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ــوج الــعـالـم مـؤخــرا بــالـتــظــاهـرات
احلــاشـدة في الـشـوارع والـتي كـثـيـرا
مــــا تــــفـــضـي إلى عــــنف وإصــــابـــات
وأحـيانا إلى قتـل.لكن إصاباتٍ بـعينها
شـهدت تكـرارا بشكل بـاعث على القلق
- وهـي تـــــلك الـــــتي تـــــصـــــيـب أعــــ
ـتـظـاهـرين جـرّاء استـخـدام الـشـرطة ا
لــتـفـريـقـهم أســلـحـة مـكــافـحـة الـشـغب
ــطـاطي.وانـتــشـرت يـوم كــالـرصـاص ا
اضي عـلى وسائل الـتواصل االثـنـ ا
االجـتمـاعي صورة للـمصور الـصحفي
الـفلسطيـني معاذ عمارنـة بينما كانت
عــيــنـه الــيــســرى تــنــزف دمــا بــعــد أن
أصـابـتهـا رصـاصة مـطـاطيـة أطـلقـتـها
الـشرطـة اإلسرائـيلـية عـليه في الـضفة
الــغـربـيـة.وشـهـدت دولــة تـشـيـلي عـلى
وجـه اخلصوص زيادة دراماتـيكية في
ـتـظـاهـرين. ويُـحصي إصـابـات أعـ ا

خــبــراء الـصــحــة واحلـقــوقــيـون 220
مــــصـــــابــــا بــــجــــروح فـي الــــعــــ من
مـتــظـاهـري تـشـيـلي في غـضـون شـهـر
واحـد من االحتـجاجات.وتـتهم منـظمة
الـعـفو الـدولـية في تـقـرير لـهـا حكـومة
تـظاهـرين بعد تـشيـلي بتـعمُّد إيـذاء ا
ــنــظــمــة في الــدولـة حتــقــيق أجــرته ا
الـواقـعـة في أمـريـكا اجلـنـوبـيـة.وقالت
مـديـرة برنـامج األمريـكـت في مـنظـمة
العفو الدولية إيريكا غيفارا روساس
فـي بيـان صـدر في احلادي والـعـشرين
من نـوفـمـبـر/تـشـرين الـثـاني إن "هدف
قـوات األمن في تشيـلي واضح: إصابة
ــــــتــــــظــــــاهــــــرين إلثــــــنــــــائــــــهـم عن ا
الــتـظـاهـرات".وأضـافت إيـريـكـا: "حتت
قــيـادة الـرئـيس ســبـاسـتـيــان بـيـنـيـرا
واصـلـت سـلـطـات تـشـيـلي سـيـاسـتـهـا
الـعقابـية للـمتظـاهرين ألكثـر من شهر
ــــــزيــــــد إلى أعــــــداد مــــــضــــــيــــــفـــــــة ا

الــضــحــايــا".قــال رئــيس قــسـم حــقـوق
اإلنــسـان في كـلــيـة الـطب في تــشـيـلي
إنـريك مـورالـيس كاسـتـيلـو: "لم يـحدث
أبـدا أنْ سـجَّل بـلـد آخـر هـذا الـعـدد في
إصـابـات الـعـيـون".وأضـاف كـاسـتـيـلـو
لـبي بي سـي: "األرقام هـنـا تـتـجاوز أيَّ
مـرجع آخر لدينا".وللوقوف على مبعث
الـقلق في هـذا الصدد يـكفي معـرفة ما
أشـارت إلـيه دراسة أجـريت عام 2011
لـإلصــــــابــــــات الــــــتـي وقــــــعت جــــــرّاء
مـصادمات بـ متظاهـرين فلسطـيني
والـشـرطـة اإلسـرائـيـلـيـة; حـيث رصدت
هــذه الــدراســة وقـوع  154إصــابــة في
ـصـادمـات عـلى الــعـ نـتـيـجـة لـتــلك ا
ـتــدة بـ 1987 مــدى ست ســنــوات 

و1993.
وكـان مـا أثـارته أعـداد إصـابـات األع
في تـــشــيــلـي من جــدل كــافـــيــا إلثــنــاء
ضي قدما في السلطات التشيلية عن ا

تـــــوجــــهـــــهــــا; وفـي الــــعـــــشـــــرين من
نـوفمـبر/تشـرين الثـاني اجلاري أعلن
قـــائـــد الـــشـــرطـــة في الـــبـالد مـــاريــو
روزاس تــعـلـيق اسـتـخـدام الـرصـاص
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وقـال قائد الـشرطة إن الـضباط ال يزال
بـإمكـانهم اسـتخدام ذخـيرة غـير قـاتلة
"فـي احلــاالت الـــقـــصـــوى وفي حــاالت
الــدفـاع عن الــنـفـس عـنـدمــا يـتــهـددهم
ـكن مــقــارنـة مــعـدل خــطــر داهم".وال 
إصـابات األع في تـشيلي إال بـنظيره
تـنازَع علـيها ب في مـنطقـة كشمـير ا

الهند وباكستان.
ورصـد تقـرير صـحفي عام 2018 أكـثر
مـن ثالثة آالف إصابة فـي الع وقعت
خـالل السـنـوات األخـيرة جـراء شـيوع
اســتــخــدام ذخــيــرة غــيــر قــاتــلــة ضـد
ــتـظـاهــرين في الـشــطـر الــهـنـدي من ا

