
تع��م ال�س��عادة ، والف��رح ، مدنن��ًا عراقي��ة 
ع��دة ، بع��د خال�سه��ا م��ن تنظي��م داع���ش 
م��ن  الرغ��م  وعل��ى  وه��ي   ، الإرهاب��ي 
عليه��ا  تركه��ا  الت��ي  املاأ�س��اوية  ال�س��ورة 
املجرم��ون ، حتاول النهو���ش من جديد ، 
واللحاق باأخواتها التي تتطلع للمزيد من 

الأمن وال�ستقرار .
تاأهي��ل  عملي��ة  ، حتت��اج  املح��ررة  مدنن��ا 
�س��املة لك��ي تع��ود احلي��اة اإليه��ا ، اأهله��ا 
�س��واًء م��ن كان��وا حما�سري��ن اأو نزح��وا 
رعاي��ة  اإىل  الي��وم  يحتاج��ون   ، منه��ا 
متكامل��ة ، متنحهم الأمل ، وتعو�سهم عما 

لقوه خالل �سنوات الحتالل الآثم .
 ، املب��اين  ت�س��مل  التاأهي��ل  عملي��ة  اإن 
اإنه��ا  واملوؤ�س�س��ات ، واخلدم��ات ، مثلم��ا 
حلقه��ا  الت��ي  والأف��كار  النفو���ش  ت�س��مل 
املمار�س��ات  بفع��ل  �س��ك  دون  ال�س��رر 
اأف��راد  الت��ي ح��اول  امل�س��بوهة  واملناه��ج 
التنظي��م الإرهاب��ي زرعه��ا ب��ن �س��كانها ، 

وحان وقت ت�سحيحها وعالجها .
وجن��د ال�س��رورة ما�س��ة لذك��ر اأن مواقف 
اأبن��اء املناط��ق املح��ررة كان ول زال ه��و 
الرف���ش ل��كل اأ�س��كال الإره��اب ، واإدان��ة 
�س��لوكياته ، وه��م ق��د حتملوا م��ن ال�سرر 
الكث��ر بفع��ل ه��ذا املوق��ف املب��داأي ، اأم��ا 
م��ن انح��رف ع��ن ج��ادة ال�سواب فه��م قلة 
ل حت�س��ب عليهم ، مثلم��ا اأنهم قبل غرهم 
عل��ى  اعت��دى  م��ن  مبحا�س��بة  يطالب��ون 
العراقي��ن الأبري��اء ، وه��ذا اأ�سا���ش مه��م 

ينبغي ا�ستح�ساره وقت العالج .
مدنن��ا املح��ررة تنتظر مّن��ا القي��ام باأعباء 
وم�س��تلزمات املرحل��ة اجلدي��دة له��ا ، ول 
ب��د م��ن ا�س��تجابة عاجل��ة دون تاأخ��ر اأو 

اإبطاء .

مدننا املحررة 
وعودة احلياة

المحرر السياسي
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رئيس التحرير
بهاء الدين النقشبندي

معتمــدة مــن نقابــة الصحفييــن العراقييــن برقــم اعتمــاد )589( 

 دار ال�سالم /بغداد
يتوجه طلبة العراق يف املراحل الدرا�سية البتدائية واملتو�سطة والإعدادية 
، �سباح اليوم اخلمي���س اإىل مدار�س��هم ، معلنني بدء العام الدرا�س��ي اجلديد 

. 2017 / 2016
وهناأ معايل وزير الرتبية الدكتور حممد اإقبال ال�سيديل ، كافة اأبناءنا الطلبة 
باملنا�سبة ، موؤكدًا اإن الوزارة متكنت من جتهيز املديريات كافة بحاجتها من 

الكتب والقرطا�سية لتوزيعها على التالميذ مع اأول اأيام الدرا�سة ، وحما�سبة 
املديريات املتاأخرة يف ا�ستالم ح�س�سها منها .

وك�س��ف اإقبال يف ت�سريح خ�س به ) دار ال�س��الم  ( عن اتخاذ وزارة الرتبية 
كاف��ة اخلط��وات الت��ي توؤم��ن احتياج��ات امل��دن املح��ررة حديث��ًا م��ن الكت��ب 
والقرطا�سية ، مو�سحًا اأن مدار�سنا �ستكون ميدان ن�سر جديد للعلم والنور 

على الظالم والإرهاب .

طلبة العراق يبداأون عامًا درا�سيًا جديدًا عنوانه الأمل والطموح 
ووزير الرتبية الدكتور حممد اإقبال ال�سيديل يوؤكد لـ  توفري 

احتياجات املدار�س من الكتب والقرطا�سية وتاأمني احتياجات املدن املحررة حديثًا 

االفتتاحية

 دار ال�سالم /بغداد
 اأعل��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة �سحة بغ��داد الكرخ جا�س��ب لطي��ف احلجامي، 
اإطالق م�س��روع الت�سجيل اللكرتوين ل�سهادات الولدات والوفيات يف 
امل�ست�سفيات ، موؤكدًا اإنه يعد الأول بني دوائر ال�سحة يف املحافظات ما 

عدا اإقليم كرد�ستان .
واأ�س��ار اإىل اإن ) اله��دف م��ن اإط��الق امل�س��روع احل�س��ول عل��ى الدقة يف 
املعلوم��ات وباأق��ل الأخط��اء، ف�س��اًل ع��ن  تب�س��يط الإج��راءات للمواطن 

وتوفري قاعدة بيانات بالن�سبة للموؤ�س�سات ال�سحية ( .

حترير قــرى الطهمانيــة والواردية 
والدانكية يف جزيرة الدولب

 دار ال�سالم /االنبار
 متكن��ت الق��وات الأمنية، من حترير ق��رى الطهمانية والواردية والدانكية يف 

جزيرة الدولب مبحافظة الأنبار.
وق��ال م�س��در امن��ي اإن ) الق��وات الأمني��ة متكن��ت م��ن حترير ق��رى الطهمانية 
والواردية والدانكية يف جزيرة الدولب ( ، موؤكدا ان ) التقدم م�ستمر لتحرير 

جزيرة هيت غرب الرمادي من �سيطرة داع�س ( .

 دار ال�سالم /بغداد
 

�سادق رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم، على ) قانون حظر حزب البعث والكيانات 
والأحزاب والأن�سطة العن�سرية والإرهابية والتكفريية ( .

واأو�س��ح املكت��ب الإعالمي يف رئا�س��ة اجلمهورية يف بيان تلق��ى ، ان ) هذا القانون 
يهدف اإىل منع عودة حزب البعث حتت اأي م�سمى اإىل ال�سلطة اأو احلياة ال�سيا�سية، 
واىل حظ��ر الكيان��ات والأح��زاب والتنظيم��ات ال�سيا�س��ية الت��ي تتبن��ى اأف��كارًا اأو 
توجه��ات تتعار���س م��ع مب��ادئ الدميقراطية والتداول ال�س��لمي لل�س��لطة وتلك التي 

تتعار�س اأهدافها اأو اأن�سطتها مع مبادئ الد�ستور ( .

�سحة الكرخ تطلق م�سروع الت�سجيل 
اللكرتوين للولدات والوفيات

مع�سوم ي�ســادق على قانــون حظر البعث 
والكيانات والأحزاب والأن�سطة الإرهابية 

البنك املركزي يوقف منح ال�سندات للمقاولني موؤقتًا

 دار ال�سالم /بغداد
اأك��د البن��ك املركزي العراقي، اأم���س الأربعاء ، اأن��ه اأوقف العمل مبنح 

ال�سندات للمقاولني.
وق��ال بيان للبنك تلقت " دار ال�س��الم " ن�س��خة من��ه ، اإن ) القرار جاء 
ا�س��تنادًا اإىل طل��ب م��ن وزارة املالي��ة حيث �س��يتم التوق��ف "موؤقتًا " 

العمل ب�سندات املقاولني حلني النتهاء القريب من التدقيق ( 

ت�ســتعد خلو�س  6 ف�سائل ع�ســكرية 
معركة املو�سل . . من �سيملئ الفراغ 

بعد حتريرها

تق�ســيم حمافظة نينــوى والبكاء على 
اللنب امل�سكوب

م�ست�سار العمار املهند�س عامر العبادي: 
الإعالم اليوم �سيد املوقف وله كلمة 

ت�سدح باحلق

رئي�س الأحتاد الآ�سيوي 
يهنئ العراق بالتاأهل 

ملونديال النا�سئني
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احلــزب الإ�ســالمي ي�ســتنكر تفجريي 
البيــاع وبغــداد اجلديــدة ويطالــب 

باحلذر من خمططات الإرهابيني

اإياد ال�ســامرائي يلتقــي بهاء الدين 
ويبحث معه الو�سع ال�سيا�سي الراهن 

و�سبل انهاء اأزماته

رئي�ــس الربملان يختتم جولتــه يف حمافظة دياىل 
ويوؤكد : دياىل للجميع ولن ت�ستقر ما مل ي�سرتك 

جميع اأبنائها يف قرارها الأمني وال�سيا�سي

الع�سا�س: زياراتنا م�ستمرة جلميع املوؤ�س�سات ال�سحية لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني

 دار ال�سالم /بغداد

اإن   ، العراق��ي  الإ�س��المي  احل��زب  ق��ال 
الإرهابي��ني يحاول��ون مواجه��ة الهزائم 
التي حلقت بهم على يد اأبناء �س��عبنا يف 
�س��احات املعارك باملزيد من الأذى لأبناء 

�سعبنا من املدنيني الأبرياء .
وا�س��تنكر احل��زب يف ت�سري��ح �سحف��ي 
اجلدي��دة  وبغ��داد  البي��اع  تفج��ريي 
الإجرامي��ني ، موؤك��دًا انهم��ا يع��ران عن 
خمط��ط الإره��اب املعه��ود وال��ذي ب��ات 

معلوم��ًا يف اهداف��ه ، بزرع الفنت واثارة 
الفو�س��ى ، وحماول��ة تدم��ري كل �س��ور 

احلياة يف عراقنا اجلريح .
كما طال��ب كافة الأجه��زة الأمنية باملزيد 
م��ن احل��ذر واليقظ��ة ، ودرا�س��ة ا�س��باب 
وق��وع ه��ذه التفج��ريات عل��ى الرغم من 
تتخ��ذ  اأنه��ا  يق��ال  الت��ي  الإج��راءات  كل 
امل��وىل  داعي��ًا   ، العراقي��ني  حلماي��ة 
�سبحانه ليتقبل �سهداءنا بوا�سع رحمته 
، ومين على امل�سابني بال�س��فاء العاجل ، 

وي�سلم وطننا من كيد املجرمني .

 دار ال�سالم /بغداد
ا�س��تقبل الأمني العام للحزب الإ�س��المي 
العراق��ي الأ�س��تاذ اإياد ال�س��امرائي ، يف 
اأربي��ل ، الأمني العام لالإحتاد الإ�س��المي 
الكرد�س��تاين الأ�ستاذ  �سالح الدين بهاء 

الدين ، والوفد املرافق له.
وبحث اللقاء توطيد العالقات امل�س��رتكة 
ب��ني احلزب��ني ، و�س��بل تفعيلها بال�س��كل 

الذي يحقق امل�سلحة الوطنية العامة .
كم��ا ناق���س اجلانب��ان جمم��ل تط��ورات 
الأو�س��اع التي مي��ر بها البلد ، وال�س��بل 
الت��ي  الأزم��ات  م��ن  باخل��روج  الكفيل��ة 
موؤكدي��ن   ، ح��ني  كل  الع��راق  يواجهه��ا 
عل��ى اأهمية التوا�سل ، وتقريب وجهات 
النظر ، وبلورة الروؤى امل�سرتكة يف هذا 

املجال .

 دار ال�سالم /بغداد

زار ال�س��يد رئي�س جمل�س حمافظة بغداد الدكتور 
ريا���س الع�سا�س مركز ت�س��خي�س العوق التابع 

لدائرة رعاية الحتياجات اخلا�سة ببغداد .
واأك��د ال�س��يد رئي���س احلكوم��ة املحلي��ة عل��ى دعم 

املخت�س��ة  املوؤ�س�س��ة  له��ذه  املحافظ��ة  جمل���س 
بت�سخي�س العوق وجميع املوؤ�س�سات ال�سحية .

اجله��ود  املرك��ز  مدي��ر  ا�س��تعر�س  جانب��ه  وم��ن 
خدم��ة  يف  الطب��ي  ال��كادر  يبذله��ا  الآي  الكب��رية 
املواطن��ني مرافق��ا ال�س��يد رئي���س املجل���س خ��الل 

تفقده الأق�سام . 

