
يوم 2017/1/23 مت االعالن بان عدد �سكان العراق 
ال�سكان  عدد  زيادة  يعني  وهذا  ن�سمة  مليون   38 بلغ 
الربملانية  االنتخابات  اجراء  عند  مليونا   32 من 
2016 ذلك  �سنة  38 مليونا  اىل   2014 �سنة  ال�سابقة 
املوعدين  بني  ن�سمة  ماليني  �ستة  قدرها  زيادة  يعني 
�سنة  يف  القادم  ايار  �سهر  يحدد  الد�ستور  كان  واذا 
 42 �سيكون  ال�سكان  عدد  ان  يعني  لك  فان   2018
 2018 ل�سنة  الربملان  انتخابات  موعد  يف  مليونا 
واذا كان التف�سري اخلاطئ للفقرة اوال من املادة )49( 
قبل  من  االوىل  االنتخابات  يف  بداأ  الذي  الد�ستور  من 
واجلامعة  املتحدة  االمم  االنتخابات وخرباء  مفو�سية 
باعتبار   2005 �سنة  انذاك  االجنبية  والدول  العربية 
نائب واحد لكل مائة الف ن�سمة فان ذلك يعني ان عدد 
النواب �سيكون يف االنتخابات القادمة 420 نائبا من 
الثمانية املوجودين حاليا والذين  غري نواب االقليات 
على  نائب  مائة  النواب  عدد  زيادة  اي  تكرارهم  ميكن 
عدد  بني  خلطت  للد�ستور  اخلاطئة  القراءة  وهذه  االقل 
املذكورة  املادة  حكم  ان  ذلك  االع�ساء  وعدد  املقاعد 
عدد  وثانيهما  املقاعد  عدد  اولهما  امرين  بني  فرق 
التف�سري على  فكان  االمرين  لذلك خلطوا بني  االع�ساء 
يف  ن�سمة  الف  مائة  لكل  واحد  ع�سو  او  نائب  ا�سا�س 
حني ان ال�سحيح هو التفريق بني عدد املقاعد التي يتم 
احت�سابها على ا�سا�س عدد ال�سكان كما ورد يف احلكم 
هذا وعدد االع�ساء الذين مل يحددهم احلكم الد�ستوري 
املذكور وامنا تركهم لالنتخابات وعدد امل�سوتني يف 
لالنتخابات ان ال تالزم حتمي بني عدد املقاعد وبني 
عدد االع�ساء اذ لو اراد الد�ستور ان يكون عدد املقاعد 
التايل  ال�سكل  على  ال�سياغة  لكانت  النواب  عدد  بقدر 
يتكون جمل�س النواب من عدد من االع�ساء بن�سبة مائة 
املقاعد ويف هذه  يذكر  ان  النفو�س دون  ن�سم من  الف 
احلالة �سيكون ع�سو واحد لكل مائة الف ن�سمة اي 420 
ان  ميكن  الن�س  كان  او  القدامة  االنتخابات  يف  نائبا 
عدد  من  النواب  جمل�س  يكون  االخر  ال�سكل  على  يكون 
ال�سكان دومنا  ن�سمة من  الف  بن�سبة مائة  املقاعد  من 
حاجة لذكر عدد االع�ساء وينتهي االمر بنف�س النتيجة 
ذكر  الد�ستور  ان  طاملا  لكن  نائبا   420 اي  ال�سابقة 
التف�سري  يتم  ان  بد  فال  النواب  عدد  وذكر  املقاعد  عدد 
ب�سكل يتحكم به عدد امل�سوتني اي الذين يذهبون اىل 

�سناديق االقرتاع وينتخبون.
 فمثال ان عدد امل�سوتني يف كل انتخابات مت اجراءها 
ال�سكان  الن�سف من  او اكرث من  الن�سف  �سابقا بحدود 

من  كان  احلايل  النواب  جمل�س  اع�ساء  عدد  فان 
ان  باعتبار   320 ولي�س  نائبا   170 يكونوا  ان  الالزم 
اكرث  للت�سويت  وان من ذهب  مليونا   32 ال�سكان  عدد 
على  يقال  وهذا  ن�سمة  مليون   17 وهم  الن�سف  من 

النواب  عدد  احت�ساب  يتم  حيث  القادمة  االنتخابات 
طبقا لعدد امل�سوتني فلو فر�سنا ذهاب ن�سف ال�سكان 
اىل الت�سويت اي ذهاب 21  فان جمل�س النواب �سيكون 
عدد اع�سائه 210 نواب فقط وهذا هو التف�سري ال�سحيح 