كشمير.
تـظـاهِرة وفـي هونغ كـونغ أصـبـحت ا
الــشـابـة الــتي أصـيـبت بــرصـاصـة في
ـاضي أثناء تـظاهرات عـينـها الشـهر ا
ـقـراطـيـة رمـزا لـلـمـقـاومة مـؤيـدة لـلـد

ضد القوات األمنية.
وشـوهد متظاهرون يـلبسون عصابات
عـلى أعـيـنهم يـجـوبون الـشـوارع على

غرار متظاهري تشيلي.
قــــــادت اإلصـــــــابــــــات الــــــتـي حلــــــقت
ــتـظــاهـري الــسُـتــرات الـصــفـراء في
فـرنــسـا خـبـراء الـصـحـة إلى مـطـالـبـة
احلـكـومـة بحـظـر اسـتخـدام الـرصاص
تظـاهرين والذي ـطاطي في تفـريق ا ا
أدى إلـى إصـــابـــة أعـــداد كــــبـــيـــرة في

مصادمات وقعت مع الشرطة.
وفي إقـلـيم كـاتـالونـيـا اإلسـبـاني الذي
يـحـظى بحـكم ذاتي شهـدت مظـاهرات
مــؤيـدة لالســتـقـالل وقـوع الـعــديـد من
حــــاالت اإلصـــــابــــة في األعــــ جــــراء

الذخيرة التي تستخدمها الشرطة.
ولـــيـس من الـــســـهل احلـــصـــول عـــلى
ــيــة دقـيــقــة حلـاالت إحــصــائــيـات عــا
اإلصــابـــة الــواقــعــة جــراء اســتــخــدام

ÂuO « W Kł ‰ULŽ√ ‰Ëbł Ê«—bB²¹ ÊU*d³ «  UÐU ²½≈Ë WO{uH*« U½u½U  ∫wÝu³K(«

مـنتـجات أدوية سـامراء الدوائـية التي
مـبـيـنـاً بأن ـنـتـج االجنـبـي  تـضـاهي ا
ـنفـذ اجلديد في أفـتتــاح هذا الـفرع وا
إقـليم كـردستـان وحتديـداً في محـافظة
الـسـليـمانـية جـاء لـغرض الـترويج عن
ـستـحضـرات الدوائيـة التي تـنتـجها ا
الـــشـــركــة والـــتي تالقـي صــدى واسع
واطن العراقي ومـقبوليـة كبيرة لـدى ا
فـي االقــلــيم ومـن أجل إعــادة تـــفــعــيل
ــكـاتب االعالمــيـة والـتــسـويــقـيـة في ا

دير مـحافـظات االقلـيم). وأستعـرض ا
الـعـام (االنشـطة والـبـرامج التي سـيتم
تــنــفـيــذهــا ضـمن اخلــطــة الـطــمــوحـة
لــلــشــركــة لــهــذه الــســنــة والــســنـوات
مؤكداً تـقد كل أشكال الدعم الـقادمة 
ـتوفـرة لالرتقاء وتـسخـير االمـكانات ا

ستوى االداء والعمل في الشركة).
الـصـنـاعـات الـتـعـديـنـيــة جتـهـز دوائر
وجـهــزت الـشـركـة الـعامـة لـلـصـنـاعات
الـتعدينيـة التابعة دوائـر القطاع العام
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ـعـلــومـات في تــمـكن قــسم تـــــقــنـيــة ا
الــهـيــئـة الــعـامــة لـلــبـحث والــتـطــويـر
الـصناعي التابعـة لوزارة الصـــــــناعة
ـــعــــادن من اســـتـــحــــداث بـــرنـــامج وا
ــــــــتـــابـــعـــة الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة
واالجــازات الـــدراســيــة لــصــالح قــسم

تابعة. التخطيط وا
واكـد مـديـر الـقسـم ياسـر عـبـد الـواحد
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـبرنامج يحوي جـزئ احدهما جزء
خــاص بــإدخـال الــدورات الــتـدريــبــيـة
ـــــتــــدربـــــ وجــــهـــــات الــــتـــــدريب وا
واسـتخراج تـــــقـارير احصائـية كاملة
ـتــدربـ وبــشـكل بــأعـداد الــدورات وا
شــهــري وفـصـــــــلي وســنــوي واجلـزء
االخــر يــخــتص بــتــفــاصــيل اجملــازين
دراســــيـــا فـي داخل وخـــارج الــــعـــراق
ـــلـف الـــدراسي الـى مـــلف وحتــــويل ا
الــكـتــروني يــضم جـمــيع الــوثـائق مع
احــتــســاب الــتــواريخ الــيــا لــلـمــراحل
الـــدراســيـــة واســتـــخــراج الـــتــقـــاريــر

طلوبة). ا
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وشــارك مـديــر عام الـدائـرة الفـنـية في
ـــعـــادن نـــاصــر وزارة الـــصـــنـــاعــة وا
ــــــــدني فـي األجــــــــتــــــــمـــــــاع أدريـس ا
الـتحضـيري للجـنة العـراقية اليـابانية
ــثل الـوزارة في ــشـتــركـة بـصــفـته  ا
الــلــجـنــة وبـنــاء عــلى دعـوة من وزارة
اخلــارجــيـة لــبــحث تــعـزيــز الــعالقـات
ـشتـرك ب الـثـنائـية وسـبل التـعاون ا
ـشـاركـة وحـضـور الـعـراق والـيـابـان 
ــثـــلي وزارات الــنــفـط والــتــخــطــيط
ـاليـة والكـهربـاء والزراعـة واالعمار وا

