاب ا
وضوعي ما يهدىء بعض النصح ا
ان الشيء من روعـهم. ورئيس الـبر
محمد احللبـوسي جعل من السلطة
التـشريـعية سـنداً معـنويـاً لألطياف
الـتي تـخوض صـوالت الـشـكوى من
سوء احلال واإلحتجـاج على تباطؤ
ـم في مـعـاجلـة قـضـايـا الـنـاس احلُـكْ
الـصـابـرين عـلى الـضـيم. ومـثل هذا

إسـتـوقــفـتْـنـي وأنـا أتـابع يــومـيـات
احلـراك الـشــعـبي في عـراق الـتـراث
وعـراق احلنـ إلى الـعروبـة وكذلك
الـعراق الـنـخـوي وعزة الـنـفس عدة
رء إال أن يـسجل ـلك ا محـطات ال 
وقـفـة من الـتأمل أمـام بـعض مـنـها
ا يعيشه العراق من كونها ترتبط 
ستـوى الشعـبي سبقه حراك عـلى ا
حتـرك بــالغ األهــمـيــة عــلى صـعــيـد
وضْع نقـاط على احلـروف بالـنسـبة
إلى قضـايا تـتصل بـالوالء والـهوية
ــــنــــاخ الــــســــيــــاسي وتــــنــــقــــيــــة ا
واإلجـــتـــمـــاعي من شـــوائـب. وهــذا
التوجه عموماً أحدث على ما يجوز
اإلفــتـراض صـدمــة لـدى أهل احلُـكْم
في إيـران الــذين رأوا أن كل خـطـوة
يـخــطــوهـا الــنـظــام في الــعـراق في
إجتاه إستعـادة مقومات شـخصيته
السيادية وهـويته العروبية هي في
واقع احلــال عــلـى حــســاب إتــســاع
فـــضـــاء الـــتـــأثـــيـــر اإليـــراني عـــلى
مــجــريــات الــقــرار الــعــراقي وهــذا
سينتهي بـفعل تراكُم اخلطوات إلى
حــالـة إســتـنــهـاض هـي عـمــلـيــاً مـا
يــعـيـشـه الـعـراق مـنــذ ثالثـة أعـوام.
ـدخل بــدايـة احملـطـات والــتي هي ا
إلى مــا يـعــيــشه الــعــراق مــنـزَّه عن
الـــغــرض عـــلى الـــســعـــوديــة ودول
اخللـيج وتتمـثل في القيـام بزيارات
بـــدءاً بــاخلـــطــوة الـــصــدريـــة الــتي
أرادهـا الــسـيــد مـقــتـدى رســالـة في
أكــــثــــر مـن إجتــــاه وكــــان الــــهـــدف
: حُــسْـن اجلــوار يــحــقق مــتـــجْــلــيــاً
االستقرار للـعراق الذي هو في أشد
احلـاجـة إلى إعـادة صـيـاغـة أهـمـيـة
مـكانـته كـواحد من األرقـام الـصعـبة
في مــحـيــطــيْه الـعــربي واإلقــلــيـمي
ـسح مــتـدرج لـلـوجه وهــذا يـكـون 
الـــعــــراقي الــــذي أتى الــــتــــمـــكــــيج
اإليــراني عـلى الــكـثـيـر مـن قـسـمـات
ذلك الوجه. وحـيث أن عبـارة "النأي
بــالـــنــفـس" غــدت إحــدى مـــقــومــات
الــطـــمــأنــيــنــة واإلســتــقــرار وبــنــاء
تـوازنـة مع اآلخـرين بدءاً الـعالقـة ا
بـالـشـقـيق الـعـربي فـاجلـار اإليراني
واآلغــــا الــــتــــركي فــــإن اخلــــطــــوة
ثل حجر األساس الصدرية كـانت 
لـبـناء عالقـة مع الـشـقيق اخلـلـيجي
صـري وسـائـر األشـقاء والـشـقـيق ا
ـا ــبـتــلى  من صـغــيــرهم لـبــنـان ا
ـومة صـيـغته لـيس من مـصلـحـة د
وإسـتـقــرار شـعـبـه فـْرضـهــا مـوقـفـاً
عليه إعتـماده وإن هو رأى ذلك غير
ـصلـحـة صـيـغـته مـسـتـحَب ولـيـس 