 320 النواب حاليا وهو  الفرق بني عدد  ومنه نالحظ 
التف�سري  ان  حني  يف  مليونا   32 ا�سا�س  على  نائبا 
�سكان  عدد  ا�سا�س  على  نواب    210 �سيكون  ال�سحيح 
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 فيلم املزور )The Forger( من بطولة املمثل 
مزور  ق�سة  يحكي  ترافولتا,  جون  اال�ستثنائي 
االخرية,  �سجنه  اأ�سهر  يعي�س  وهو  احلياة,  اأتعبته 
ابنه,  اجتاه  التق�سري  م�ساعر  داخله  يف  تبعث 
على  ليح�سل  فقط  كبري,  حتدي  خو�س  فيقرر 
فر�سة القرب من ابنه املري�س بال�رسطان, فيظهر 
االأب  يق�سيها  التي  االأوقات  اأهمية  جليا  الفلم 
يوفر  العائلي  التكاتف  اأن  ويو�سح  العائلة,  مع 
للجميع اإمكانية عبور املحنة, وي�سلط ال�سوء على 
العائلي,  ال�سعادة احلقيقة تكمن يف االجتماع  اأن 
اأن  كما  اأوقات,  يف  بع�سا  بع�سهم  وم�ساندة 
ال�سعادة تكون لها معنى خمتلف عندما تتقا�سمها 

العائلة.

االأ�رسي,  الرتابط  من  نك�سبها  اأن  ميكن  القيم 
هذا  خالل  من  لالإن�سان  حا�رسة  تكون  واحلماية 
الرتابط, وهذه احلماية تكون عرب البناء ال�سحيح 
العائلة  قبل  من  حمدود  الال  والدعم  لل�سخ�سية, 
وتطوير  التام  للن�سوج  الو�سول  حتى  للفرد, 
يعمل  وما  ديننا,  عليه  اأكد  ما  وهو  املهارات, 
عليه الغرب بجد واجتهاد, فعندهم الهدف االأ�سمى 
مع  كمجتمع  نحن  لكن  نا�سج,  جمتمع  بناء  هو 
االأ�سف تركنا الكنوز التي منلكها, لنغرق يف بحر 

ال �سواطئ له.
هنالك  حيث  عجيبة,  بغرابة  تت�سم  اأالن  احلياة   
التام  والذوبان  ان�سالخ خميف عن ما هو واجب, 

بالفو�سى.
لنلقي نظرة على واقعنا, عن ما يحدث كي نفهم 
تعلن  التي  املخيفة  االإخبار  اجتماعيا,  نتجه  اأين 
كثرية  العراقي,  االإن�سان  بحق  ترتكب  جرائم  عن 

جدا, وتكاد ت�سبح معتادة ال�ستمرارها, كاأننا يف 
كمثال  خرب  ومنها  اأن�ساين,  جمتمع  ولي�س  غابة 
ن�رسده هنا, وقد تناقلته املواقع اخلربية العراقية, 
عن قيام اأب بتعذيب ابنه باأدوات جارحه, واالبن 
جمرد طفل ال يتجاوز ثمان �سنوات, حتى ال�سور 
اجللد  باإزالة  االأب  قام  حيث  مرعبة,  ن�رست  التي 
عن �ساق ابنه, كنوع �سديد من التعذيب, يدلل على 
حالة مر�سية متاأخرة, وكاد االأب اأن يقتل االبن, 

لوال تدخل اجلريان على �سوت ا�ستغاثة الطفل.
�سغط  من  املتولد  العنف  انه  كثريا,  حت�سل  ق�سة 
املحيط واجلهل املطبق, وغياب احلامي لل�سعفاء, 
الع�سرية  واأعراف  القانون  يف  ب�سعة  ثغرات  اأنها 
التوح�س  عن  التغا�سي  مت  حيث  املجتمع,  وقيم 

وعدم تقييده ب�رسامة.
حياة  يف  ت�سعف  القيم  للتوح�س,  يتجه  املجتمع 
مرعب,  تاأثري  وذات  كثرية  عوامل  ب�سبب  النا�س, 
ثم  الطاغية,  دخلها  التي  املتوالية  فاحلروب 
الذبح  اأفكار  وانت�سار  داع�س,  وحرب  االإرهاب 
مع  الطائفية,  نار  ثم  واالغت�ساب,  وال�سبي 
الوعي, والبطالة والفقر,  الظروف االأخرى كغياب 
باال�سافة لت�سكل طبقة برجوازية تزيد من �سحق 
ال�سعب, كلها اأ�سهمت يف انت�سار احلاالت العدوانية 
وانحراف  الفطرة,  عن  واالن�سالخ  واملر�سية, 