 دار ال�سالم /دياىل
�س��ليم  الدكت��ور  الن��واب  جمل���س  رئي���س  اختت��م 
اجلب��وري، جولت��ه يف حمافظ��ة دياىل بزي��ارة ناحية 
جديدة ال�س��ط، حيث التقى جمعًا من �س��يوخ ووجهاء 

الناحية .
وق��د �س��دد �س��يادته خ��الل اللق��اء عل��ى اأهمي��ة ت�ساف��ر 

جمي��ع اجلهود م��ن اأجل دعم ا�س��تقرار حمافظة دياىل 
للجمي��ع ول��ن ت�س��تقر ما مل ي�س��رتك جمي��ع اأبنائها يف 

قرارها الأمني وال�سيا�سي .
جه��د  اإىل  الن��واب  جمل���س  رئي���س  ال�س��يد  دع��ا  كم��ا 
ع�س��ائري فاع��ل اإىل جان��ب الق��وات الأمني��ة م��ن اجل 

الق�ساء على الع�سابات اخلارجة عن القانون.

املوجز الربملاين
-رئي�ــس الربملان يبحث مع وزيرة الدفــاع الأملانية ملف 

احلرب على الإرهاب و�سبل دعم العراق واإ�سناده  .

-رئي�ــس الربملــان مبــاركًا بتحرير ال�ســرقاط : �ســتعبد 
الطريق للن�سر الناجز بتحرير احلويجة واملو�سل   .

-جلنــة ال�سحــة النيابيــة ت�ســت�سيف وفدا مــن الأطباء 
العراقيني    .

-اجلبوري ي�ســتقبل وفد ع�ســائر و�ســيوخ مناطق جنوب 
بغداد ويوؤكــد : ان الوان لن تن�سب اجلهود احلكومية 
يف حت�سني الواقع الإن�ساين واخلدمي ملناطق جنوب بغداد    

- رئي�ــس جمل�ــس النواب الدكتور �ســليم اجلبوري يوجه 
جلنــة املياه والهــوار باتخاذ الإجــراءات الالزمة للحد 
من وباء زهرة النيل الذي انت�سر يف مناطق حو�س دجلة، 

بالتوا�سل مع اجلهات احلكومية املخت�سة   .

- رئي�ــس جمل�ــس النواب الدكتور �ســليم اجلبوري يوجه 
جلنة املراأة والأ�ســرة والطفولة بالإ�سراع يف اجناز جميع 

الت�سريعات التي تتعلق بقانون حماية الأطفال   .

- جلنة الزراعة ت�ســت�سيف مديرعام دائرة ال�ستثمارات 
الزراعية يف وزارة الزراعة    .

- خالل ا�ســتقباله �سيوخ ع�سائر ووجهاء ق�ساء الرا�سدية 
، رئي�ــس الربملان يدعو لنه�سة حكوميــة عاجلة لتدارك 
امل�ســاكل التــي يعاين منهــا املواطن والرتقاء مب�ســتوى 

اخلدمات املقدمة اإليه    .

- رئي�س الربملان ي�ستقبل مبعوث اخلارجية الأملاين ويثمن 
دورها يف دعم وم�ساندة العراق    .

- رئي�ــس الربملان ي�ستقبل ال�سفري الكويتي اجلديد ويثمن 
دور الدبلوما�سية الكويتية يف املنطقة    .

- اللجنــة القانونية تناق�ــس مقرتح قانــون تعديل قانون 
املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات     .

العلم��اء  ال�س��ادة  ي��دي  ب��ني  اأ�سع��ه  ت�س��اوؤل 
املقا�سديني، م�ستندًا اإىل القاعدة الفقهية )ما 

ل يتم الواجب اإل به فهو واجب(.
 قبل كل �س��يء يبقى اأ�س��مى هدف للم�سلم يف 
احلي��اة الدعوة اإىل الله تعاىل )َوَمْن اأَْح�َس��ُن 
��ا َوَقاَل  احِلً ��ن َدَعا اإِىَل الل��ِه َوَعِمَل �سَ َّ َق��ْوًل ِمّ
ِن��ي ِم��َن امْلُ�ْس��ِلِمنَي(. وتتقيد حري��ة الدعوة  اإَِنّ
فيه��ا،  نح��ن  الت��ي  الف��نت  اأوق��ات  يف  كث��ريًا 
فم��ن ال��ذي �سي�س��تجيب وه��و فاق��د لكرامت��ه 
ب��ني  اأو  النازح��ني  خميم��ات  يف  الإن�س��انية 
براث��ن املتطرفني من الفريقني؟ فال بد اإذًا من 
بيئ��ة �ساحل��ة وعي���س ك��رمي �س��واء اأكان يف 

قرية اأو اإقليم اأو بلد اأو حتى احتاد بلدان.
العلماني��ون و�س��ائر م��ن ل تعني��ه الدع��وة، 
والنم��اء،  والعدال��ة  باحلري��ة  يب�س��رون 
وبع�سه��م ي�سي��ف اإليه��ا حبت��ني م��ن الفلف��ل 
على �س��كل �س��عارات وطنية، ولو �سدقوا يف 
ادعاءاته��م لكان خ��ري لنا ولهم، لأن��ه ل اأحلى 
ول اأجم��ل م��ن )وطن حر و�س��عب �س��عيد( اأو 
وط��ن في��ه )وح��دة وحري��ة وا�س��رتاكية( اأو 
�س��ائر ال�س��عارات الورقي��ة. لك��ن يف الغال��ب 

احلقيقة ل متت اإىل الدعاء ب�سلة. 
فيما م�سى من عقود ونتيجة للظلم والإذعان 
للغرب اأو ال�س��رق، اختل��ف العراقيون كثريًا 
اإىل  الع��ودة  يري��د  مت�س��دد  ط��رف  ب��ني  م��ا 
املركزية حتت مظلة موالية لإيران، ومت�سدد 
مقابل يريد التق�س��يم الإثن��ي والطائفي. وما 

بني الطرفني املتطرفني روؤى �ستى. 
امل�سال��ح امل�س��رتكة تبق��ى اأ�سا�س��ًا للو�س��ول 
اإىل احل��ل الأمث��ل. وم��ن ي�س��تطيع اأن يجمع 
احل��دود الدنيا للتوجهات هو الذي �س��ينجح 
يف نهاية املطاف اإن ح�س��ب ح�ساب اخلطوط 
اأنه��م  الك��رد  يطمئ��ن  اأن  واأهمه��ا  احلم��ر، 
ل��ن يكون��وا حت��ت حك��م الع��رب يف الوق��ت 
احلا�س��ر ما داموا غري مقتنعني، واأن ال�س��نة 
ل اإربة لهم باجلنوب، واأن ال�س��يعة �سيكّفون 
عن التغيري الدميغرايف والت�س��ييع الق�س��ري 
اأن  يج��ب  الأقلي��ات  واأن  الق�س��ري،  �س��به  اأو 

تبقى وتعاد اإليها حقوقها. 
 ال�س��يعة طمحوا باأمة عاب��رة للحدود، اإيران 
متث��ل قطبها اجلامع، والكرد حلموا باإن�س��اء 
دول��ة كرد�س��تان العظمى، ومتنى امل�س��لمون 
ال�س��نة احت��ادًا اإ�س��الميًا ل تعن��ي ل��ه احلدود 
�سيئًا اأكرث من اأنها تنظيم اإداري، لكن كل تلك 
الطموح��ات بات��ت بعي��دة املن��ال، فه��ل يعني 
ذل��ك اأن��ه مل يب��ق للعراقي��ني جميع��ًا اإل خي��ار 

البقاء �سمن حدود �سايك�س بيكو؟ 
اإن اأجاب علماء ال�س��ريعة وخراء ال�سيا�س��ة 
بنعم، �سيكون عندها التاأ�سي�س الفعلي للعقد 
الجتماع��ي واجب��ًا يرتت��ب عل��ى واج��ب، ثم 
يت��م التب�س��ري بالوطني��ة لأنه��ا �س��تكون م��ن 

لوازم الكرامة الإن�سانية. 
اآخ��ر،  ال��دويل واقع��ًا  املجتم��ع  فر���س  ول��و 
ي�سب��ح احلدي��ث ع��ن الع��راق املوح��د اأغني��ة 
اأم  وتغنيه��ا  حم��دي  بلي��غ  يعزفه��ا  قدمي��ة 

كلثوم!! 

الهويــة العراقيــة.. هــل 
اأم�ست واجبًا �سرعيًا؟

د. عمار وجيه

تجديد سياسي
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 دار ال�سالم /الأنبار

اأعل��ن حماف��ظ الأنب��ار �سهي��ب ال��راوي ، ع��ن 
عودة 62 الف ا�سرة نازحة اىل مناطقها مبدن 
الرم��ادي والفلوج��ة وال�سقالوي��ة والكرم��ة، 
داعي��ا اجله��ات املعني��ة اىل ال�س��راع باع��ادة 

اعمار املناطق املحررة.

وق��ال ال��راوي يف ت�سري��ح �سحف��ي اإن اك��رث 
م��ن 62 ال��ف عائل��ة نازح��ة ع��ادت اىل منازلها 
والرم��ادي  والكرم��ة  ال�سقالوي��ة  مبناط��ق 

والفلوجة.
ودع��ا ال��راوي اجله��ات املعني��ة اىل ال�س��راع 
باإع��ادة اعم��ار املناطق املح��ررة متهيدا لعودة 

جميع النازحني.

العدد )1397( ال�سنة 14 - اخلمي�س )29( ايلول  2016

مقتل �سرطي بخالف عائلي يف منطقة
 ورناكي و�سط كركوك

في�ــس اهلل يثمن موقف حكومة كركوك املحلية بالرتيــث يف اإعادة النازحني 
ملحافظاتهم ويدعو احلكومة لدعمها يف اإدارة هذا امللف

قائممقام ال�سرقاط : احلياة املدنية تعود تدريجيا للق�ساء بعد اإي�سال 
املاء ال�سالح لل�سرب اإىل الأهايل

حمافظ الأنبار يعلن عودة 62 األف اأ�ســرة نازحة 
اإىل ال�سقالوية والكرمة والرمادي والفلوجة بهاء الدين النقشبندي

مدارات

System
اث��ارت م�س��اركة ال��وزراء اجل��دد، وزي��ر 
التعلي��م،  ووزي��ر  فنج��ان،  كاظ��م  النق��ل 
هيئ��ة  ورئي���س  العي�س��ى،  ال��رزاق  عب��د 
الت�س��الت )امل�س��تقلة !!!( �سف��اء الدي��ن 
الوطن��ي  التحال��ف  اجتم��اع  يف  ربي��ع 
املو�س��ع الخ��ري، زوبعة من الت�س��اوؤلت، 
التعج��ب  وعالم��ات  وال�س��تنكارات، 
املعروف��ة برمز )!( حت��ى و�سفها البع�س 
للدلل��ة   ،i(( هك��ذا  مقل��وب  برم��ز جدي��د 
عل��ى انق��الب املفاهي��م واملعايري حتى يف 
مو�سوع التعجب، ورمزه، الذي يفرت�س 

ان ل يختلف عليه اثنان.
اذا كان ه��وؤلء الوزراء )التكنوقراط جدًا 
!!( ج��زءًا م��ن التحال��ف الوطن��ي، فاأي��ن 
�سفة ال�س��تقاللية، التي �سدعوا ادمغتنا 
املتعب��ة بها، طيلة ال�س��هر املا�سية، واين 
جت��اوز املحا�س�س��ة فيه��ا الت��ي يرجمه��ا 
اجلمي��ع، ال ان��ه منغم���س فيه��ا اىل ذقنه، 
)يف ال�س��ر طبع��ًا !!( واي��ن دع��وات الكتل 
الت��ي  للطائفي��ة، واملحا�س�س��ة،  العاب��رة 
يت�س��دف بها البع���س، ال انه يع�ّس عليها 
لي���س فقط بنواجده، وامنا بكل ا�س��نانه، 
حتى بالأ�سرا���س منها، والقواطع، وبكل 
فكي��ه، وي�ستم�س��ك بكل ج��زء منها، بكلتي 