يري إسقاط نظـام الرئيس جـعفر 
واعـداً بــأن ال تـتـجـاوز فـتـرة حُـكْـمه
سنـة يسـلم مع نـهايـة اليـوم األخير
قـاليـد حلكـومة مـدنية. من الـسنـة ا
ولـقد وفـى لكن يـا لـيت بـقي وبذلك
يــوفـر عـلـى الـسـودان إســتـقـراراً لم
يــكــتــمل حلــكــومـة حــزبــيــة مــهـدت
الطريق أمام حُكْم إسالموي مدني-
عـســكــري بـدايــة ثم عــسـكــري عـلى
مــدى ثالثـــ عــامـــاً إلى أن حــدثت
اإلنـتـفــاضـة الـشــعـبـيــة الـتي أثـبت
خاللـهـا الـسـوداني إذا غـضب قدرة
عـلى الـتــغـيـيــر وضِـمن تـقــالـيـد من
التحمل والـصبر وتَبـادل مد اليدين
ؤسسة العـسكرية التي كانت إلى ا
صلحة أول تلبية بعض جنراالتها 
صيغـة حُكْم تشارُكي بِـقطع الطريق
على غواية اإلنـقالبات. لكن ما نراه
مـــدخالً إلى االســـتـــقـــرار هـــو عــدم
إدراج ظــاهــرة اإلجــتـثــاث بــنـداً في
"أجــنـدة" احلُـكْم الـوحــيـد. في سـنـة
مواجـهة سـودان الفـريق أول سوار
الـذهب لــلـمــجـاعــة واجلـفــاف كـنت
أنــشـر في لـنـدن مـجــلـة "الـتـضـامن"
ذات احلــضـــور الالفت في الــســوق
السودانـية ووجـدْنا أن من الواجب
كـــلـــفــتـــة أخــويـــة جتــاه الـــســودان
ـســاهـمـة كــمـجـلــة أسـبــوعـيـة في ا
حملة اإلغاثة هذه إطالق حملة على
صــفـــحــات اجملــلــة بـــأمل أن تــلــقى
الــتـجــاوب من قــراء وشــخــصــيـات
عــامــة في الــدول الــتي يــتم تــوزيع

اجمللة فيها. 
أثـمـرت احلمـلـة جـمْع مبـلغ أهـمـيته
في رمـزيـته ولـيس في كـثـرة أرقامه
فنحن عمل إعالمي ولـسنا مؤسسة
ـــــــــــــــــــنـا الــشـيك رســمـيــة وأرفـقْ
ـبــلغ بـرسـالــة إلى سـفـيـر بـقـيــمـة ا
الــسـودان لـدى بـريـطـانـيـا إبـراهـيم
محـمـد علي. وبـعد أيـام جاءتـنا عن
طـريق الـسـفـيـر رسـالـة من الـرئيس

سوار الذهب كانت موضع إعتزازنا
الــكــبــيـــر بــهــا. الــرســـالــة بــالــنص

اآلتــــــي:
"عزيزي األخ فؤاد

حتية طيبة
تــلـــقــيتُ بـــيــد الــشـــكــر والـــعــرفــان
ــؤرخــة في  4فــبــرايــر رســـالــتــكم ا
Tُـرفق معـهـا الـشيك رقم  .1986وا
ـبلغ  3347.8جـنـيـهاً 50-00-20 
إســتــرلـيــنــيـاً عــبــارة عن حـصــيــلـة
وقرة احلملة التي قادتها مجلتكم ا
من أجل إغاثة إخوتكم في السودان
الـذيـن تـأثـروا بـاجملـاعـة واجلـفـاف.
وأنـتــهـز هــذه الـفـرصــة ألتـقــدم لـكم
بإسمي وأعضاء اجملـلس العسكري
اإلنتـقالي وحـكومـة شعب الـسودان
بـأســمى آيـات الـشـكـر عـلى احلـمـلـة
الــتي رعـيــتـمـوهـا وعــبْـركم إلى كل
الــذين ســاهــمــوا أو إقــتــطــعــوا من
قـــــوتـــــهم مـن أجْل أخـــــوة لـــــهم في
الـــعـــروبــة واإلسـالم. وســـيــظـل مــا
قــدمـتــمــوه لــنــا من عــون ديْــنـاً في
أعـنـاقـنـا نـسـأل الـلـه أن يـوفـقـنا أن