ـائـيـة والـتـعـلـيم ـوارد ا واالسـكــان وا
الــعــالي وهــيــئــة االســتــثــمــار ووزارة

التجارة . 
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(جـــــــرى خالل األجــــــتـــــمــــــاع عـــــرض
ــواضـيع الــتي تـخص ــقـتــرحـات وا ا
ـعــادن من بـيـنـهـا وزارة الــصـنـاعـة وا
تـاحة في كـافة الـفرص االسـتثـماريـة ا
الــقــطـــاعــات الــصــنــاعــيــة وبــاالخص
صـناعات الـبتروكـيميـاويات واالسمدة
والــسـيــارات واالجـهــزة االلـكــتـرونــيـة
والــغـذائـيـة والــدوائـيـة والـكــهـربـائـيـة

واالنشائية وفي مجال التدريب). 
واضـاف ان (اللجنة العراقية اليابانية
ـــشــتـــركــة يـــرأســهـــا الــســـيــد وزيــر ا
اخلــــارجـــيــــة وان مــــســـتــــشـــار وزارة
ـعـادن لـشـؤون الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـة وا
ـهندس عـباس نصر الـله محان نائب ا
ــقــرر ان وانه مـن ا رئـــيس الـــلــجـــنــة 
يـجري الـسيد وزيـر اخلارجـية مع وفد
مـن وزارات الدولة زيارة الى العاصمة
الــيـابــانـيـــة طـوكــيـو لــلـفــتـرة من 4-8
ـــقــبل لــلــمــشــاركــة في كــانــون االول ا
االجـتماع التـحضيري لـلجنة الـعراقية
ـشتـركـة ومـنتـدى األعـمال الـيـابـانيـة ا

العراقي الياباني).
وأفـتـتـحـت الـشـركــة الـعـامـة لـصـنـاعة
ــســـتــلــزمـــات الــطـــبــيــة / االدويـــة وا
ســامــراء مــكـتــبــاً لالعالم الــدوائي في
مــحـافــظـة الــسـلــيـمــانـيــة تـابع لــقـسم
االعـالم والعالقات العامة في الشركة .
وأشـار مديـر عام الـشركـة عبـد احلمـيد
عـبد الـرحمن السـالم في تصريح امس
انـه (عـقـب األفـتــتـــاح الى أهــمــيـة دور
االعـالم في الــتـــوعــيـــة والــتـــرويج عن

ـنـتـجـاتـهـا اخملـتـلفـة خالل واخلـاص 
اضي. شهر تشرين االول ا

ونــقل بـيـان ثـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
عن مــديـر عـام الـشـركـة يـوسف مـحـمـد
جاسم قوله ان (الشركة جهزت عدد من
اجلـهـات احلـكـوميـة والـقـطـاع اخلاص
ـواد عـلـى حـد سـواء  بــأنـتـاجـهـا من ا
ـتنوعـة وبكـميات مـتبـاينة االنـشائـية ا
من االطـنـان مـنـها بـرا كـوت بـانواعه
الــذي يـســتــخـدم الغــراض الـرش عــنـد

ـطـور وقـيـر االكـسـاء ا تـبـلـيط الـطـرق 
الــذي يــسـتــخــدم في إنـتــاج االســفـلت
وكـات بـاك بـأنـواعه مـنـتج االسـمـنـتي 
أســفــلــتي بــثالثــة أنــواع ويــســتـعــمل
وقير الغراض الرش عند تبليط الطرق
الـتسـطيح طـبقـة عازلـة للمـاء لالسطح
ومـــضـــاف خـــرســـاني واحلـــمـــامـــات 
ويـستخدم كمادة مـلدنة ومؤخرة لزمن
وزيوت الـتصـلب االبتـدائي للـخرسـانة
غـير نقـية وتسـتخدم في عـمليـة تدوير
لــزيـــوت غــيــر نــقــيـــة والــتــخــلص من
الــشــوائب والــلــون االسـود وجــعــلــهـا

صاحلة).
Èdš√  U−²M

مضيفا أن (معاونية مصانع ابن سينا
الـتابعة للشركة جهزت اجلهات نفسها
ـنتجات أخرى منها مادة النتروج
ــسـال بــكـمـيــة تـقـدر  366 20 مــتـرا ا
مـكعبا وتستخـدم في مجاالت صناعية
وزراعــيـة وطـبـيــة والغـراض الـبـحـوث
ـنـظـومات الـريـادية ومـنتج ا الـعـلـميـة
نظومات بطاقة أنتاجية وتـعمل هذه ا
ـنتـجـات منـها مـخـتلـفـة لكل نـوع من ا
فـــوســــفـــات الـــصـــوديــــوم الـــثالثـــيـــة
راجل وتـسـتـخـدم في مـعـاجلـة مـيـاه ا
الـبـخـاريـة في مـحـطـات أنـتـاج الـطـاقة
وفــلـــكس الـــغــلـــونــة الـــكــهـــربـــائــيـــة 
ويـستخدم في عمليات الطالء الساخن
ـطـاوع لـلـوقـايـة من الـصـدأ لـلــحـديـد ا
ومـــضـــافــات وأمـالح الــكـــبـــريـــتـــات 
ياه تـغذية أبراج كـيميـائية اخلاصـة 
والـشحم راجـل البـخـاريـة الـتـبـريـد وا
وكـاربـونـات الكـالـسـيوم الـسـيـلكـوني 
والـراتنج الصلب ـنيوم  ومـسحوق اال
وزيوت صناعية وهيدروليك وغيرها).
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أسلحة مكافحة الشغب.
وفـي اســتـــعــراض شـــامل أجـــري عــام