يديه، ورجليه !!
يف نف�س ال�سياق متت الطاحة بوزيرين 
وزي��ر  العبي��دي  خال��د  هم��ا  �س��ياديني 
الدفاع، وهو�س��يار زيب��اري وزير املالية، 
املق�س��ود  كان  باهت��ة،  ا�س��تجوابات  يف 
منه��ا ت�سفي��ات �سيا�س��ية ل�سال��ح جه��ات 
داخلي��ة، وحم��اور اقليمي��ة معروفة، ومل 
– �س��رب  قطع��ًا   – يك��ن املق�س��ود منه��ا 
الف�س��اد، ومعاجل��ة م�س��كلته امل�س��تع�سية 
اللحظ��ة، ول  من��ذ الحت��الل حت��ى ه��ذه 
م�س��عة  وايقونات��ه  �س��اخمًا  الف�س��اد  زال 
، وظاه��رة للجمي��ع م��ن دون خج��ل، ول 

حياء، وهم يحزنون.
وال�س��يدات  ال�س��ادة  ايه��ا   – املو�س��وع 
)يعن��ي  كام��ل  نظ��ام  مو�س��وع  ه��و   -
برغ��ي،  ولي���س  كام��ل،    SYSTEM
او برغي��ان، او ن��ت او نت��ان يف حم��رك 
�سخ��م( لأن��ك اذا ا�س��تبدلت ه��ذا الرغي، 
او ذل��ك الن��ت، فلن يعمل املح��رك ب�سورة 
فا�س��دًا،  كل��ه  النظ��ام  كان  اذا  �سحيح��ة، 
ب��ل �س��تذهب جه��ودك م��ع الري��اح هب��اءًا 
منث��ورًا، ل ت�س��تقر عل��ى ح��ال ولي���س لها 

اثر او قرار.
ول  كل��ه،  النظ��ام  ا�سلح��وا  )ميعودي��ن 
ت�سيع��وا الوق��ت، واجلهود بال�س��كليات، 
يف  ن��دور  �س��نبقى  وال  واجلزئي��ات، 
احللق��ة املفرغ��ة نف�س��ها، ول��ن نعي��د بن��اء 
الع��راق، ول��و بع��د خم�س��مائة �س��نة، ول 

حول ول قوة ال بالله(.

bnaqshabandi@yahoo.com

 دار ال�سالم /بغداد
مرك��ز  وم�س��وؤول  ال�سيا�س��ي  املكت��ب  ع�س��و  ثم��ن   
كركوك للحزب الإ�س��المي العراقي مقداد في�س الله 
، ق��رار حكوم��ة املحافظ��ة املحلي��ة باإبق��اء النازحني 
 ، حمافظاته��م  اإىل  اإعادته��م  بق��رار  والرتي��ث  فيه��ا 
موؤك��دًا اأن اأبن��اء املناط��ق املح��ررة يحتاج��ون وقت��ًا 
اإ�سافيًا لإع��ادة ترتيب اأو�ساعهم ، واعمار مناطقهم 
وتاأهيله��ا بع��د املعارك العنيف��ة التي �س��هدتها خالل 

املواجهات مع تنظيم داع�س الإرهابي .
واأ�س��اف في���س الل��ه يف ت�سريح �سحف��ي ، اإن قرار 
اإ�سافي��ة ملعاجل��ة تراكم��ات  الرتي��ث مين��ح فر�س��ة 
احلرب �سد الإرهاب ، ويف مقدمتها اإعادة اخلدمات 

الأ�سا�س��ية للمناطق املحررة ، وتوفري احلد املقبول 
اإليه��ا  الع��ودة  العوائ��ل  ك��ي يت�س��نى لآلف   ، منه��ا 
، م�س��ريًا اإىل اإنه��م اأحيط��وا بالتعام��ل الرائ��ع م��ن 
قب��ل اأهل كرك��وك وحكومته��ا طيلة الأع��وام الثالثة 

املا�سية ، والقرار الأخري ي�سب يف هذا الجتاه .
كم��ا دع��ا احلكوم��ة املركزي��ة اإىل املزي��د م��ن الدعم ، 
اإدارة  املحلي��ة يف  م��ع حكوم��ة كرك��وك  والتع��اون 
ه��ذا امللف املعق��د وال�سعب ، مو�سح��ًا اأن اإمكانيات 
املحافظة تبقى حمدودة وغري قادرة على ا�س��تيعاب 
احتياجات هذا العدد الكبري من العوائل ، والتعاون 
ب��ني اجلانبني مطلوب لتخفيف معاناة اأهلنا وتلبية 

طلباتهم .

 دار ال�سالم /كركوك

اأفاد م�سدر امني مبقتل �س��رطي ب�س��بب خالف 
عائلي يف منطقة ورناكي و�سط كركوك .

لق��ي  الثن��ني  م�س��اء  ) يف  ان��ه  امل�س��در  وذك��ر 

�س��رطي منت�س��ب يف حماي��ة املن�س��اآت احليوية 
يف بلدي��ة كرك��وك م�سرع��ه وذالك اث��ر ح�سول 
م�س��اجرة بين��ه وبني اخ��و زوجت��ه ومت اإطالق 
عب��ارات ناري��ه عليه يف منطقة روناكي و�س��ط 

كركوك ( .

 دار ال�سالم /�سالح الدين

اأك��د قائممقام ال�س��رقاط عل��ي دودح ان احلياة املدنية 
تع��ود تدريجي��ا داخ��ل اأروق��ة واحي��اء الق�س��اء بع��د 
اإي�س��ال امل��اء ال�سال��ح لل�س��رب اىل الأه��ايل مبين��ا ان 
الدوائر اخلدمية م�س��تمرة برفع الأنقا�س وال�س��واتر 
الرتابية من ال�سوارع الرئي�سية والدوائر احلكومية.

وقال دودح ، ان ) دوائر الكهرباء تبذل جهود من اجل 
اإع��ادة التيار الكهربائ��ي اىل املنازل خالل هذه الفرتة 
( موؤك��دا ) ب��ذل جهود كبرية من قبل الدوائر اخلدمية 

من اجل اإعادة اخلدمات الأ�سا�سية لالأهايل ( .
بدخ��ول  ال�س��ماح  كرد�س��تان  اإقلي��م   ( دودح  ودع��ا 
ال�س��احنات املحمل��ة بامل��واد الغذائي��ة اىل الق�ساء من 

جهة خممور باجتاه القيارة ( .

املوجز الرتبوي
- وزارة الرتبيــة تختتــم الدورة التطويرية ملدر�ســني 
مدار�ــس املتميزين اخلا�ســة مبناهج اللغــة النكليزية 

لل�سف الأول متو�سط   .  

-   اختتــام املوؤمتر ال�ســنوي ال�ســابع ملدراء املدار�ــس 
العراقية احلكومية والهلية يف اخلارج     . 

-    وزارة الرتبية ت�ســعى لتعزيز الوعي ون�سر الثقافة 
الوقائية لل�سحة وال�سالمة املهنية يف املدار�س البتدائية    

-  افتتاح مدر�ستني يف حمافظة مي�سان    . 

-  الرتبية تعلن عن اعرتا�سات الدور الثاين للمرحلة 
املنتهية للدرا�سة الإعدادية . 

-  وزارة الرتبيــة ت�ســعى لرت�ســيخ الوعــي واك�ســاب 
التالميذ املفاهيم ال�سحفية . 

-  اإقبــال يبحث مع العي�ســى تنوع التعليــم والقبول يف 
الكليات وم�ساريع وزارة الرتبية التطويرية . 

-  الرتبية تدر�ــس ربط مدار�س اي�سك بها حفاظا على 
م�ستقبل طلبتها . 

-  اعالن �سوابط القبولت يف الدرا�ســة امل�سائية للعام 
الدرا�سي 2016 – 2017 . 

-  الرتبيــة توؤهــل 129 مدر�ســة يف املناطــق املحررة 
ل�ستقبال الطلبة يف العام الدرا�سي اجلديد   . 
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العدد )1397( ال�سنة 14 - اخلمي�س )29( ايلول  2016من القليم

وزارة الرتبية تقرر تاأجيل الدوام الر�سمي
 يف اإقليم كرد�ستان

افتتاح معر�س اربيل الدويل العا�سر ملواد البناء 
والن�ساءات  

دولة قطر تبدي ا�ستعدادها مل�ساعدة القليم يف 
املجال الرتبوي  

اإقليم كرد�ستان والهند يوؤكدان تقوية وتطوير العالقات الثنائية  
 دار ال�سالم /اأربيل

نيجريف��ان  ال�س��يد  ا�س��تقبل 
وزراء  رئي���س  ب��ارزاين 
ال�س��يد  كرد�س��تان  اقلي��م 
القن�س��ل  مي��كالين  ديب��اك 
الع��ام اجلديد للهند يف اقليم 
كرد�ستان والوفد املرافق له.

ال�س��يد  اع��رب  اللق��اء،  يف 
مي��كالين عن �س��عادته بعمله 
يف اقلي��م كرد�س��تان كقن�سل 
ون��ال  �س��هر  من��ذ  لب��الده 
ا�س��تقبال ح��ارا والكث��ري من 
اللط��ف م��ن �س��عب وحكومة 

اقلي��م كرد�س��تان وقدم��ت ل��ه 
يف  الت�س��هيالت  م��ن  الكث��ري 
ب��الده  با�س��م  وتق��دم  عمل��ه 
وحكوم��ة  ل�س��عب  بال�س��كر 

القليم.
ب��الده  ا�س��تعداد  واب��دى 
لتطوي��ر العالق��ات م��ع اقليم 
كرد�ستان يف جميع املجالت 
القلي��م  حكوم��ة  وم�س��اعدة 
وافتت��اح  الدارة  جم��ال  يف 
للم��الكات  تدريبي��ة  دورات 
ا�س��اد  كم��ا  احلكومي��ة، 
ب�س��جاعة ق��وات البي�س��مركة 

يف احلرب �سد الرهاب .

ال�س��يد  �س��كر  جانب��ه،  م��ن 
رئي���س الوزراء هذه الزيارة 
للقن�س��ل  التوفي��ق  ومتن��ى 
الهن��د  جلمهوري��ة  اجلدي��د 
يف مهمت��ه يف اربي��ل، واك��د 
دعم وم�س��اندة حكومة اقليم 
اي�س��ا  و�س��دد  ل��ه  كرد�س��تان 
ا�س��تفادة  �س��رورة  عل��ى 
حكوم��ة القليم م��ن التجربة 
بافتت��اح  للهن��د  الداري��ة 
للم��الكات  تدريبي��ة  دورات 
احلكومي��ة حلكوم��ة القلي��م 
و�سكر الهند على ا�ستعدادها 

لهذه امل�ساألة.

 دار ال�سالم /متابعة

بدع��وة ر�س��مية من ال�س��يد وزير الرتبي��ة والتعليم 
ب��ن عبدالواح��د  الع��ايل يف دول��ة قط��ر د. حمم��د 
احلم��ادي ق��ام د. ب�س��تيوان �س��ادق وزي��ر الرتبي��ة 
يف حكومة اقليم كورد�س��تان بزيارة اىل دولة قطر 

ا�ستغرقت يومني .
م��ن  العدي��د  ل��ه  املراف��ق  والوف��د  �س��ادق  والتق��ى 
املوؤ�س�س��ات الرتبوية هناك ويف مقدمتها موؤ�س�س��ة 
والرتبوي��ة  والعلمي��ة  الجتماعي��ة  للتنمي��ة  قط��ر 
بهدف ال�س��تفادة من خراتها كما مت خالل الزيارة 
ا�س��تقبال وف��د القلي��م من �س��مو ال�س��يخ عبدلله بن 
نا�س��ر ب��ن خليف��ة اآل ثاين رئي���س ال��وزراء ووزير 
امل�س��كالت  يف  مع��ه  وت��داول  القط��ري  الداخلي��ة 
الراهن��ة يف العراق والإعداد الكبرية من الالجئني 

املوجودي��ن  والعراقي��ني  ال�س��وريني  والنازح��ني 
حالي��ا يف اقلي��م كرد�س��تان ما اثر ب�س��كل كبري على 
خمتل��ف ابع��اد املجتم��ع الك��ردي وبالخ���س قطاع 

الرتبية يف القليم .
ويف هذا املجال دعا وزير الرتبية يف اللقاء ال�سيد 
رئي���س وزراء قطر للم�س��اركة والتع��اون يف اكمال 
امل�س��اريع الرتبوية غري املنج��زة يف القليم نتيجة 
الزم��ة املالي��ة الت��ي يع��اين منه��ا وم��ا يتطلبه طبع 
الكتب املدر�سية من موازنة مالية كبرية ودعا دولة 
قط��ر مل�س��اعدة حكوم��ة القلي��م به��ذا ال�س��دد اي�سا 
واب��دى اجلان��ب القط��ري وموؤ�س�س��اته الرتبوي��ة 
جم��ال  يف  كرد�س��تان  اقلي��م  مل�س��اعدة  ا�س��تعداده 
تطوي��ر العملية الرتبوية هذا وق��د حظيت الزيارة 
الر�س��مية لوف��د حكوم��ة القلي��م باهتم��ام و�س��ائل 

العالم القطرية.