نردُّه لكم.
أرجو أن تتقبل تقديري وشكري مع
تـمـنيـاتي جملـلـتكم الـغـرَّاء بالـنـجاح

والتوفيق.
أخـــوكم فـــريق أول عـــبـــد الــرحـــمن

محمد حسن سوار الذهب
رئيس اجملـلس العسـكري اإلنـتقالي
والـــقــائـــد الـــعــام لـــقــوات الـــشــعب

سلحة"  ا
ونختم بالقول: ما أشد حاجة لبنان
كــمـا الـعــراق في أيـام الـعــسـر الـتي
ـغلـوب إيرانـياً يـعيـشـها الـوطنـان ا
ــزيـــد من حــمـــلــة عــلـــيــهـــمــا إلـى ا
ـا إغـاثـتـهـمـا لـيس من اجملـاعـة وإ
حلـــمـل إخـــوانـــنـــا فـي إيـــران عـــلى
اإلقـتـنـاع بـأن خيـرهم فـي وضع حد
لـتحـرشـهم وتـرْك اآلخرين يـحـمدون

الله ويشكرون نِعمه.
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في الـواقع ال اجـد وصـفـا افـضل من قـولي ان حـنـفـيـة  احلـكـومـة تسـيل
ان واحلـكومة في قـترحات قـوان مـختـلفـة يتـحدث عـنهـا البـر وتتـدفق 
تـظاهـرين الذين ما مناسـبة وبـغير مـناسـبة.كل هذا المـتصـاص غضب ا
زالوا يواصلون تظاهرهم بسلمـية رائعة. حركة ال تهدأ ذلك الن احلكومة
منشغـلة باصالحات وعـلينا ان نصـمت جميعـا كي تتم هذه االصالحات
ــكن. ال يـثق الــعـراقــيـون بــكـلـمــة اصالح ذلك الن هـذه في اقـرب وقت 
الكلمـة فارغة جدا من مـعناها.واال كيـف تاخر االصالح ستـة عشر عاما
قبل ان يـصحـو بعـد مظـاهرات تـشـرين اخلالـد. االصالح لن يتـاخر بـعد
اليوم,فقوة احملـتج لن تـقل بل هي تتعـاظم.وعلى احلكـومة ان تدرك ان
كل مـعاجلـاتـهـا لن تـقلـل من زخم اجلـماهـيـر الـرافض لـسيـاسـة الـفـساد
ـسؤولـ الفـاسدين ان الـتظـاهرات سـتخـمد واحملاصـصة. يـظن بعض ا
,واذا  تعـي ـنح لـلـعـاطـل بـعـد فـترة مـن الـزمن خـاصـة اذا صـرفت ا
العشرات كـاجراء يوميـ في هذه الوزارة اة تلك,او اذا اعلنت احلكومة
انهـا سـتوزع قـطع اراض عـلى شريـحـة معـيـنة.هـذه احملـاوالت لن جتدي
نــفـعــا النــهــا اتت مــتــاخــرة.وان ســقــوط اكـثــر من  350شــهــيـدا واالف
اجلرحى يؤكد ان حركة االحتجاج قويت وتتعاظم وتترك في وعي الناس
طاقـة هـائـلة عـلى مـواصـلة رفض كل اصـالحات احلـكـومة,وعدم الـوثوق
بـها.  اذن مـهـمـا تـدفـقت حـنـفـيـة قـرارات احلـكـومة فـال فائـدة يـرجى من
تدفقها الن مائها مالح اجاج ال يروي عطش هذا الشعب الذي يعاني من
فـسـاد حـكـومي اثـار اسـتـغـراب الـعـالم كـله. شـخـصـيـا اسـخـر من حـزم
اصالحات تعلـنها احلكومـة ب ح واخر دون ان نـرى تطبيـقا لها على
ارض الـواقع.الضـرب مــثال واحـدا عــلى عـدم الـتــطـبــيق هـذا. في يـوم 9
تشرين سقط  120شهيـدا بعـد تسعـة ايام من انـطالق التظـاهرات.خرج