للكثري من ال�سلوكيات, بل نكو�س اأخرى.
اأ�سبح  مثال  للفطرة,  معاك�س  فهم  يت�سكل  فاخذ 
�سجاعة,  باأنه  يرى  واالأجرام  و�سطارة,  فن  الكذب 
والل�سو�سية تفهم باأنها رجولة, والزنا والتجاوز 
على االأعرا�س يعترب بطولة, والتملق ينظر له باأنه 

ذكاء, والنفاق يفهم باأنه �سيا�سة ناجحة وحنكة.
نحو  الفطرة,  جذور  من  االنقالع  ح�سل  هكذا 
من  وا�سعة  فئات  ل�سلوكيات  املخيفة  االنحراف 
االنحراف  هذا  على  الت�سجيع  جتد  وهي  املجتمع, 

يف ال�سلوك والقيم.
االأ�رسي,  التفكك  �سببه  للمجتمع  احلايل  التوح�س 
فال حما�سب وال رقيب, وال �سخ�س كبري تكون له 
االأخطاء,  فعل  عن  فيمتنعوا  االآخرين,  عند  هيبة 
كل  ويقدم  الفو�سى  يدعم  الذي  العراقي  واالأعالم 
ما ي�سهم يف ت�سفيه الوعي, اأما املنابر فاإنها فقد 
منابر  اىل  وحتولت  االيجابي,  التاأثري  تدريجيا 
نرجع  كي  اأمور  عدة  اليوم  نحتاج  فقط.  �سيا�سية 
اأوال:  اأ�سا�سية:  اأمور  ثالث  وهي  االأمن,  لدائرة 
معا,  االأوا�رس  �سد  واىل  العائلي,  اجلو  اىل  العودة 
وبني  االأ�رسة,  بني  بيننا,  ما  التقارب  اىل  نحتاج 
بحل  كفيل  فالتقارب  احلي,  اأهل  وبني  اجلريان, 
مواجهتها  ت�سبح  واملحنة  نواجه,  مما  الكثري 

اأ�سهل, مع م�ساندة االأحبة.
اكرب يف  اأن يكون لالأعالم دور  اىل  ثانيا: نحتاج 
بدل  االنحراف,  وت�سخي�س  ال�سلوك  تهذيب  عملية 
من تفعله الف�سائيات اليوم من عملية هدم خطرية 

للعائلة العراقية.
بني  ما  املعامل,  وا�سحة  خطة  اىل  نحتاج  ثالثا: 
اأ�سالح  كيفية  يف  واملنابر,  واالأعالم  احلكومة 
خطوات  عرب  االإ�سكاليات  وحل  ال�سيء,  احلال 

عملية.

الوحدات  مبختلف  دياىل  حمافظة  مواطنو  من  لفيف  �سكا 
ال�سكنية خ�سو�سا مبا  االأحياء  االإدارية من �سوء اخلدمات يف 
يتعلق بطفح املجاري وتعبيد ال�سوارع باالإ�سافة اىل ا�ستمرار 
وجمل�سها  املحافظة  اإدارة  حمملني  املتلكئة  امل�ساريع  ظاهرة 

م�سوؤولية ذلك .
ظاهرة  ومرور  اخلدمات  تردي  املحافظة  اإدارة  عزت  فيما 
امل�ساريع املتلكئة اىل االأطر القانونية التي حتال بها امل�ساريع 
للمقاولني " املواطن "هادي حت�سني " من اأهايل ق�ساء بلدروز 
من  تعاين  بلدروز  ق�ساء  يف  ال�سكنية  االأحياء  اأكرث  "اأن  اأكد  
الدوائر  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  وا�سح  �سعف 
وو�سول  الع�رسي(  )احلي  يف  املجاري  طفح  منها  املعنية 
بع�س  ت�رسر  اىل  باالإ�سافة  ال�سكنية  الدور  اىل  االآ�سنة  املياه 
عن  معربا   , ال�سكنية  االأحياء  داخل  يف  واالأفرع  ال�سوارع 
امتعا�سه مما ا�سماه االإهمال الوا�سح من قبل البلدية والدوائر 
االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك , مطالبا امل�سوؤولني بحث تلك 
الدوائر على تكثيف جهودها لتح�سن الواقع اخلدمي خ�سو�سا 
مما  االأمطار  ت�ساقط  ي�سهد  الذي  احلايل  ال�ستوي  املو�سم  يف 