موؤ�س�ســة البارزاين اخلريية ت�ســاعد )6654( 
نازحًا اآخر يف القليم  

  

 دار ال�سالم /اأربيل

 NRC UNHCR و  قام��ت موؤ�س�س��ة الب��ارزاين اخلريي��ة وبالتع��اون م��ع منظمت��ي 
الدوليتني التابعتني لالأمم املتحدة بتوزيع امل�س��اعدات الإن�س��انية بني )6654( نازحًا اآخر 
م��ن مدين��ة املو�سل واملقيمني يف خميم ديبكه مبحافظ��ة اأربيل ف�ساًل عن تزويدهم باخليم 
وم�س��تلزمات الإي��واء واحلي��اة �سمن امل�س��اعدات الت��ي يوفرها مكتب موؤ�س�س��ة البارزاين 

اخلريية يف املخيم للنازحني با�ستمرار من مواد غذائية واإغاثة وغريها.

 دار ال�سالم /اأربيل
بح�سور املهند���س نوزاد هادي حمافظ اربيل وح�س��د من امل�س��وؤولني الداريني وقنا�سلة الدول املعتمدة يف 
اقليم كرد�س��تان مت افتتاح معر�س اربيل الدويل العا�س��ر ملواد البناء والن�س��اءات وو�س��ائل اجهزة ال�سناعة 
والطاق��ة وغريه��ا ، و�س��اركت في��ه 
م��ن)7(  متخ�س�س��ة  �س��ركة   )90(

دول .
ل��ه  كلم��ة  يف  املحاف��ظ  واو�س��ح 
البن��اء  مب��واد  خا���س  املعر���س  ان 
اتخ��اذ  في��ه  ومت  والن�س��اءات 
لفتتاح��ه  الكامل��ة  الج��راءات 
برغ��م الزم��ة املالي��ة التي ي�س��هدها 
بالنف��ع  يع��ود  م��ا  كرد�س��تان  اقلي��م 
والط��راف  ال�س��ركات  جمي��ع  عل��ى 

امل�ساركة وامل�ستفيدة منه.

 دار ال�سالم /اأربيل

اأعلن��ت وزارة الرتبية بحكومة اقليم كرد�س��تان، 
ع��ن تاأجيل ال��دوام الر�س��مي للمدار���س يف اإقليم 

كرد�ستان اإىل يوم 2016-10-1.
ال��دوام   ( اأن   ، له��ا  بي��ان  يف  ال��وزارة  وذك��رت 
 ،2017  \  2016 الدرا�س��ي  للع��ام  الر�س��مي 
�س��يبداأ يوم ال�سبت املوافق، 1-10-2016، ليتم 
ال�س��تعداد ب�س��كل اأف�سل للعام الدرا�سي اجلديد 

. )
واأ�س��اف البي��ان، اأن ) الأزم��ة القت�سادية تعاين 
منه��ا الكث��ري م��ن دول الع��امل، واإقليم كرد�س��تان، 

وه��ذه الأزم��ة خارج �س��يطرة احلكوم��ة، واأثرت 
�سلبًا على املوظفني، وال�ساتذة، وعلى القطاعات 

الأخرى ( .
واأ�سار البيان، اإىل اأن ) اإقليم كورد�ستان يخو�س 
معارك مع تنظيم داع���س، وجميع مدار���س اإقليم 
كرد�س��تان �ست�س��تمر بتعلي��م اأولد اأبط��ال ق��وات 
"الأم��ن" والداخلي��ة،  البي�س��مركة، والآ�ساي���س 

ل�سمودهم يف جبهات القتال ( .
امل�س��تجدين  الطلب��ة   ( الرتبي��ة،  وزارة  وهن��اأت 
وامل�س��تمرين، وال�س��اتذة، مبنا�س��بة ب��داأ الع��ام 
الدرا�س��ي اجلدي��د، موؤك��دًا فت��ح اأب��وب املدار���س 

اأمام الطلبة يف الوقت املحدد ( .
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�سراع دويل واإقليمي 
امل�س��اريع املت�سارع��ة يف املنطق��ة األق��ت ب�سالله��ا عل��ى معرك��ة حتري��ر املو�س��ل 
القادم��ة فال�س��يطرة على املدينة والنف��وذ فيها يعني الكثري م��ن نقاط القوى لهذه 
امل�س��اريع، لها فاأمريكيا ترى فيه فر�سة لإعادة انت�س��ار قواتها يف العراق، وقطعا 
اىل ار���س الواق��ع للتحال��ف الرباع��ي ال��ذي �س��كل بني رو�س��يا واي��ران والعراق 
وحكوم��ة ال�س��د، رو�س��يا ت��رى في��ه تقوي��ة لنفوذه��ا يف املنطق��ة مقاب��ل النف��وذ 
المريك��ي، تركي��ا ترى فيه حفظا لأمنها القومي ودفعا خلطر الكراد، ايران ترى 
في��ه حفاظا على وحد امل�س��روع املذهبي وتاأمينا خلط امدادات النظام ال�س��وري، 
فرن�س��ا ت��رى فيه فر�سة لإقام��ة حمافظة جديدة تكون خال�سة للم�س��يحيني، ولكل 

ه��وؤلء ا�سدقاء ولعبون حملي��ون تتجاذبهم امل�سالح اي�سا".
املوقف المريكي وا�ستعداداته

الولي��ات املتح��دة المريكي��ة تع��د الع��دة للتح��رك �س��وب املو�س��ل وه��ي متتل��ك 
ا�ساف��ة لقيادته��ا التحال��ف ال��دويل، املئ��ات م��ن عنا�س��ر اجلي���س الأمريك��ي عل��ى 
الأر���س جن��وب املو�س��ل يف القاعدة اجلوي��ة العراقي��ة "القيارة" لتق��دمي الدعم 
للوح��دات العراقي��ة وف��ق م��ا ذكرت��ه �س��بكة ال�س��ي ان ان الخباري��ة، نق��ال ع��ن 
م�س��وؤولني يف وزارة الدف��اع المريكي��ة حيث ا�س��اروا اىل ان "الوليات املتحدة 
�سرُت�س��ل ق��وات اإ�سافي��ة للعملي��ات اخلا�س��ة الأمريكي��ة لتق��دمي امل�س��اعدة ع��ر 
تق��دمي امل�س��ورة للوح��دات العراقي��ة الت��ي �س��تتحرك يف املو�س��ل" موؤكدي��ن ان 
"امل�ست�س��ارين على الأرجح �سيكونون اأقرب اإىل اخلطوط الأمامية ما ُيعر�سهم 

ملواجهة خطر اأكر".
اىل جان��ب هذه ال�س��تعدادات اأعل��ن ع�سو جلنة المن والدف��اع النيابية عن كتلة 
ب��در النيابي��ة رف�س��ه لأي م�س��اركة اأمريكي��ة يف عملي��ات حتري��ر مدين��ة املو�س��ل 
م��ن �س��يطرة تنظيم “داع���س” الإجرامي، موؤكدا ق��درة القوات الأمنية واحل�س��د 

ال�سعبي على حتريرها.
كم��ا  اأك��د نائب حمافظ نينوى ح�س��ن العالف ، ان " ال��ذي ميتلك زمام الأمور يف 
مراح��ل عملي��ة حترير املو�س��ل واإدارة املعركة هو التحالف ال��دويل الذي تقوده 
الوليات املتحدة التي تعتر هي الالعب الأ�سا�س��ي يف ق�سية التحرير لمتالكها 

الغطاء اجلوي ب�س��كل كامل".
تركية  ا�ستعدادات 

متتل��ك تركي��ا نقط��ة ق��وة وح�سور يف املو�سل ك��ون لها قوة ع�س��كرية على ار�س 
يف املحافظة بح�س��ب اتفاقيات امنية منذ ايام النظام ال�س��ابق حتى قبل حكومات 
ح��زب العدال��ة والتنمية احلاكم ملكافحة املتمردين الكراد، ا�سافة اىل انها اخذت 
عل��ى عاتقه��ا وبالتن�س��يق م��ع حماف��ظ نين��وى ال�س��ابق )اثي��ل النجيف��ي( تدري��ب 
وجتهي��ز ق��وة ع�س��كرية م��ن ابن��اء املدينة حتت م�س��مى "احل�س��د الوطن��ي" يبلغ 

قوامها 1200 مقاتل.
وك�س��ف وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي مولود ت�ساوو���س اأوغلو، 7 مت��وز 2016، يف 
ت�سريح��ات �سحفي��ة: اإن “ب��الده ت�س��تعد لدع��م عملي��ة ع�س��كرية ك��رى مرتقب��ة 

ل�س��تعادة مدينة املو�سل من �س��يطرة “داع�س” الجرامي”.
وت�س��ر تركي��ا عل��ى احل�س��ور وبق��وة يف م�س��هد حتري��ر املو�س��ل حي��ث �س��رح 
عن��د  طائرت��ه  عل��ى  م��ن  لل�سحفي��ني  اوردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الرتك��ي  الرئي���س 
عودت��ه م��ن نيوي��ورك ي��وم الأح��د 25 اأيل��ول، بع��د ح�س��ور اجتماع��ات اجلمعية 
العام��ة ل��الأمم املتح��دة، حيث اجتم��ع مع جو باي��دن نائب الرئي���س الأمريكي، اأن 
"هن��اك معلوم��ات تفيد ب��اأن عملية احلكوم��ة املركزي��ة العراقية لتحري��ر املو�سل 
م��ن م�س��لحي تنظي��م داع���س ق��د تب��داأ يف 19 اأكتوبر/ت�س��رين الأول. ويج��ب اأن 
نكون م�س��تعدين"، موؤكدا على اأهمية اأن "تتعاون البي�س��مركة مع العرب يف هذه 

العملية".
البي�س��مركة والقوى الكردية

يب��دو الب�س��مركة اأك��رث و�سوح��ا م��ن الخرين ح��ول اه��داف م�س��اركته يف عملية 
حتري��ر املو�س��ل واللت��زام بخط��ة التحال��ف ال��دويل املوح��دة، حيث اكد رئي���س 

القلي��م يف اكرث من منا�س��بة ان ل وجود اطم��اع حلكومة القليم يف املو�سل.
وج��رى يف م�سي��ف �سالح الدين مبدينة اأربيل يف ال� 20 من ايلول، عقد اجتماع 
ع�س��كري ثالثي باإ�س��راف رئي���س اإقليم كورد�س��تان م�س��عود الب��ارزاين وح�سور 
�س��فري الولي��ات املتح��دة يف الع��راق دوكال���س �س��يليمان، واجل��رال تاون�س��يند 
قائ��د الق��وات المريكية يف الع��راق عدد من القي��ادات العليا الأمنية والع�س��كرية 
من اربيل وبغداد ووا�س��نطن، حيث مت التفاق على التعاون امل�س��رتك بني قوات 

البي�س��مركة والقوات العراقية وق��وات التحالف يف معركة حترير املو�سل.
وق��ال الأم��ني ل��وزارة البي�س��مركة جب��ار الي��اور ، ان " املجتم��ع ال��دويل تتج��ه 
انظ��اره اىل عملي��ة حتري��ر املو�سل "ب�س��غف" وانتظار المر ال��ذي يتوجب على 
جميع اجلهات العراقية العمل على التخل�س من داع���س ومن ثم يكون التفاو�س 

واحلوار هو ال�س��بيل لعالج هذه اخلالفات".
وب�س��ان التدخ��ل الع�س��كري الرتك��ي م��ن خالل التحال��ف الدويل  ذكر الي��اور اننا 
ق��وات تركي��ة يف عملي��ة حتري��ر  اأي  اإقلي��م كرد�س��تان ل ن�س��مح مب�س��اركة  "يف 
املو�س��ل موؤك��دا ان��ه مل يبح��ث يف الجتم��اع الثالث��ي يف اربي��ل اأي فق��رة تتعل��ق 
با�س��راك قوات ع�س��كرية غري القوات الحتادية والب�سمركة والتحالف الدويل".