قام فريق من الباحث  2017
األمـريكي بفحص أكثر من  26دراسة
Æ1999 أجــــريت حــــول الـــعــــالم مــــنـــذ
وتـوصل فريـق الباحـث إلى أن مـعظم
دول الــعـــالم "ال يــوجــد بـــهــا مــا يُــلــزم
قـانونيا بجمع بيانات حول اإلصابات"
الــنـاجــمـة جــراء اسـتــخـدام مــقـذوفـات

طاطي. كالرصاص ا
ورصـد الـباحـثون  1,984إصـابة بـتلك
ـــقـــذوفـــات في مـــنــاطـق شــتـى حــول ا
الـعالم. ومن ب هذا العدد كان نصيب
310 إصــــــــــابـــــــــــات األعــــــــــ هــــــــــو 
حــالــة.ولـإلصــابــة في الــعــ تــبــعــات
خـطيـرة طويـلة األجل; وقـد كان الـعمى
الـدائم مـصير 261 مـن حاالت اإلصـابة
فـي الــعــ بــنـــســبــة جتــاوزت 84 في
ـــئــــة.ويـــقـــول الـــبــــاحـــثـــون إن تـــلك ا
قذوفات التي تستخدمها قوات األمن ا
لــيـست مـوثـوقــة بـالـقـدر الــكـافي حـتى
ـا يجعل تُـستـخدَم. "معـظمهـا مُصمّم 
ـــقــذوفــات تـــفــقــد ســـرعــتــهـــا أثــنــاء ا
انـطالقهـا وتقل فـرص اختـراقهـا جللد
ــسـتــهـدف"."لــكن ذلك أيــضـا أدى إلى ا
ـستـهـدَف فضالً عن سـار ا تـغـييـرهـا ا
تــأثــيــره ســلــبــا عــلى دقــة إصــابــتــهــا

لألهداف".
 «œUý—« Â«b ²Ý«

ـتـحـدة إرشادات فـيـما وتـعـتـمد األ ا
يــتـعـلق بــالـتـدابـيــر الـتي يـتــعـ عـلى
قـوات األمن اتـخاذهـا لـدى التـعامل مع

تظاهرين. ا
وتـــنص هـــذه الــتـــوصــيـــات عــلى حق
الـشـرطـة في الـتـصـرف بـشـكل مـنـاسب

للدفاع عن نفسها وعن آخرين.
لـــكـن وثـــائق أخـــرى صـــدرت عن األ
ـتحـدة في هذا الصـدد ذكرت أن هذه ا
ـكن أن تـتـسبب ـقـذوفـات احلـركـيـة  ا
في إصـابـات خـطـيرة; ذلك أن مـنـهـا ما

تتخطى سرعته مئة متر في الثانية.
ـــاضي حث وفـي فـــبـــرايـــر/شـــبــــاط ا
اجملــلس األوروبي فــرنـســا عـلى حــظـر

ـطـاطي إثـر مـا اسـتـخـدام الـرصـاص ا
أشـارت إلـيه تـقاريـر غـيـر حكـومـية من
أن أكــــثـــر مـن مـــئــــة شـــخص عــــانـــوا
إصــــابـــات خـــطــــيـــــــــــرة جــــراء تـــلك
ــــــقــــــذوفــــــات فـي الــــــفــــــتــــــرة بـــــ ا

نـــوفــــمـــبـــر/تـــشـــريـن الـــثـــاني 2018
 Æ2019 ويناير/كانون الثاني

ـئة مـصـاب كـان عدد مَن وبـ هـؤالء ا
فـقدوا إحدى عـينيهم 17 شـخصا على

األقل.
وأعــــرب اجملـــلس األوروبي عـن قـــلـــقه
الـــشـــديـــد إزاء اســتـــخـــدام الـــبـــنــادق
ــــعـــروفـــة بـــاسـم "إل بي دي" والـــتي ا
كن أن تـكون تـقذف طـلقـات مطـاطيـة 
قـاتلة إذا أُطلقت من مسافة قريبة.وفي
عـام 2010 مــات رجل يـدعى مـصـطـفى
زيـني بـالـسـكـتـة القـلـبـيـة بـعـد يوم من
إصـابته برصـاصة مطاطـية في الصدر
أُطـلـقت عـليه أثـنـاء صدام مع الـشـرطة
في مـدينة مرسيليا الفرنسية. وتوصل
حتــــقـــيق إلـى أن الـــشــــرطـــة أطــــلـــقت
رصـــاص "إل بي دي" عـــلى مــصـــطــفى
زيــني من مـسـافـة 4.4 أمـتـار - أي أقل
ـسافة اآلمـنة الـتي توصي مـن نصف ا

بها الشرطة الفرنسية.
وعوقب الشرطي الذي أطلق الرصاص
ـطاطي على مـصطفى زيـني بالسجن ا
سـتة أشهـر مع إيقاف الـتنفـيذ التهامه
بـالــقـتل اخلـطـأ.وقـد تـعــتـبـر الـعـقـوبـة
ـنظـمة أطـباء من مـخفـفة ولـكن طبـقا 
أجل حـقـوق اإلنـسـان غيـر احلـكـومـية
ـتحـدة مقرا الـتي تتـخذ من الـواليات ا
لـها فـإنه من النـادر أن يخـضع ضباط
مــتـورطــون في تـصــويب ذخـيــرة غـيـر