ي�سبب طفح باملجاري واأ�رسار بالطرق الداخلية
ال�سجاد  حي  " من  �سلمان  اهلل  "عبد  املواطن  دعا  من جانبه   
يف ناحية كنعان اىل تعبيد �سوارع احلي مو�سحا انه مع كل 
زخة مطر اليتمكن طالب املدار�س االبتدائية من الو�سول اىل 

مدار�سهم ب�سبب برك املياه واالأوحال
اغراق  من  املن�سورية  ناحية  يف  املواطنون  يخ�سى  فيما 
 " املواطن  املا�سية   ال�سنة  يف  حدث  كما  جمددا  منازلهم  
يف  ال�سكنية  االأحياء  اكرب  امل�سطفى  حي  من   " ها�سم  �سجاد 
بعقوبة و�سف  م�سهد طفح املجاري وتكد�س النفايات واحلفر 
روؤيته   على  ال�سكان  اعتاد  الذي  الطبيعي  بامل�سهد  بال�سوارع 
خدمات  من  الدوائر  ماتقدمه  م�ستوى  اأن  ,وي�سيف  يوميا 
تردي  من  امل�سطفى  حي  مايعانيه  مع  مطلقا  اليتنا�سب 
مل  امل�سوؤولني  اىل  املواطنني  منا�سدات  اأن  م�سريا    , اخلدمات 
تفلح بتح�سني اخلدمات وعند قيام امل�سوؤولني بزيارة احلي اأو 
املنطقة يطلقون الوعود اأمام و�سائل االأعالم ومل يتحقق �سيء 

ملمو�س على ار�س الواقع.

�سد ال�سدور االروائي يف �سمال �رسق حمافظة دياىل يعاين 
من جور ا�سحاب املقالع يف املحافظة. حيث يقوم ا�سحاب 
املقالع بجرف االرا�سي القريبة من هذا ال�سد االروائي املهم 
يف حمافظة دياىل, بحدود 300 – 400 مرت فقط , ما يوؤدي 
اىل  �سيوؤدي  الذي  االمر  االنهيار  خلطر  ال�سد  تعري�س  اىل 
حدوث كارثة ان مل ت�سارع وزارة املوارد املائية اىل ايقاف 
هذا التالعب غري القانوين مب�سري املحافظة . وت�سرتط وزارة 
يبتعد  بان  ال�سدود  على  حتافظ  التي  قوانينها  يف  املالية 
لرئي�س  �سبق  وقد   . مرت   3500 عن  تقل  ال  م�سافة  احلفر 
وا�ستغاثة  تنبيه  بر�سائل  بعث  ان  دياىل  حمافظة  جمل�س 
بكتب ر�سمية اىل وزارة املوارد املائية وكذلك قيادة عمليات 
دجلة اليقاف هذا االمر . لكن اي رد فعل �سارم مل يح�سل 

بحق هوالء الذين يتجاوزون على املال العام.

عبد اجلبار كاظم فنان عراقي راحل ولد يف مدينة الكوت بالعراق 
يف  �سبيا  كان   ,1956 عام  الفنية  م�سريته  بداأ   -  1949 عام 
ثورة  عن  الن�سال  م�ساعل  م�رسحية  يف  االبتدائي  الرابع  ال�سف 
اجلزائر.. وكانت من اإخراج : مالك عطوان, ومن ثم مثل م�رسحية 
وحاز   ,1960 عام  نامو�س  ح�سن   : اإخراج  املنذر(  بن  )النعمان 
على العديد من اجلوائز من خاللها فكانت تعترب مبثابة انطالقة 
له, وامتدت فرتة تلمذته من عام 1968, اإىل عام 1972م, وقدم 
امل�رسحيات  اأهم  امل�رسحية ومن  الطالبية  االأعمال  الع�رسات من 
 - تدمر  ملكة  )زنوبيا   : املذكورة  الفرتة  هذه  يف  قدمها  التي 
تخرج  القانوين(,  -و�سليمان  موليري  ال�سهري  ملوؤلفها  والبخيل 
اأهم  وق��دم  ببغداد  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  من  1972م  عام 
اأعماله امل�رسحية وهي )عطيل( للمخرج امل�رسحي : فا�سل خليل, 
:عوين  الراحل  امل�رسحي  جديد(للمخرج  من  ي�سلب  و)امل�سيح 
م�رسحي  عمل  ذلك  بعد  قدم  ثم  )كاليجوال(,  وم�رسحية  كرومي, 
وهو )انا �سمري املتكلم( للمخرج امل�رسحي الراحل : قا�سم حممد, 
يف معهد بغداد التجريبي لفرقة امل�رسح الفني احلديث, وقد و�سفه 
الفنان العراقي القدير خليل �سوقي قائال : )من اين اتيتم ب� " عبد 
قبلة على جبينه,  ثم �سعد عامل�رسح وطبع  " ؟  العراق  اهلل غيث 