احل�س��د يتاأهب وحتفظ على م�ساركته 
يحر���س التحال��ف الوطن��ي م��ع ف�سائل احل�س��د ال�س��عبي املمثلة له، ب��ان تكون له 
موط��ئ الق��دم الك��ر يف عملية املو�س��ل وما بعده��ا، ويكاد ل يخل��وا اجتماع او 

بي��ان ي�سدره التحالف ال وملعركة املو�سل وم��ا بعدها ن�سيب فيه.
معرك��ة املو�س��ل و�سفه��ا الرئي���س احل��ايل للتحال��ف الوطن��ي، عم��ار احلكيم، يف 
كلمت��ه بي��وم الغدير ، "انها معركة م�سريية وتاريخية و�س��وف يتحدد على �سوء 
نتائجها �س��كل العراق اجلديد الذي طاملا حلمنا به ... فمعركتنا متنوعة اجلبهات 
ونتائجه��ا �س��تخلق ردات فع��ل يف كل الجتاهات" ، واع��رب احلكيم عن خماوفه 
قائال " اننا امام حتٍد كبري ولن يكون التحدي الأخري، وما بعد املو�سل قد يكون 

ا�سع��ب ما قبلها، وله��ذا علينا ان نعمل بجد و�سدق".
حي��در العب��ادي رئي���س ال��وزراء العراق��ي ب��دى اك��رث ثق��ة م��ن رئي���س التحال��ف 
"ال����سي ان ان" المريكي��ة ان  م��ع �س��بكة  الوطن��ي �س��رح يف مقابل��ة �سحفي��ة 
"معركة حترير مدينة املو�سل من �س��يطرة تنظيم "داع���س"، �س��تكون اأ�س��هل من 
مع��ارك حتري��ر الرم��ادي واملدن الأخ��رى املحيط��ة باملو�س��ل" معلال ال�س��بب بان 
"تلك املدن التي حتررت تعد اأكرث تاأييدا لداع���س من املو�سل نف�س��ها" وا�س��تدرك 
العبادي بان حكومته ت�س��تعد لالأ�س��واأ اأي�سا قائال: "نخطط ملعركة لعدة اأ�س��هر".

اىل ذل��ك اعت��ر رئي���س ائت��الف دولة القانون ن��وري كامل املالك��ي، يف 17 ايلول 
"رف���س البع���س عملي��ة حتري��ر املو�س��ل قب��ل اإب��رام التف��اق ال�سيا�س��ي نوع من 
البت��زاز" يف ا�س��ارة اىل "رئي���س اقلي��م كرد�س��تان م�س��عود ال��رزاين" ودع��ا 
املالك��ي اىل "التح��رك لتحري��ر املو�س��ل وايق��اف جمي��ع الجن��دات وامل�س��اريع 

ال�س��اعية للتق�س��يم، وامل�سي مبعاجلة اخلالفات وفق الد�ستور والقانون".
اأهل املو�سل .. اأدرى ب�س��عابها 

يعت��ر املو�سلي��ون انف�س��هم ال�سحية واخلا�س��ر الكر لحت��الل مدينتهم من قبل 
داع���س وانهي��ار الق��وات احلكومي��ة اب��ان حكومة رئي���س الوزراء ن��وري املالكي 
فاملدين��ة ا�سبح��ت حت��ت مرم��ى ن��ريان التحال��ف ال��دويل واحلكوم��ة العراقي��ة 
واأنا�س��ها حتت حكم داع���س املت�سدد، وت�س��هد املدينة ترديا يف اخلدمات وانقطاع 
ت��ام للكهرب��اء الت��ي جتهزه��ا احلكوم��ة كم��ا ت�س��هد انهي��ار اقت�سادي��ا خ�سو�س��ا 
بع��د قط��ع احلكوم��ة املركزي��ة يف بغ��داد الرواتب عن موظف��ي املدين��ة باعتبارها 

ل�سلطة داع�س، خا�سعة 
هذا ويبقى الباب مفتوح لكثري من الحتمالت والفر�سيات التي �س��تحكم املدينة 
بع��د خ��روج داع���س منه��ا ودخ��ول الق��وات املح��ررة الت��ي تختل��ف كل منه��ا يف 
توجهات��ه واهداف��ه وبرامج وروؤيت��ه لإدارة املحافظة، فيما يبق��ى اهايل املو�سل 
ال�سحي��ة الك��ر من حالة النزوح التي �س��رتافق العمليات، حيث يتوقع ان ينزح 

م��ن املدين��ة ما يقرب من املليون ون�س��ف املليون فرارا من �سراوة املعركة".

6 ف�سائل ع�سكرية ت�ستعد خلو�س معركة املو�سل . . من �سيملئ الفراغ بعد حتريرها
 دار ال�سالم /بغداد

يوم��ا بع��د ي��وم و�س��اعة بع��د �س��اعة ينق�س��م الوق��ت وتق��رتب 
املعرك��ة، تت�س��ح املواقف، تنك�س��ف الروؤيا، تتماي��ز ال�سفوف، 
»معرك��ة حتري��ر  كل ذل��ك وغ��ريه يجتم��ع يف معرك��ة ا�س��مها 

املو�سل«.
مدينة موؤثرة 

تق��ع مدين��ة املو�سل على بع��د 456 كم �س��مال العا�سمة بغداد، 
الكثاف��ة  ناحي��ة  م��ن  العا�سم��ة  بع��د  مدين��ة  اك��ر  ث��اين  تع��د 
ال�س��كانية حي��ث يقارب عدد �س��كانها الثالثة مالين، يت�س��كلون 
م��ن ع��دة قوميات واع��راق واأدي��ان، لها حدود م��ع دولتني هما 
ذل��ك وغ��ريه جع��ل  ل��كل  بالتج��ارة،  ت�س��تهر  تركي��ا و�س��وريا، 
املو�س��ل تتمت��ع مبوقع »جيو�سيا�س��ي« يلف��ت النظار ويثري 

املطامع.

انتقد رئي�س جمل�س النواب �سليم 
اجلب��وري، وج��ود ) حال��ة مت��رد 
( عل��ى الدول��ة م��ن خ��الل ال�س��الح 
املنفلت يف حمافظة دياىل، موؤكدا 
يف  الأو�س��اع  عل��ى  اأث��ر  ذل��ك  اأن 
املحافظة، فيما اأ�ساد بدور احل�سد 
الع�سائري يف احلفاظ على الأمن 
ال�سومرية نيوز

التغي��ري  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  اأك��د 
زي��ارة  اأن   ، الل��ه  عب��د  هو�س��يار 
م�س��عود البارزاين والوفد املرافق 
ل��ه لبغداد هي زيارة حزبية بحتة، 
نظ��رًا لك��ون الب��ارزاين الآن ميثل 
اأن  بع��د  فق��ط  وحزب��ه  �س��خ�سه 
انته��ت وليت��ه كرئي���س لالإقلي��م ، 
كرد�س��تان،  �س��عب  ميث��ل  ل  وه��و 
الذي ميثل��ه برمل��ان الإقليم املعطل 

حاليًا بقرار من البارزاين .

وكالة اأين

الرتك��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
اإن��ه مت  اأوغل��و،  مول��ود جاوي���س 
دائم��ا اتخ��اذ خط��وات خاطئ��ة يف 
اأن��ه ل  مواجه��ة داع���س  ، موؤك��دًا 
ميكن ال�س��تعانة بتنظي��م اإرهابي 
مواجه��ة  يف  د”،  ي  “ب  مث��ل 
تنظي��م اإرهاب��ي اآخ��ر، كون��ه ميثل 
�س��وريا،  م�س��تقبل  عل��ى  خط��را 
خا�سة ب�سبب تواجده يف املناطق 
ذات الأغلبي��ة العربية، حيث يقوم 
بعملي��ات تطهري عرقي، ويتخل�س 
وبينه��ا  الر�س��مية،  الوثائ��ق  م��ن 

�سجالت وثائق امللكية.
تركيا بو�ست

الوطن��ي  التحال��ف  رئي���س  اأك��د 
عم��ار احلكي��م، خالل لقائه ال�س��فري 
عل��ى   ، بيك��ر  فران��ك  الريط��اين 
الثنائي��ة  العالق��ات  تعزي��ز  اأهمي��ة 
ب��ني الع��راق وبريطانيا مب��ا ي�سب 
يف م�سلح��ة البلدي��ن ، كم��ا بح��ث 
لتحري��ر  اجلاري��ة  ال�س��تعدادات 
عل��ى  موؤك��دا   ، املو�س��ل  مدين��ة 
�س��رورة ان يك��ون لأبن��اء املناط��ق 
املغت�سبة دور مبا�س��ر واأ�سا���س يف 

حترير اأرا�سيهم .
النور نيوز

قالوا

اجلبوري: هناك حالة من التمرد على الدولة يف دياىل

احلكيــم: يجب اأن يكون لأبناء املناطق املغت�سبة دور 
مبا�سر يف حترير اأرا�سيهم

هو�سيار عبد اهلل : زيارة بارزاين لبغداد حزبية بعد 
اأن انتهت وليته كرئي�س لالإقليم

اأوغلو : ل ميكن ال�ســتعانة بتنظيم اإرهابي مثل “ب 
ي د” يف مواجهة تنظيم اإرهابي اآخر
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م
ن الـــــعـــــالـــــ

مـــــــــ

إيران 

كولومبيا

إثيوبيا 

ل 
البرازي

الإفراج عن اأكادميية كندية احتجزت 
يف حزيران

اخلارجي��ة  وزارة  با�س��م  متح��دث  اأعل��ن 
الإيراني��ة، اأن اإي��ران اأفرج��ت ع��ن اأكادميية 
كندي��ة اإيراني��ة كان��ت حمتج��زة يف طه��ران 

منذ حزيران.
قا�س��مي قول��ه  به��رام  ع��ن  الوكال��ة  ونقل��ت 
املتقاع��دة يف  الأ�س��تاذة  اإن هوم��ا هودف��ار 
الت��ي كان��ت حمتج��زة  الكندي��ة  اجلامع��ات 
يف اإي��ران ب�س��بب بع���س التهام��ات اأطل��ق 
�س��راحها بع��د ظهر اليوم لأ�س��باب اإن�س��انية 
مب��ا يف ذلك املر�س وغادرت اإيران متوجهة 

اإىل كندا عر عمان .

التوقيــع علــى اتفــاق ينهــي 52 عاما من 
احلرب مع املتمردين املارك�سيني

مانوي��ل  خ��وان  الكولومب��ي  الرئي���س  ا�س��تخدم 
املارك�س��يني  املتمردي��ن  وزعي��م  �سانتو���س 
تيمو�س��ينكو قلم��ا م�سنوع��ا م��ن ر�سا�س��ة ي��وم 
الثن��ني للتوقي��ع على اتفاق ينهي حربا ا�س��تمرت 
اأكرث من ن�سف قرن واأدت اإىل �س��قوط ربع مليون 

قتيل وجعلت البالد م�سربا لالأمثال يف العنف.
يف  �س��نوات  اأرب��ع  ا�س��تمرت  مفاو�س��ات  وبع��د 
�سانتو���س  �ساف��ح  هافان��ا  الكوبي��ة  العا�سم��ة 
)65 عام��ا( وتيمو�س��ينكو )57 عام��ا( لأول م��رة 
مئ��ات  ح�س��ور  يف  الكولومبي��ة  الأرا�س��ي  عل��ى 

ال�سخ�سيات البارزة الأجنبية واملحلية.

النتهاء من بناء خط لل�ســكة احلديدية 
بني اأدي�س اأبابا وجيبوتي

اأعلن��ت اإثيوبي��ا ر�س��ميا، النته��اء من م�س��روع خط 
حدي��دي جدي��د للقط��ارات يرب��ط العا�سم��ة اأدي���س 
اأباب��ا، بدول��ة جيبوت��ي على البحر الأحم��ر، على اأن 
يبداأ الت�سغيل فعليا يف الأ�سبوع الأول من اأكتوبر/

ت�سرين اأول املقبل.
ود�س��نت الي��وم اإدارة القط��ارات ال�س��ريعة التابع��ة 
جتريبي��ة  رحل��ة  الإثيوبي��ة،  احلديدي��ة  للخط��وط 
مب�س��اركة  والأجنبي��ة  املحلي��ة  الإع��الم  لو�س��ائل 
الأنا�سول بني العا�سمة اأدي�س اأبابا؛ ومدينة اأداما، 
عا�سم��ة اإقليم اأورومو، على بعد 100 كيلو مرت عن 
العا�سمة اأدي���س اأبابا، حيث تبلغ �س��رعته الق�سوى 

"120" كم يف ال�ساعة.