قاتلة للمحاكمة على اإلطالق.
وفي آخــر تــقـريــر لــلـمــنـظــمــة في هـذا
اخلـــــصــــوص أشــــارت إلـى جــــنــــوب
أفـريقيا كـمثال قائلـة إنه في الفترة ما
ب 2002 و2011 رُفـــعـت نـــحــو 204
كافحة شـكاوى ضد الشرطة متـعلقة 
الشغب.ومن ب هذه الشكاوى لم يتم
الــتــحـقــيق سـوى في 85  حــالــة فـقط

وأدين ضابط واحد فقط.
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للـثورة الـتـشريـنيـة الـتي قادهـا وشارك بـهـا ابنـاء العـراق بكـافـة مذاهـبهم
وقـومـيـاتـهم واجـنـاسـهم  اكـدت عـلى الـنـخـوة الـعـراقـيـة احلـقـة  والـقـادم
لـسـاحـة التـحـريـر يـشـعـر انه فـادم الى وطن النـه سيـشـارك اخـوته الـذين
واطن ـشروعـة  والـنخـوة العـراقـية الـتي جـسدهـا ا يطـالـبون بـاحلقـوق ا
ثـقف واالعالمي والـفنـان وكافة شـرائح اجملتـمه رسخت روح التـربوي وا
الـنـخوة الـعـراقـيـة الـتي كـان الـعـراقي يـتـحـلى بـهـا ولم يـغـيـرها االحـتالل
واحلـكومـات الـتي قـادت الـعـراق مـازالت نـخـوتنـا تـتـرسخ بـ مـايـسـطره
ـتظـاهـرين الـيـوم والـذين اثـبتـو عـراقـيـتـهم ونـخوتـهم  وخالل مـتـابـعـتـنا ا
ـعتـصمـ الذي قال ان الحداث الـتحـرير وخالل لـقاء مع احـد الشـباب ا
ـطعـم التـركي جـبل احد يـشـعرنـا بـالبـرد الـشديـد هـذه االيام بـيت في ا ا

ويقينا نتمنى عدد من البطانيات ! 
وخالل اقل من ساعـة قدمــــــــت عـجالت حتمل بـطانـيات غـير مـستـعمـلة
تبـرع بهـا مواطـنون لـبو الـنداء وبـاعـــــــــداد كـبيرة جـدا مؤكـدين الـنخوة
العراقية  وموقف اخـر تعرضت ستوته بشـارع الرشيد  لطــــــــلق ناري
واطـن فــــــــقادها ماادى الى حرق السـتوته و اطفائـها من قـــــــبل ا
صـاحـبهـا وهي مـعـطـلـة الى مـقـابل بـنـايـة نـقـابـــــــــة الـفـنـان فـي شارع
الرشيد وكـان الزميل فـاضل وتوت يتابع حـال صاحب التـكتك الذي بدى
علـيه احلزن بـسـبب حرق سـتوتـته بـالكـامل قــــــــبادر وتـــــــــوت مسـرعا
ــواطـنـ والـذين بـجـمع تــبـرعـات مــالـــــــــيـة من قــبل بـعض الـفــنـانـ وا
ـسـاهمه وخالل سـاعة يـقـول وتوت   جـــــــــمع مـاقيـمته يسـتطـيـعون  ا
سعـر ثالثـة ســــــــتوتـات الن اجلـمـيع سـاهم بالـتـبـرع لصـاحب الـسـتوته
ــواطـنـــــــــ بـاجملـان وقـــــــــدم الـذي كـان يـنـقـل اجلـرجى ويـــــــــنـقل ا

بلغ لصاحب السـتوته الذي تفاجـأ وعادت له االبتسامة ا
هــاتـــفـــا (يــعـــــــــــيش الـــعــراق الـــذي افــديـه بــدمي
وسـاذهـب سـريــعــا الشــــــــــتـري ســتــوته جــديـدة
ــتـظــاهــرين)  نـعم واجـنــدهــا خـادمــة الخــوتي وا
ـشــاهـد هـاهي الــغـيــرة الـعــراقـيــة والـصـــــــور وا
االنـســانــيــة التـنــتــهي وجتــسـد الــغــيـرة والــنــخـوة