ـدة ثالثـة ايـام.واعلن ان رئـيس الوزراء مـعـلـنـا احلـداد الـعـام في الـبالد 
اليوم الـتالي سيـشهد تـعديالت وزارية.ومـرت كل تلك االيام الـدامية دون
ـوعود.ما ان يتحـقق شيء حتى هـذه اللـحظة من ذلـك التعـديل الوزاري ا
ـنـاصب وان الدم معـنى هـذا.? مـعـناه ان هـنـاك تـناحـرا سـيـاسيـا عـلى ا
راق ليس في حسبان احد.لكن الى متى سـيظل هذا التقاسم والتناحر ا
ـناصب قـائمـا.اظن ان ساحـات التـظاهـر كفـيلـة بقطـع راس شهوة على ا
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اضي كنت متجها الى ساحة التحرير.كان الطريق من ساحة اخلميس ا
الوثبة الى ساحة اخلالني مغلقا امام حركة السيارات فقط.شاهدت قبل
البـســهم اجلـمــيـلـة وصـولي لــسـاحــة اخلالني الـعــشـرات من الــطـلـبــة 
ـشي وكــأنـهم ذاهــبـون حلــلـفـة رأس الــسـنـة وحـقــائـبـهم يــسـرعــون في ا
يــحـضــرهــا جنم يــحـبــونه.حــمــاس شــديـد واضح جــدا عــلى حــركــاتـهم
ومالمــحــهم.ســالت مــجــمــوعــة مــنــهـم الى اين انــتم ذاهــبــون:قــالــوا الى
اذا? فـاجابني اكثـر من صوت لتـغيير احلـكومة.في الواقع التحريـر.قلت 
لم تكن االجابة صادمة لي,فانا اعرف جيـدا ما يحسون به ومـا يعتريهم
من مشاعر قـوية ال يستـطيعون اخـفاءها ابدا. هـؤالء الطلبـة في مسيرهم
الى التحرير هم في واقع احلال صوت اخر الولئك الذين يعتصمون منذ
 25في سـاحـة الــتـحـريـر,ويـقـومـون بـتــقـد تـضـحـيــات يـومـيـة من اجل
وت دون اسماع الـعالم اننا نـقتل بسـالح غامض. اصرار عجـيب على ا
التـراجع,ودون خوف من ان االحـتـجـاجـات ستـقـهـر. شبـاب ال يـشـعرون
لل بـل هم يعـتـقـدون انـهم يقـدمـون لـلـوطن جزء مـن دينه في بالـتعب,او ا
ـشهد فـي يوم ما رقابـهم.ولو سـألني احـد هل كنت تـتوقع ان تـرى هذا ا
ــشــهـد الــذي كــنـا نــراه في افالم الجـبـت كال.لم اكن اتــوقع رؤيــة هـذا ا
مستوحاة من روايات جنيب محفوظ. انا احتدث عن جيل ثوري لم يتعلم
معنى الوطنية من كتاب بارد اسمه التربية الوطنية بل تعلمها من شعوره
العميق بان الوطن في خطر,وان واجبهم الدفاع عـنه. وعلى احلكومة ان
تفـهم انهـا ستـكون مـخطـئة اذا تـصرفت بـطريـقة ال تتـناسـب مع تطـلعات
تلك هذا اجليل الـرائع.على احلكـومة ان تدرك ان خـسارة شاب واحـد 
هذه الـروح سيـكون لـعنـة علـيهـا.علـيهـا ان تفـكر جـيدا
بان هـؤالء الشـبـاب لن يتـنـازلوا عن سـلـميـتهم.وان
ـراق والـقتـل واخلطف سـيـكـون في النـهـاية الدم ا
نـــقـــمــــة عـــلى رؤؤس الــــذين جتـــاهـــلــــوا مـــطـــالب
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