اعتقــال وزيــر املالية ال�ســابق يف حتقيق 
يتعلق بالف�ساد

اعتقل��ت ال�س��رطة الرازيلي��ة، وزي��ر املالية 
ال�س��ابق وكبري موظفي حكومتي الرئي�سني 

ال�سابقني لول دا �سيلفا وديلما رو�سيف
ونق��ل ع��ن م�س��در مطلع قول��ه، اإن ال�س��رطة 
بالوت�س��ي  انطوني��و  اعتقل��ت  الرازيلي��ة 
موظف��ي  وكب��ري  ال�س��ابق  املالي��ة  وزي��ر 
حكومتي الرئي�س��ني ال�سابقني لول دا �سيلفا 
وديلما رو�س��يف يف اإطار حتقيق �س��امل يف 

ف�سيحة ف�ساد .

منظمة دولية : ن�سف ال�سحايا يف حلب من الأطفال و«احتاد علماء امل�سلمني« يدعو اإىل غ�سبة عاملية

كلينتون وترامب يرتا�سقان ب�ساأن العن�سرية واخلربة يف املناظرة الأوىل
 دار ال�سالم /وكاالت

بانتخاب��ات  الدميقراطي��ة  املر�س��حة  اتهم��ت   
الرئا�س��ة الأمريكي��ة هي��الري كلينتون مناف�س��ها 
اجلمهوري دونالد ترامب ، باأن له تاريخا طويال 
مناظ��رة  خ��الل  وذل��ك  العن�س��ري  ال�س��لوك  م��ن 
رئا�س��ية حامي��ة ق��د تعي��د ت�س��كيل ال�س��باق نحو 

البيت الأبي�س.
م��رارا  بع�سهم��ا  وترام��ب  كلينت��ون  وقاطع��ت 
خ��الل املناظ��رة الت��ي تطرق��ت اإىل موا�سي��ع من 
ال�سيا�سة اخلارجية اإىل القت�ساد ، وقال ترامب 
اإن كلينتون مل حتقق �س��يئا يذكر خالل �س��نواتها 

الطويلة يف احلياة العامة.

وتبادل��ت كلينت��ون وزي��رة اخلارجي��ة ال�س��ابقة 
ب�س��اأن  النتق��ادات  العق��ارات  قط��ب  وترام��ب 
اجل��دل الذي اأججه ترامب ل�س��نوات حول ما اإذا 
كان الرئي���س ب��اراك اأوباما قد ول��د يف الوليات 

املتحدة.
يف  )ترام��ب(  ه��و  ب��داأ  لق��د   ( كلينت��ون  وقال��ت 
اإىل ه��ذه  ا�س��تنادا  ال�سيا�س��ي  ن�س��اطه  احلقيق��ة 
الكذبة العن�سرية القائلة باأن اأول رئي���س اأ�س��ود 
لنا لي���س مواطن��ا اأمريكيا. مل يك��ن هناك بالقطع 
اأي دلي��ل عل��ى ه��ذا. لكن��ه اأ�س��ر. اأ�سر عام��ا بعد 

ع�ام ( .
كلينت��ون  حمل��ة  ب��اأن  اتهام��ه  ترام��ب  وك��رر 

لنتخاب��ات الرئا�س��ة اأمام اأوبام��ا يف 2008 هي 
التي بداأت ما �سميت ق�سية "بريثر" حول مكان 
ولدة الرئي���س ، قائ��اًل : ) مل يك��ن اأح��د يطال��ب 
به��ا.. مل يك��ن اأح��د ياأب��ه كث��ريا ب�س��اأنها... كن��ت 
اأن��ا من دفعه لإخراج �س��هادة امليالد واأعتقد اأنني 

اأبليت بالء ح�سنا ( .
ويوؤي��د الناخبون الأمريكيون م��ن اأ�سل اأفريقي 
كلينت��ون باأغلبي��ة �س��احقة لك��ن ترام��ب ق��ال يف 
برناجم��ه  اأن  يعتق��د  اإن��ه  الأخ��رية  الأ�س��ابيع 
اأوبام��ا  �سيا�س��ات  واإن  �س��يفيدهم  ال�سيا�س��ي 
الأمريكي��ني  م�س��اعدة  يف  اأخفق��ت  وكلينت��ون 

ال�سود.

قورتوملو�س يحّدد 3 خطوط حمراء 
رئي�سية لرتكيا يف "درع الفرات"

 دار ال�سالم /وكاالت
ح��ّدد املتح��دث با�س��م احلكومة الرتكي��ة نعمان قورتوملو���س، ثالثة 
خط��وط حم��راء رئي�س��ية لب��الده يف عملي��ة "درع الف��رات" الت��ي 
اأطلقتها ال�سهر املا�سي �سمايل �سوريا �سد "التنظيمات الإرهابية".
ج��اء ذل��ك يف رده عل��ى اأ�س��ئلة ال�سحفي��ني خ��الل انعق��اد اجتم��اع 
جمل���س ال��وزراء، يف ق�س��ر جانقايا بالعا�سمة اأنق��رة ، اأو�سح فيها 
اأن اخل��ط الأول يتمثل يف ا�سطرار تركي��ا حلماية مدنها وحدودها 

من التنظيمات الإرهابية املنت�سرة يف �سوريا.
واأ�س��ار قورتوملو���س اأن اخل��ط الأحم��ر الث��اين يتلخ���س يف دع��م 
تركي��ا لوح��دة ت��راب �س��وريا، ومعار�سته��ا لتق�س��يمها وجتزيئه��ا، 
فيم��ا لف��ت اأن الثال��ث ه��و اأن ب��الده ل��ن تت�س��امح و�س��تتدخل حي��ال 
اأي ح��زام ي�س��عى تنظي��م "ب ي د" )ال��ذراع ال�س��وري ملنظم��ة ب��ي 
كا كا الإرهابية(، لت�س��كيله يف املنطقة، لأنه يعني م�س��تقباًل تق�س��يم 
�سوريا، موؤكًدا اأن بالده ل تعار�س الوجود الكردي �سمايل �سوريا.
واأ�س��اف امل�س��وؤول الرتكي اأن ب��الده �س��توا�سل اإ�سرارها اإىل حني 
تطه��ري تل��ك املنطق��ة م��ن الإره��اب ب�س��كل كام��ل، مبيًن��ا اأن ال�س��كان 
الأ�سلي��ني للمنطق��ة ب��دوؤوا بالع��ودة اإليه��ا م��ع جن��اح العملية)درع 
الفرات(، ولفًتا اأن مدينة جرابل���س بريف حلب ال�س��مايل تعد مثاًل 

لذلك.

 دار ال�سالم /وكاالت
اأعلن��ت منظم��ة "اأنق��ذوا الأطف��ال" الدولي��ة يف 
بي��ان له��ا، اأن املعلوم��ات الت��ي و�سل��ت اإليها من 
املنظمات الإن�س��انية العاملة يف حلب ك�س��فت اأن 
الأطفال ميثلون ن�سف ال�سحايا الذين ت�ستخرج 

جثثهم م��ن حتت الأنقا�س اأو يتلقون العالج يف 
امل�ست�سفيات.

واأك��د البي��ان ، اإن ) 43 يف املئ��ة م��ن اجلرح��ى 
ي��وم اأم���س م��ن الأطفال ( ، م�س��ريًا اإىل اأنه ) رغم 
اجله��ود امل�س��تمرة لالأطب��اء ف��اإن الأطف��ال يلقون 

حتفه��م على اأر�سية امل�ست�س��فيات ج��راء النق�س 
الأ�سا�س��ية  الطبي��ة  وامل��واد  الأدوي��ة  يف  احل��اد 
خا�سة اأجهزة التنف�س ال�سناعي ومواد التخدير 

وامل�سادات احليوية ( .
م��ن جهت��ه دعا ال�س��يخ عل��ي القره داغ��ي، الأمني 
الع��ام لالحت��اد العامل��ي لعلم��اء امل�س��لمني، الأم��ة 
الإ�س��المية والعربي��ة والعامل احل��ر اإىل "اإعالن 
الغ�س��ب العاملي" يوم اجلمعة الق��ادم 30 اأيلول 
اجلاري حتت �سعار "اغ�سب حللب" ال�سورية.

وق��ال الق��رة داغي ، اإن تلك الدعوة تاأتي ) ن�سرة 
ملدين��ة حل��ب التي تب��اد على يد النظام ال�س��وري 
الفا�س��ي واأعوانه اأمام مراأى وم�س��مع من العامل 
ال��ذي مل يح��رك قادت��ه �س��اكنا �س��وى اجتماع��ات 
اأمية ل ت�سمن ول تغني من جوع ( ، م�سيفًا اأن 
) الأم��ل يبقى يف الله ع��ز وجل اأن ين�سر الثورة 
ال�س��ورية احل��رة عل��ى اأعدائه��ا، ث��م يف ال�سمري 
ال�س��عبي عاملي��ا ال��ذي علي��ه واج��ب ن�س��رة ه��ذا 

ال�سعب وهذه الق�سية ( .

 دار ال�سالم /وكاالت
 ق��ال م�س��وؤولون اأمريكيون ، اإن انهي��ار اأحدث اتفاق لوقف اإطالق النار يف 
�سوريا زاد احتمال قيام دول اخلليج العربية بت�سليح املعار�سة ب�سواريخ 
م�س��ادة للطائ��رات تطل��ق من عل��ى الكتف للدفاع ع��ن اأنف�س��هم يف مواجهة 

الطائرات ال�سورية والرو�سية.
وبرغ��م ذل��ك ل تزال احلكوم��ة الأمريكية تعتقد اأن املفاو�سات هي ال�س��بيل 
الوحي��د لإنه��اء حمام الدم بعدما كثفت قوات �س��ورية مدعومة من رو�س��يا 
ق�سفها ل�سرق حلب املعقل احل�سري الرئي�سي الذي ي�سيطر 

عليه املعار�سون.

وقال م�سوؤول اأمريكي م�سرتطا عدم الك�سف عن ا�سمه للحديث عن ال�سيا�سة 
الأمريكية اإن وا�س��نطن حالت دون و�سول كميات كبرية من اأنظمة الدفاع 
اجل��وي تل��ك املحمول��ة على الكت��ف اإىل �س��وريا بتوحيد احللف��اء الغربيني 
والع��رب خل��ف هدف تقدمي التدريب واأ�س��لحة امل�س��اة جلماع��ات املعار�سة 

املعتدلة مع موا�سلة الوليات املتحدة املحادثات مع مو�سكو.
غ��ري اأن خيب��ة الأم��ل اإزاء موق��ف وا�س��نطن تت�ساعد فيما يزي��د احتمال األ 
توا�س��ل دول اخللي��ج اأو تركي��ا ال�س��ري وراء الولي��ات املتح��دة اأو تغ���س 
اأثري��اء يتطلع��ون لتزوي��د جماع��ات املعار�س��ة بتل��ك  اأف��راد  الط��رف ع��ن 

الأ�سلحة امل�سادة للطائرات.

م�سوؤولون اأمريكيون: دول اخلليج قد ت�سلح املعار�سة ال�سورية ب�سواريخ م�سادة للطائرات

ملا تطاولت األ�س��نتهم علي��ك .. واغمدوا خنجر احلقد 
يف ظهرك .. ونفثوا ال�س��ّم من بني انيابهم بج�س��دك!  

تعلو اأ�سواتهم بالفك من جديد ... 
  �سبورة اأنت ..

       عظيمة اأنت .. 
             قوية اأنت ..

                   طاهرة اأنت ..
                      كيف حتت�سنني كل ذاك الأمل ؟

اأين الذين بالأم�س كانوا اإخوة لك؟؟
اأين الذين بالدين تغنوا بك؟؟

اأين الذين حملتهم يف بطن حوتك؟؟
اأي��ن الذي��ن اأطعمته��م من خريات �س��ّلتك ؟؟ اأين الذين 

ر�سعوا الع�سق من عذب نهرك ؟
 اأين ؟ اأين؟

�س��الم علي��ِك ح��ني ول��دت .. وح��ني متوت��ني .. وحني 
تبعثني ) يون�س( حيا...

مهند الموصلي

گص.. گوصات

جتليات !
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مصطفي لطفي المنفلوطي انتصار عابد بكري

اإن كن��ت تعل��م انك ق��د اخدت علي 
الده��ر عهدا ان يك��ون لك كما تريد 
يف جميع �س��وؤونك واأطوارك واإل 
يعطي��ك ول مينع��ك اإل كم��ا حت��ب 
تطل��ق  اأن  ب��ك  فجدي��ر  وت�س��تهي 
لنف�س��ك يف �س��بيل احل��زن عنانه��ا 
ا�س��تع�سي  اأو  م��اأرب  فات��ك  كلم��ا 

مطلب .
وان كن��ت تعل��م اأخ��الق الأيام يف 
اأخذه��ا ورده��ا وعطائه��ا و منعه��ا 
اإنه��ا ل تن��ام ع��ن منح��ة متنحه��ا 
حتي تكر عليها راجعة فت�س��رتدها 
وان ه��ذه �س��نتها خلته��ا يف جميع 
�س��اكن  ذل��ك  �س��واء يف  ادم  اأبن��اء 
الق�س��ر و�س��اكن الك��وخ وم��ن يطاأ 
بنعل��ه ه��ام اجل��وزاء وم��ن ين��ام 
عل��ي ب�س��اط الغ��راء فخف���س من 
حزنك وكفكف من دمعك ، فما اأنت 
ب��اأول غر���س اأ�سابه �س��هم الزمان 
وم��ا اأ�سابك بالبدع��ة الطريفة يف 

جريدة امل�سائب و الأحزان !.