وكذلك قدم العديد من االأعمال ال�سينمائية والتلفزيونية.
يف  الفني  التكامل  )ا�سكالية  ر�سالته  عن  املاج�ستري  �سهادة  نال 
,ود.  ال��رزاق  عبد  )ا�سعد  من  كل  ناق�سه  وقد  امل�رسحي(  العر�س 
�سهادته  �سامل(ونال  ود.وليد  مهدي,  ود.عقيل  خليل,  فا�سل 

بدرجة االمتياز.
 : اإخ���راج  واالث��ن��ان  ع��اد(  و)جيفارا  عربيا(  )هاملت  م�رسحية 
�سامي عبد احلميد. وكانتا لفرقة امل�رسح الفني احلديث العراقية 

امل�سهورة.
)ر�سالة  م�رسحية   : اأبرزها  للتمثيل  القومية  للفرقة  اأعماال  وقدم 
الطري( للمخرج الراحل : قا�سم حممد, وم�رسحية )الغزاة - للمخرج 
الذي مل يحارب(  الرجل  العزاوي(, وم�رسحية )حماكمة  : حم�سن 
للمخرج : �سليم اجلزائري, و)زهرة االقحوان - للمخرج : �سعدون 
اأبي  و)مقامات  البغدادية(  الفحم  )دائ��رة  وم�رسحية  العبيدي(, 
الورد( واالثنان اإخراج الراحل : اإبراهيم جالل, و)جمال�س الرتاث( 
للمخرج الراحل : قا�سم حممد, و)جلجام�س - اإخراج : �سامي عبد 
احلميد(, و)املحطة - للمخرج :فتحي زين العابدين( و)مبادرات 
اللعبة - وعقدة   - و)�سالومي  : عوين كرومي(  الراحل  اإخراج   -
حمار( للمخرج : فا�سل خليل, وم�رسحيات )تايل الليل( و)ال�سوق( 

وغريها من امل�رسحيات التي قدمها.
البري(  حافر  )يا  م�رسحية  هو  اخرجه  م�رسحي  عمل  اآخر  وكان 
عام 1996م. وقام ببطولتها كل من : �سو�سن �سكري و�سمر حممد 

وعماد بدن, وبهجت اجلبوري.
للموؤلف  البيت(  داخ��ل  )يف  م�رسحية  م�رسحية.  اعماال  اخ��رج 
العاملي : موري�س ميرتلنغ. م�رسحية )اليكرتا �سوفليت(. م�رسحية 

)حفلة عر�س( التي اعدها واخرجها بنف�سه. 
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هل يدخل مائة نائب جديد إلى البرلمان طبقًا لتفسيرات دستورية خاطئة؟ 
بعدما بلغ عدد سكان العراق  38 مليونًا

طارق حرب 

كما هو معلوم, اأن التاأريخ ي�سجل االأحداث ويقيدها بحروف 
عري�سة وبارزة, وال اأظنه يوما قد م�سح حرفا اأو حّرفه, اإذ هو 
�سادق رغم املتالعبني واملحرفني, فمهما بلغت اأالعيبهم يف 
تغيري االأحداث, لن ي�سلوا اىل طم�س حقائق وثوابت �سجلتها 