العراقية .
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عـلّق  نـواب حتالف الـقـوى عضـويـتهم
في مـجلس النواب بإستثناء اجللسات
الـتي تشـهد عرض قـوان مـهمة فـيما
اتـهـمت كـتـلـة سـائـرون رئـاسـة مجـلس
ـمـاطلـة) في حتديـد جلـسة الـنواب بـ(ا
الســتـــجــواب رئــيس مـــجــلس الــوزراء
هدي في وقت كشفت كتلة عـادل عبد ا
بـيـارق اخلـيـر الـنـيـابـية عـن جمع 166
تـوقــيـعــا نـيـابــيـا القـالــة حـكـومــة عـبـد
ــهــدي وأكـد رئــيس مــجــلس الــنـواب ا
مـحمد احللبوسي ان مشروعي قانوني
ــان ــفـــوضــيـــة وانــتـــخــابـــات الــبـــر ا
سـيتصدران جـدول اعمال جلـسة اليوم
.وقــال احلــلــبـــوسي في بــيــان االثــنـــ
ــان امس (نــؤكــد اعــقب جــلــســة الــبــر
ـضي بـإقـرار مشـروع قـانوني أهـمـية ا
ـستقلـة لالنتخابات ـفوضية الـعليا ا ا
وانــــتـــــخــــابـــــات مــــجـــــلس الـــــنــــواب
الـعراقي).وأضـاف أن (هذين القـانون
سـيـتـصدران جـدول أعـمـال جلـسـة يوم
الــيـوم االثـنــ بـعــد أن أكـدت الـلــجـنـة
ان الـقانونـية جـاهزيتـهما). ورفع الـبر
. وقال امس جـلـسـته الى الـيوم االثـنـ
عــضـو حتــالف الــقــوى غـيــداء كــمـبش
خالل مـؤتمـر صـحفي لـلتـحالف عـقدته
في مــجـلس الــنـواب إن (كـتــلـة حتـالف
الــقـوى تـعــلن تـعــلـيق عــضـويــتـهـا في
ـان بإسـتـثنـاء اجللـسات جـلسـات الـبر
همة التي التي تشهد عرض القوان ا
تــــتــــضــــمـن الــــقــــوانــــ والــــقــــرارات
االصالحـــيــة وعـــدم اعــتــمـــاد اســلــوب
) عـازية االنـتقـائيـة في تقـد القـوان
هـذا الـقـرار الى (عـدم الـتـزام احلـكـومة
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بـااليفاء بـتعهـداتها في عـودة النازح
خــارج وداخـل الــبــلــد الى مـــنــاطــقــهم
واسـتـمرارهـا في التـدقـيق والتـصاريح
ــواطــنـ األمــنــيـة والــتــعـسـف بـحق ا
وتـعقيـدات المبرر لـها وشرعـنة للـفساد
واالبـتـزاز). من جـهـته قـال رئـيس كـتـلة
سـائرون صبـاح الساعـدي خالل موتمر
ـشاركـة اعضـاء الكـتلـة وكتل صـحفي 
اخـرى إن (كتـلة سـائرون تـقدمت بـطلب
السـتـجـواب رئـيس الـوزراء لـكن هـيـئة
رئــاســـة مــجــلـس الــنــواب تـــمــاطل في
حتـديـد مـوعـد لالسـتـجـواب) مـوضـحاً
ان (اسـتـجـواب رئـيس الـوزراء يـتـناول
ـــتــظــاهـــرين).وحــمّل قــتـل واعــتــقــال ا
الـــســـاعـــدي هـــيـــئــة رئـــاســـة اجملـــلس
(مــســـؤولــيــة تـــأخــيــر حتـــديــد مــوعــد
الســـتــجـــواب رئــيس الـــوزراء ألن هــذا
االمـــــر يــــزيـــــد مـن اســـــتــــمـــــرار قـــــمع
ــتــظــاهـرين) مــنــوهــا الى أن (كــتــلـة ا
ـتـضـامـنـة مـعهـا لن سـائـرون والـكـتل ا
يـتساهلـوا في تأخير اسـتجواب رئيس
الـوزراء ولن تـتراجع عن ذلك) مـضيـفاً
انـعلى احلـلبوسي( ان يـعلم بأن تـاخير
اســتـجـواب رئــيس الـوزراء سـيــدعـونـا
الى ســـلك طـــرق اخــرى). بـــدوره  افــاد
رئـيـس كـتـلــة بـيــارق اخلـيـر الــنـيــابـيـة
مــحـمـد اخلـالــدي بـجـمع  166تــوقـيـعـا
هدي. وقال نـيابيـا القالة حكـومة عبـد ا
اخلــالـــدي خالل مــؤتـــمــر صـــحــفي في
مــجـــلس الــنـــواب إن (الــوضع احلــالي
لـــلــــبالد بـــعــــد مـــرور ٥٠ يـــومــــا عـــلى
ـا كـان عـلـيه في الـتـظـاهـرات أصـعب 
بـداية األزمة)داعيا النواب الى (التحرر
من كـتلهم السـياسية بـعد ان فشلت في

ـنـاسـبـة) كـاشـفـا عن تـقـد احلــلـول ا
(جــمع 166 تــوقــيــعــا او اكــثــر لــنـواب
لـعـرضــهـا عـلى رئـيس اجلـمـهـوريـة من
اجل الـضغط عـليه وإرسـال كتـاب إقالة

احلكومة). 
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واشـار اخلــالـدي الى (تـقـد الـنـائـبـ
الـسـاعـدي وعـدنـان الـزرفي طـلـبـا بـهـذا
الـشـأن)مضـيـفـا ( وانا مـسـتـعد لـتـقد
طـلب اسـتـجواب في حـالـة االعـتذار من
أي جـهة).وتـضمن جدول أعـمال جـلسة
  اجملــلس امس عـددا من الــفـقـرات من
بـينها استجـواب وزير الصناعة صالح
عــبـد الــله اجلــبـوري وقــراءة الــتـقــريـر
االول لـلــجـنـة الــتـعـديالت الــدسـتـوريـة
ومناقشة ومناقشة مقترح قانون تعديل

قـانــون مـؤسـســة الـسـجــنـاء ومـشـروع
قــانــون تـنــظــيم حــدود افـراز االراضي