 اأن��ت حزي��ن لن جنم��ا زاهرا من 
�س��ماء  ل��ك يف  ي��رتائ  كان  الأم��ل 
حيات��ك فيم��ال عينيك ن��ورا وقلبك 
�س��رورا وم��ا ه��ي اإل ك��رة الطرف 
اإن افتقدت��ه فم��ا وجدت��ه ول��و انك 
اأجمل��ت امل��ك ملا غل��وت يف حزنك 
فيم��ا  نظ��رك  اأنعم��ت  كن��ت  ول��و 
ت��راءي ل��ك لراي��ت برق��ا خاطفا ما 
ل  ل��ك  وهن��ا  زاه��را  جنم��ا  تظن��ه 
يبه��رك طلوع��ه ف��ال يفجع��ك اأفوله 
ا�س��عد النا���س يف ه��ذه احلياة من 
اإذا وافت��ه تنك��ر له��ا ونظ��ر اإليه��ا 
نظ��رة امل�س��رتيب به��ا وترق��ب يف 
ف��ان  وفناءه��ا  زواله��ا  �س��اعة  كل 
بقي��ت يف ي��ده ف��ذاك واإل فق��د اعد 

لفراقها عدته من قبل .
 ل��ول ال�س��رور يف �س��اعة املي��الد 
امل��وت  �س��اعة  يف  الب��كاء  كان  م��ا 
ول��ول الوث��وق ب��دوام الغن��ي م��ا 
كان اجل��زع من الفق��ر ولول فرحة 

التالق ما كانت ترحة الفراق .

اأيها احلزون خيال

انطفاء

سأضل 

أطل من الشرفة

الى وجه المساء

بين أشكال الغيوم

ألرى خيال حبيب

عشق الرحيل

وتفننه بكل األسماء 

وأبات وأحالم مدججة

ي أراه علِّ

من فوق موجة

في سفينة نجاة

او من تحت موجة

ضوٌء يحاول اختراق

الظلمات...

فأنا كم عشــقت 

على 

سطح  البحر 

السير 

وقطع المسافات...

باحثة عن وجه الحبيب

في قطعة

من قطع السماوات...

عم��ل  اأي  اإط��ار  يف  الكلم��ة  اتف��اق  اأن  البديه��ي  م��ن 
جماعي هو عن�سر قوة لتلك اجلماعة، لكننا هنا نريد 
اأن ن�س��األ: ه��ل له��ذا التف��اق املطل��ق م��ن اأ�س��رار يف 
الوقت ذاته؟!!.. وكيف نفهم قوله تعاىل: ) َواأَِطيُعوا 
اللََّه َوَر�ُس��وَلُه َوَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َس��لُوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم ۖ 

اِبِريَن ( النفال/46 ؟!!.. وا اإِنَّ اللََّه َمَع ال�سَّ ِرُ َوا�سْ
اعتقد يف اإطار اجلماعة الواحدة ل ينبغي للنزاع اأن 
ي�س��ود، ويح�سل هذا الوئام يوم تتفق هذه اجلماعة 
املوحدة على منظومة للقيم واأخرى لتنظيم العمل.. 
بي��د اأن احلدي��ث يف اإط��ار املجتمع��ات الب�س��رية على 
اختالف اأطرها فاإنها ل ت�س��تطيع اأن تعي���س بالتفاق 
وح��ده، واأن التن��ازع فيم��ا بينه��ا اأمر �س��روري لكي 
تتق��دم باملجتم��ع اإىل الم��ام!!.. وي�س��دق يف حقه��ا 
ُه��م  ا���َس َبْع�سَ قول��ه ع��ز وج��ل: ) َوَل��ْوَل َدْف��ُع اللَّ��ِه النَّ
َلَواٌت َوَم�َس��اِجُد  َواِم��ُع َوِبَي��ٌع َو�سَ َم��ْت �سَ ِبَبْع���سٍ لَُّهدِّ

ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اللَِّه َكِثرًيا احلج/ 40..
اأن��ه يجع��ل م��ن  اإن الوئ��ام والتواف��ق املطل��ق رغ��م 
الأفراد قوة ل ي�س��تهان بها جتاه اجلماعات الخرى، 
ال اأنه يف الوقت نف�س��ه �س��يف�سي اىل �سلبية اجلمود 
والعجز  عن التطور او التكيف مع الظروف املتقلبة، 
فالتما�سك واجلمود �سنوان وتواأمان يولدان معًا..

ولكي يكون هذا التنازع اإيجابيًا ويوؤدي اىل احلركة 
والتطور املن�س��ود لب��د اأن يقوم على اأ�سا���س مبدئي 
ولي���س �س��خ�سي، بحيث يهدف فيه كل طرف متنازع 
اىل اأن يثب��ت �سح��ة توجهاته املبدئي��ة التي ل يكون 

للحظ ال�سخ�سي فيها من ن�سيب.. 
ولع��ل حالة الحزاب املتناف�س��ة يف كل م��ن الوليات 
املتحدة المريكية وبريطانيا هي خري مثال على هذا 
التنازع الإيجابي  والتناف�س املبدئي الذي يهدف يف 
الخ��ري اىل اإثبات �سحة اطروحته الرامية اىل تقدم 
البل��د.. حي��ث اتف��ق الطرف��ان عل��ى كلمة �س��واء فيما 

بينهم..
ف��اإذا رايت تنازعًا بني جبهتني مت�سادتني يف جمتمع 
م��ا، فاعل��م ان هات��ني اجلبهتني هم��ا مبثاب��ة القدمني 

اللتني مي�سي ويتقدم بهما ذلك املجتمع.

اتفــاق الكلمــة.. ما لها 
وما عليها؟!

الحقوقي :  صالح العبيدي

افكار

لنــا  يبــَق  لــم  اآلْن 
َدْم شيٌء سوى النَّ

والحزِن.. واألَلْم
اآلَن  منــُذ  ِحُبــرَك 

دمعي
ها القَلْم أيُّ

مــا  معــي  فاحِمــْل 
ظلَّ ِمــن ُعمري إلى 

الَعَدْم..!

ق عبد الواحد
عبد الرزا
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اجلناي��ات  حمكم��ة  اأ�س��درت 
النزاه��ة  بق�ساي��ا  املخت�س��ة 
��ة بال�س��جن مل��دة  اأحكام��ًا غيابيَّ
م��ن  ع��دٍد  �س��د  �س��نوات  ع�س��ر 
الرافدي��ن  م�س��رف  زبائ��ن 
عل��ى  لإقدامه��م   ، احلكوم��يِّ
��ٍة، م��ن خالل  �س��رقة اأم��واٍل عامَّ
���نة  حتريره��م �سكوكًا غري ُموؤمَّ

الر�سيد.
ٍة  واأف��ادت دائ��رة التحقيق��ات يف هيئ��ة النزاه��ة العامة ب�سدور �س��بعة اأح��كاٍم غيابيَّ
ٍة ا�س��تنادًا اإىل  تني بتهمة �س��رقة اأمواٍل عامَّ بح��قِّ ت�س��عة مدان��ني، بع�سهم اأُِدْيُن��وا ملرَّ
ة )444/ رابعًا و حادي ع�سر( من قانون العقوبات، ُمو�سحًة اأنَّ املدانني  اأحكام املادَّ
نة الر�سيد،  اأقدموا بال�سرتاك والتفاق مع مدانني اآخرين بتحرير �سكوٍك غري ُموؤمَّ
قة ق�ساياهم( واإيداع ال�سكوك  حيث متَّ تظهري تلك ال�سكوك من ُمتَّهمني اآخرين )ُمفرَّ

ة الإلكرتونيَّة. ٍة من دون اإجراء املقا�سَّ و�سحب مبالغها من م�سارف اأهليَّ
ن��ت القرارات ال�س��بعة ال�سادرة بح��قِّ كل من املداَننِي )ح.���س.ب( و )اأ.ع.ل(  وت�سمَّ
احلكم بال�س��جن ع�سر �س��نوات لكلِّ واحٍد منهما؛ ل�سرقتهما اأكرث من 17 مليار دينار 
نة الر�سيد، واحلكم على املدان )ع.ك.ف( بال�سجن  من خالل �سبعة �سكوٍك غري ُموؤمَّ
ن الر�سيد، وعلى  ع�س��ر �س��نوات، ل�س��رقته خم�س��ة مليارات دينار عر �سكٍّ غري ُموؤمَّ
املداَن��نِي )ت.خ.م( )���س.ج.م( بال�س��جن ع�س��ر �س��نوات؛ ل�س��رقتهما اأكرث م��ن اأربعة 
نة الر�سيد، وحكم اآخر يق�سي بال�س��جن  مليارات دينار عر اأربعة �سكوٍك غري ُموؤمَّ
ة ع�سر �سنوات بحقِّ كلِّ واحٍد منهما، ل�سرقتهما مبلغ )650،000،000( �ستمائة  ملدَّ
وخم�سني مليون دينار، واحلكم على املدان )اأ.ع.ل( بال�سجن ع�سر �سنوات، ل�سرقته 
ن��ة الر�سيد،  اأك��رث م��ن ثمانية ملي��ارات ون�سف امللي��ار عر اأربعة �سك��وٍك غري ُموؤمَّ
وعلى املدان )�س.خ.ي( بال�س��جن ع�س��ر �سنوات، ل�سرقته اأكرث من مليارين ون�سف 
ن��ي الر�سيد، واحلكم على املُداَننِي )ك.ع.ع( و)ع.ج.ح(  امللي��ار عر �سكَّني غري ُموؤمَّ
بال�سجن ع�سر �سنوات، ل�سرقتهما اأكرث من ع�سرة مليارات ون�سف املليار عر �ستة 

نة الر�سيد. �سكوٍك غري ُموؤمَّ
ي بحقِّ املدان��ني، وتاأييَد احلجز  ��ن الق��راُر اإ�سداَر اأوامر القب���س والتحرِّ  كم��ا ت�سمَّ
الحتياط��يِّ الواق��ع عل��ى اأمواله��م املنقول��ة وغ��ري املنقول��ة، واإعط��اَء احل��قِّ للجهة 

رة بطلب التعوي�س حال اكت�ساب القرار الدرجة القطعيَّة. املُت�سرِّ

تاج��ر  اعتق��ال  النج��ف،  �س��رطة  مديري��ة  اأعلن��ت 
خمدرات يف اأحد الأحياء ال�سمالية للمحافظة.

دار   ( علي��ه  اطلع��ت  بي��ان،  يف  املديري��ة  وقال��ت 
ال�س��الم(، اإنه��ا األقت "القب�س عل��ى تاجر ومتعاطي 
للمخ��درات يف اح��د الأحياء ال�س��مالية للمحافظة"، 
مبين��ة اأن "�س��عبة مكافح��ة املخ��درات يف النج��ف 
تلق��ت معلوم��ات دقيقة ع��ن تاجر املخ��درات ويقوم 

باإدخالها وتوزيعها يف املحافظة".
واأ�س��اف البي��ان، اأن��ه "بع��د جم��ع املعلوم��ات ع��ن 
مت  القانوني��ة  املوافق��ات  وا�س��تح�سال  املعتق��ل 
مو�سح��ًا  علي��ه"،  القب���س  والق��ي  ال��دار  مداهم��ة 
اأن الق��وة "�سبط��ت بحوزت��ه خم��درات عل��ى �س��كل 
حب��ات بلوري��ة، وهي م��ادة بي�س��اء الل��ون تزن 27 
غرام��ًا مع مادة بنية اللون تزن 23 غرامًا مع ميزان 

الك��رتوين، فيما دون��ت اأقواله واع��رتف باأنه يقوم 
باملتاجرة".

وت�س��ري تقاري��ر دولي��ة �س��درت ع��ن مكت��ب مكافحة 
املخ��درات يف الأمم املتح��دة، اإىل اأن الع��راق حتول 
اإىل حمط��ة ترانزي��ت لتهري��ب املخ��درات م��ن اإيران 
واأفغان�س��تان نحو دول اخلليج العربي، حمذرة يف 

الوقت نف�سه من احتمال حتوله اإىل بلد م�ستهلك.