االأجيال يف ذاكرتها.
اأغلبنا يتذكر جيدا و�سائل االإعالم املرئية التي كانت متاحة 
وعوا  الذين  وال�سيما  )�ساقط(..!  ال�  النظام  زمن  يف  اأمامنا 
على �سني ال�سبعينيات والثمانينيات, اإذ مل تكن غري قناة 9.. 
وكلنا  اأنذاك,  احلاكم  النظام  لدن  من  برحمة   7 قناة  اأتت  ثم 
القناتني,  هاتني  �سيا�سة  كان  الذي  االإعالمي  التعتيم  يتذكر 
وح�رسها  والتقرير,  والتحقيق  واملعلومة  اخلرب  وتخ�سي�س 
فتعك�س  والدموي,  ال�سادي  والنظام  البعث  زاوية  يف  لت�سب 
اهلل  وبحمد  اليوم..  عليه.  ماكان  عك�س  براقة  �سورة  عنه 
)�سائد( حاليا..!  ال�  ال�سناعية ثانيا.. والنظام  اأوال.. واالأقمار 
يف  متابعته  ميكننا  ماال  املرئية  االإعالم  و�سائل  من  لدينا 
االأخبار  على  عالوة  وعقباها,  �سنة  يف  وال  و�سحاها,  ليلة 
هذه  وكل  النقالة,  هواتفنا  على  واآجلة  عاجلة  تردنا  التي 
تنقل  اإذ هي  النقمة,  رحمة  تكون  اأن  املفرت�س  من  الو�سائل 
اخلرب من وجوهه كافة, ليت�سنى على كل فرد منا احلكم مبا 
وقناعة  وفكر  معتقد  من  اليه  ينتمي  ما  وفق  �سحيحا,  يراه 
تزدحم  اأي�سا..  واليوم  اأخبار.  من  تنقله  مبا  يثق  وجماعة 
التي  واالأحداث  االأخبار  من  هائل  بكم  العراقية  ال�ساحة 
واأغلبها  كافة,  االأ�سعدة  على  الو�سائل  تلك  علينا  متطرها 
العراق,  يحب  ملن  مفرحة  وغري  الب�سيط,  للمواطن  �سارة  غري 
ويريد العي�س فيه ب�سالم ووئام تامني. مقابل هذا هي ب�سائر 
خانة  يف  والبقاء  والتقهقر,  التاأخر  للعراق  يريد  ملن  �سارة 
الف�ساد واجلرمية  االأوىل يف  التي تفوز دائما باملرتبة  الدول 
واالأمية  واجلهل  الفقر  وتف�سي  االن�سان,  حقوق  وانعدام 
واملر�س, وهجرة العقول وال�رساع بني القوميات واالأطياف, 
االأزقة واملحالت  الذي يطال  والدمار  والقتل  الدم  ف�سال عن 
واالأ�سواق وبيوت اهلل واملدرا�س, وباقي املرافئ التي حتت�سن 
املواطنني االأبرياء. وهذا كله اأمر حم�سوب ح�سابه ب�سكل دقيق 
اأعلى املنا�سب  اأنها ترتبع على  من قبل جهات من املوؤ�سف 
يف  وياأتي  باآخر.   اأو  ب�سكل  القيادة  دفة  وبيدها  البلد,  يف 
عادة  الذي  االأمني,  الو�سع  االأخبار,  من  الهائل  الكم  �سدارة 
ال�سحف  من  االأوىل  ال�سفحات  وتقاريره  اأخباره  ماتت�سدر 
العري�س والطويل, والتخلو ف�سائية من  اليومية باملان�سيت 
حتدث  التي  الكوارث  من  العواجل  ت�رسد  مت�سلة  �سبتايتالت 
يف ال�سارع العراقي, بانفجار او اغتيال او خطف او اقتحام. 
يف  واآخرا  اأوال  يقع  ومبتاله  املواطن  هم  اأن  املوؤكد  ومن 
اجلانب االأمني من حياته, وهو من اأب�سط حقوقه وعلى الدولة 
اأم  اإن ر�سيت احلكومة والدولة  واحلكومة توفريه له.  و�سواء 
اأبتا..! فاإن ركاكة االأو�ساع االأمنية ال�سيما حدثا مثل انهيار 
املو�سل قبل عامني ون�سف, وماتبعه من تداعيات, خلق هوة 
�سحيقة بينهما -م�سافا اليهما املنظومة االأمنية والع�سكرية 

جمتمعني- من جهة.. وبني املواطن من جهة اأخرى.

مبدعون من

مواطنون يشكون ظاهرة المشاريع 
المتلكئة في ديالى

وزير الموارد المائية.. سد الصدور 
يـستغيث.. فمن يغيثه؟

المواطن والمسؤولنظرية التوحش المغولية في المجتمع العراقي

عبد الجبار كاظم
 اسعد عبدالله عبدعلي

بين الحكومة 
والمواطن.. خيط

علي علي 

أقالم حرة