الزراعية  وقانون ايجارها. 
وكـــان الـــنـــائـب عن كـــتـــلـــة احلـــكـــمـــة
ـعــارضـة مـحـمــود مال طالل قـد تـقـدم ا
بــطــلب الســتــجــواب وزيــر الــصــنــاعـة
ـعـادن عن مـلـفـات تـتـــــــــعـلق بـهـدر وا
ــــنــــصب ــــال الــــعـــام واســــتــــغالل ا ا
الـوظيـفي وملـفات تـتعـلق بفـساد مالي

واداري. 
وافـاد عضو مجلس النواب عن حتالف
الــقــوى عـبــد الــله اخلــربــيط بـ(تــقـد
اجلـبـوري اسـتقـالـته الى رئـيس كـتـلته
احـــمــد اجلــبـــوري - ابــو مــازن  –وان
االخـيـر هو من اعـطاه الـضوء االخـضر
ـهـا الى رئـيس بـاالسـتـقــالـة قـبل تـقـد

الـــــــوزراء) واضــــــاف اخلـــــــربـــــــيط أن
(اجلـبوري مشـمول ايضـاً باالصالحات

هدي). الوزارية التي حددها عبد ا
وبــحـــسب تــســريـــبــات فــإن  مال طالل
يـعتـزم الكشف عن (الـوثائق التي دعت
الى اسـتقالة وزير الصنـاعة قبل عملية
قررة امس السبت قبل أن اسـتجوابه ا

 .( تتأجل اجللسة الى اليوم  االثن
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من جـهتـها نفت وزارة الـصناعـة تقد
وزيــرهـا اســتــقـالــته. وقــالت في بــيـان
تـلـقـته(الزمـان) امس  إن (هـذه االخـبار
عـارية عن الصحة وانـها مجرد اكاذيب
وشــائـعـات مــغـرضـة) مــشـيـرة الى أن
(الـوزير اجلبوري حضر جلسة مجلس
قـرر عقدهـا اول امس السبت الـنواب ا

هديصباح الساعديغيداء كمبشمحمد احللبوسي عادل عبد ا

وقـد  تأجيلها إلى اليوم االثن لعدم
اكتمال النصاب).

وكــانت الـوزارة قــد نـفت قــبل ذلك عـدم
ـان وقــــــالت حـضور وزيـرها الى الـبر
في بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
اجلــبـوري (حــضـر وبــرفـقــتـه عــدد من
ــسـؤولـيـن فـي ـــديـرين الـعــامـيـن وا ا
مـقــر الوزارة والـشركــات الـتابـعـة لـهـا
ـنعـقـدة اول جـلـسـة مـجـلـس النــواب ا

امس السبـت ).
 مــشــيــرة الى (تــأجــيـل اجلــلــســـة إلى
الـيـوم االثن لـعـدم أكتمــال النصاب)
بـحـسب البـــــــــــيـان الذي نـفى (بـشكل
قــاطع مــا تــنــاقـلـــــــتـه بــعـض وســائل
اإلعالم بــشـــأن عـــدم حـضـــور الــوزيــر

اجللسة ).
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ــنـطــقـة يـومــا بــعـد يــوم تـشــتـد أزمــة الـنــظــام الـســيـاسي الــفــاسـد في ا
اخلـضـراء وتـتـفـاقم عـزلـته حـتى اصـبح وقـادته أعـجـاز نـخل خـاويـة قـد
ـان وافـتـضح امـر تـتـهـاوى في أي حلـظـة. وفي هـذه األثــنـاء تـعـرى الـبـر
فساده وحتى الـفتات الذي كـان يقدمه لـلشعب ب احلـ واآلخر لم يعد
قادرا عـلى تـوفـيره ألنه مـثـقل بـالفـسـاد تـتقـاذفه إرادات اجـنـبيـة أفـقدته

القدرة على احلركة. 
إعالم الـنـظام من جـانـبه مـنـهـار ولَم يـعـد أحـد يـسـمعـه; إلى ذلك وبـعد
انتفـاض محافـظات عراقـية عديـدة في الوسط واجلنـوب في تشرين األول
دينـة كربالء يـتساقـطون على نـتفضـون  اضي وبيـنما كـان الشـبان ا ا
دينة األرض برصاص قوات أمن النظام وكان حظر التجوال سار في ا
وقف مراسل (العراقـية) احلكومـية في كربالء أمام الـكاميرات في شارع
ـــارة لــيــقــول عـــلى الــهــواء إن الـــعالقــة بــ الـــقــوى األمــنــيــة خــال من ا
ـتـظـاهـرين سـادهـا “تـعـاون .. وعالقـة لـطـيـفـة .. وتـبـادل ورود واعالم وا

عراقية!!
أما وجوه الـنظام الـتي كانت تـدافع عنه ليـل نهار في وسـائل اإلعالم فقد
أخفت رؤوسها ويقال انها باتت خارج العراق بينما اختار البعض اآلخر
ـوجـة. اخلالصـة هي أن الـنـظــام يـتـرنح ويـوشك عـلى االنـهـيـار ركـوب ا
نتفـض أن يستعـدوا لليوم الـتالي اليوم الذي األمر الذي يقتـضي من ا
يعـقب سـقـوط النـظـام وان يهـيـئـوا البـدائل الـتي يـتعـ عـلـيهـا ان تـمسك
نـتفعون. وال بزمام األمور وان ال تـترك أي فراغ ينـفذ منه االنتـهازيون وا
ـنـتــفـضـ تـنــقـصـهم الــكـفـاءات واخلـبــرات إلدارة كـفـة الـبالد أظن أن ا
درس ثقف وا هـندس واحملامي وخريج اجلامـعة ا فبينهم الـطبيب وا
ـؤسسـاته واألديب والـشـاعـر نـاهـيك عن حـقـيـقـة أن الداخـل الـعراقـي 
ـا في ذلك جـامـعـاته يـزخـر بـالـكـفـاءات ـدنـيـة والـعـسـكـريـة الـوطـنـيــة  ا
نع ـهمـشة األمـر الذي يـنبغي مـعه تمـكيـنهـا من أداء دورها  واخلبرات ا

حدوث الفراغ كي ال تسود الفوضى وال تسرق الثورة. 
نـطـقة سـرقت فـيـها الـثـورات من أيادي لقـد سـبقـتـنـا جتارب عـديـدة في ا
ـتمرسة تمارس دورها صانعيها في وضح النـهار وعادت رموز الفساد ا
ؤكد ا من ا ستبعد بل ر القد بثياب جديدة.  وهكذا لن يـكون من ا
ناسبة أن تكون ثمة جهـات أجنبية وفي مـقدمتها إيران تـنتظر اللحـظة ا
الخـتـطـاف االنـتـفـاضـة وإعـادة الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة الـبـغـيـضـة بـعـنـاوين
ومسمـيات جديـدة فيضـيع اجلهد وتـذهب التضـحيات سـدى. إن االنتقال
ضي نحو حتقيق الـثورة وغاياتها التي قدم فيها من اجواء االنتفاضة وا
العـراقـيـون دماءً زكـيـة يـتـطلب اول مـا يـتـطلـب االنقالب عـلى احملـاصـصة
قيتة ومـا جلبته لنا من دمار وويالت وذلك من خالل الطائفية والعـرقية ا
ـا يكفـل بناء عراق مـوحد خال من اعادة كتـابة الدسـتور بأيـاد عراقية و
ـساواة جلـمـيع الـعـراقـيـ أمام الـطائـفـيـة والـعـرقيـة عـراق تـتـحـقق فـيه ا

القانون عربًا كانوا أم أكـرادًا  أم تركمانًا مسلم أم
مـسيـحـيـ  شـيـعـة أم سـنـة في إطـار نـظـام مدني
قدس قراطي حـقيـقي يحـترم اإلنـسان وحـقه ا د
هام التي ة. وعليـه فان ا في احلياة احلرة الـكر
ـنـتـفـضـ نـهـار الـيـوم الذي سـتـلـقى عـلى عـاتق ا
نسـتيقـظ فيه وال جنـد الفاسـدين في احلـكم أخطر

بكثير من النهارات التي سبقتها.

ـا تـرتأيه ـدرسـيـة فـهي تـزرع و تـد الـقـبـول  ة هـي كتـب التـاريخ ا ظـا
جلنة اعداد الكتاب من حكمها على التاريخ تاريخ قبل االسالم و الدولة

االسالمية واحلديثة.
يسنـد تلك الكـتب مصادر تـاريخيـة قصصـية ما ان تـتناول ثالـث اخللفاء
الراشدين حتى يبدأ االرتباك واضحا في تبرير االخطاء ان  االعتراف

بها او اسقاطها بحجة انها من وضع حاقدين!
ـصادر االساس واالقدم دونة عـربيا بأعـتبارها ا ال جترم كتب التـاريخ ا
ال جتـرم الـسـلـوك الـشــخـصي لـلـحـاكـم ان مـنح ام مـنع احلق ان قـتل ام
عفـى ان سجن ام اطـلق سـراح فـاحلـاكم في الـعقـلـيـة الـعربـيـة هـو مـثار
اعـجاب مـذ كـان مـلـكـا ثم صـار خـلـيفـة ثم عـاد خـلـيـفـة مـلـكـا ثم صار
زعيما ثم رئيسا ال يـسأل ان قتل فردا ام جماعـات ام شعبا بأكمله وال
لوك ال وخلق طـبقة جـديدة فأن مـات- و بعض ميـتات ا يسأل ان مـنح ا
مخجـلة مـثل ميـتة خلـيفـة قهـرا على غالم او جاريـة او بحـبة عـنب- عامله
التاريـخ بأحتـرام و ال يعـامله بـأحتقـار اال تاريخ مـعارضـيه ولسـبب غير
ا ـعـارض ببـسـاطـة ال يريـد اال مـكان احلـاكم لـيـفعل مـثـله ور بر الن ا

اكثر.
هذه العقـلية الـتي عجت بها الـدولة االمويـة و العباسـية هي نفـسها التي
يعـاد انـتـاجـها الـيـوم فـالرئـيس حـريص عـلى تـقلـيـد كل الـتـاريخ اخلاص
ال و ـلـوك من تـرفع و رعونـة و احـسـاس بـأنه صـاحب ا مـارسـات ا
نع يقـتل فال يسأله احـد يقمع وال يـبالي بأحد ـنح و ا صاحب احلق با

يخـفي احلقـائق وال يحـاسـبه احد ويـد اغراق الـناس
ا عمله سلفه من اغراق للناس بالوهم والوعد.

ا: رحم الله شاعرا قال قد
ياليت جور بني مروان دام لنا

وليت عدل بني العباس في النار.
ــقــارنــة? هــو من يــعــيــد من اجــبــر الــنــاس عــلـى ا

ضام السيئة. مارسة بوجه اخر و نفس ا ا