با�سر جهاز الإدعاء العام ح�سم ق�سايا الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة، وكلف عددًا 
من اأع�سائه باإجراء زيارات ر�س��مية م�س��تمرة اإىل الوزارات ومقرات املفت�س��ني 
العام��ني والدوائ��ر غري التابعة ل��وزارة للوقوف على اأ�س��باب تلكوؤ تلك اجلهات 

يف اإجراءات من �ساأنها ح�سم ق�سايا الف�ساد.
وقال القا�سي عبد ال�س��تار بريقدار يف بيان تلقت ) دار ال�س��الم( ن�سخة منه، اإن 
: "رئا�س��ة الدع��اء الع��ام كلفت نائب��ي املدعي العام يا�س��ر حممد �س��عيد، وعماد 
عب��د الل��ه حمم��د –اإ�سافة اىل اأعمالهم��ا- للقي��ام بالزيارات الر�س��مية ومراجعة 

الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومقرات املفت�سني العامني".

واأ�س��اف بريق��دار اأن "غر���س هذه الزيارات ه��ي اإجراء املقاب��الت مع املعنيني 
من امل�س��وؤولني فيها بغية التمكن من الوقوف على اأ�س��باب تلكوؤ تلك اجلهات يف 
الإجاب��ة عل��ى خماطبات وتنفي��ذ قرارات وطلب��ات املحاكم املتخ�س�س��ة بق�سايا 

النزاهة وغ�سل الأموال".
واأف��اد ب��اأن "ه��ذا التلك��وؤ اأدى اإىل تاأخ��ر اإجناز الدع��اوى وح�س��مها"، لفتا اإىل 
اأن "ه��ذا الإجراء يكون بالتن�س��يق م��ع القا�سية الدكتورة هناء ح�س��ون املكلفة 
مبتابعة دعاوى النزاهة وكذلك حمكمة حتقيق النزاهة وغ�س��ل الأموال على اأن 

يتم تقدمي التقارير بنتائج هذه الزيارات وما مت التو�سل اليه".

ك�س��فت جمل��ة Plastics technology العاملي��ة ،عن حاجة 
الع��راق اىل م�سان��ع ملعاجلة 31 الف طن من النفاي��ات ال�سلبة التي 
ينتجه��ا يومي��ًا، يف ح��ني او�سح��ت ان الق��درة عل��ى معاجل��ة ه��ذه 

النفايات يف البالد تبلغ 4 طن يوميًا.
وذك��رت املجل��ة يف حتقي��ق اإ�س��تق�سائي  تابعت��ه ) دار ال�س��الم(، اأن 
"هناك فجوة كبرية جدًا بني النفايات املنتجة وبني قدرة ال�س��لطات 

املخت�سة على ادارتها والتعامل معها"
واأ�سافت، اأن "قدرات الدارة الت�سغيلية والتقنية احلالية للتخل�س 
م��ن النفاي��ات ال�سلبة يف العراق تبلغ نحو 25٪ فقط من احتياجات 

البالد".
وبح�س��ب نتائ��ج التحقيق ال��ذي اأجرته املجلة الأمريكي��ة فاإن "هذه 
الفجوة الكبرية حتتاج اىل �َسِغل عن طريق ان�ساء م�سانع ت�ستطيع 
التعام��ل مع ه��ذه الكمي��ة م��ن النفاي��ات وخ�سو�سا البال�س��تيكية"، 
م�س��رية اىل"امل�سنع الخري ال��ذي مت افتتاحه يف حمافظة  الب�سرة 

والذي يحتوي على تقنية لعادة تدوير النفايات البال�ستيكية".

م
ارقا

2500

1.6 20

اأعلن��ت م�س��وؤولة الرقاب��ة ال�سحي��ة يف دائ��رة �سح��ة حمافظ��ة 
كركوك دنيز اأنور، عن اتالف 2500 كغم من مادتي الفا�سولياء 
والعد���س مقدم��ة كم�س��اعدات غذائي��ة للنازح��ني يف املحافظ��ة 
، اإذ مت �س��حب من��اذج غذائي��ة ح�س��ب نظ��ام الأغذي��ة 29ل�س��نة 
1982وتعديالت��ه ونظ��ام الغذية رقم 4 ل�س��نة 2011وار�س��الها 

اىل خمتر ال�سحة العامة للفح�س واملعاينة .

اأ�س��در العاه��ل ال�س��عودي امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز، اأربعة 
اأوام��ر ملكي��ة ن�س اأحدها على خف���س رواتب الوزراء ومن يف 
مرتبتهم 20٪، اإ�سافة خلف�س مكافات اأع�ساء جمل�س ال�سورى 
بن�سبة 15٪ ، وبني الأمر امللكي اأنه �سيتم العمل ببدء التخفي�س 

اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 1438ه� )2 ت�سرين الأول املقبل(.

اأعل��ن بن��ك "اإنف�س��تكورب" البحريني، ع��ن و�سول حجم 
ا�س��تثماراته يف قط��اع العقارات الأمريك��ي اإىل 1.6 مليار 
دولر خالل 12 �س��هرًا ، وذلك يف اأعقاب ا�س��تحواذ الذراع 
العقارية التابعة له على خم�س��ة عقارات جديدة خم�س�سة 
لل�س��قق العائلية " وخم�سة اأخرى ل�سكن الطالب، يف عدة 

اأ�سواق عقارية كرى بالوليات املتحدة.

قرارات فقري عراقي

من عنق االقتصاد

عبيدة النعيمي 

ق��ررت ان��ا الفقري م��ن كل اأ�س��باب احلي��اة الطبيعية 
الع�سري��ة، ال اج��وع حتى يف اأ�س��د نوب��ات اجلوع 
الت��ي تنتابن��ي، و�س��اأرو�س بطن��ي اخلاوي��ة عل��ى 
اجل��وع، واأك��ون مواطنًا �ساحلًا وب��ارًا للحكومة ل 

اأ�سكو، ل اأتكلم، ل اأتاأمل، ل اأرى، ول اأ�سمع.
ق��ررت اأن اأ�س��تجيب لن��داءات احلكوم��ة، واأتق�س��ف 
حتى اأن�س��ف، واأدفع ر�س��م �س��هيقي وزفريي، فهواء 

وطني ملك عام، وللدولة فيه حكم الإلزام.  
ق��ررت اأن اأم��زق �س��هادتي اجلامعي��ة،  واأحم��و م��ن 
ذاكرت��ي كل تلك ال�س��نوات التي ق�سيتها على مقاعد 
الدرا�س��ة، يف ج��د واإجتهاد، و�س��اأنحني للفا�س��دين 
واملزوري��ن واملتالعبني واأ�سح��اب الوجوه املتقلبة 

الذين تربعوا يف القمة و�سا�سوا حياتهم وحياتي.
ق��ررت واأن��ا بكام��ل ق��واي العقلي��ة، ال اأمر���س، ول 
اأتوج��ع، ول اأ�س��اب بع��دوى، ك��ي ل اره��ق ميزانية 
الدول��ة بنفق��ات عالج��ي، ول اأناف���س الفق��راء مثلي 
يف طوابري اإنتظار املوت يف م�ست�سفيات احلكومة، 
حي��ث لدواء، ول غ��ذاء، ول رعاي��ة، ول عناي��ة، ول 

حتى طبيب يفهم.
ق��ررت اأن اأن��ام بالع��راء، واأتقل��ب م��ن ر�سي��ف اىل 
ر�سي��ف، وات��رك للن��وم ترتي��ب حيات��ي، ين�س��يني 

اجلوع، وحلم البيت املوعود.
ق��ررت ان اأ�س��طب م��ن قامو���س حيات��ي كل عناوين 
الدني��ا : زوج��ة، اأ�س��رة، اطف��ال، جمتم��ع، واأعي���س 

وحيدًا اأجرت من ج�سدي اخلاوي قوت يومي.
ق��ررت اأن اأحت��رر م��ن كل وثائ��ق ال�س��جل امل��دين، 
واأح��رق كل هويات��ي، واأ�س��طب اإ�س��مي م��ن قائم��ة 

الأحياء.
ه��ذا وطن��ي، هكذا يب��دو، يف عني الفق��راء، وقراري 

فيه يبقى خيار ال�سرفاء يف عرف الدولة والنظام.

 " اأن��ا فخ��ور بالإن�سم��ام اىل ن��ادي مالك��ي اأغل��ى ال�س��يارات يف الع��امل، 
واأنا �س��عيد ل�س��راء �س��يارة ماكالرين التي يقتنيها الأثرياء، وم�س��اركتي 
ف��راري،  �س��يارات  ملالك��ي  الن��ادي يف هولن��دا  اأقام��ه  ال��ذي  احلف��ل  يف 
ولمرجين��ي، وبور���س، وماكالري��ن، اإمن��ا ه��و لفت��ح قن��وات التع��ارف 
ب��ني اأ�سح��اب ال�س��يارات الفاره��ة والإطالع عل��ى ميزات اأف�س��ل واأغلى 

ال�سيارات يف العامل".
جعفر �سالح عبد الرزاق – جنل حمافظ بغداد ال�سابق

" ان م�سروع اجازة اخلم�س �سنوات للموظفني الذي �سّوت عليه جمل�س 
ال��وزراء بالإجم��اع قد مت ت�سمينه مب�س��روع قانون املوازن��ة للعام املقبل 
2017، وت�سعى الأمانة العامة ملجل�س الوزراء اىل تعديل قانون اخلدمة 
املدني��ة لت�سم��ني ه��ذا امل�س��روع ب�س��كل دائ��م، ومعاجلة الرته��ل املوجود 

بدوائر الدولة وتر�سيق عمل الدوائر احلكومية".
المني العام لأمانة جمل�س الوزراء مهدي العالق

" هن��اك عملي��ة )جتري��ف ب�س��ري( يف املناط��ق الت��ي حتررت م��ن تنظيم 
داع���س الإرهاب��ي، واأن ام الفواج��ع تل��ك الأخبار )ال�س��عيدة(، التي يبثها 
الإع��الم العراق��ي ع��ن ع��ودة 25 عائل��ة او 100 او اك��رث، اىل مناطق مثل 
الفلوج��ة والكرم��ة وجل��ولء وغريها، فيما مل تعد اأي��ة عائلة من الذين مت 

اخالوؤهم من جنوبي حزام بغداد".    
املحلل ال�سيا�سي احمد املو�سوي  

امللخ�س القت�سادي اأحكام غيابية �ســد زبائن م�سرف حكومي 
�سرقوا 51 مليار دينار ب�سكوك بال ر�سيد

اعتقال تاجر خمدرات يف النجف

الدعاء العام يبا�سر ح�سم ق�سايا الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة

بحاجة  العراق  اأمريكية:  جملة 
اإىل م�سانع ملعاجلة 31 الف طن 

من النفايات يوميًا
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مروان البغدادي
م��ع اق��رتاب معرك��ة حتري��ر املو�س��ل يب��دو امل�س��هد 
ال�سيا�س��ي العراق��ي يف غاي��ة الفو�س��ى والإرتب��اك، 
فف��ي الوق��ت ال��ذي يعل��و في��ه �س��وت اجل��دل ح��ول 
م�س��اركة بع���س الف�سائ��ل والقوات يف ه��ذه املعركة 
مفاج��ىء  ب�س��كل  ال�س��طح  اإىل  ظه��ر  عدمه��ا؛  م��ن 
مو�س��وع تق�س��يم حمافظ��ة نين��وى، والذي �س��يكون 
–وفق��ا ملتبني��ه- عل��ى اأ�س���س قومي��ة وديني��ة، م��ا 
يعن��ي عمليا تفكي��ك املحافظ��ة اإىل كانتونات مزقة، 
و�س��لبها مكام��ن الرثوة والنفط واملع��ادن، وو�سعها 
حتت و�ساية �سركات بل ودول اأجنبية، ويرعى هذا 
امل�س��روع لوبي يف الكونغر�س الأمريكي يدعم اإقامة 
منطق��ة عازل��ة لالأقليات يف �س��هل نين��وى، بالإ�سافة 
اإىل جه��ود لفرن�س��ا وبع�س ال��دول الأوربية الخرى 

يف ذات الإجتاه.
الأك��رث  ه��و  املو�سل��ي  ال�س��وت  يب��دو  الآن  وحت��ى 

غياب��ا ع��ن ه��ذه املعرك��ة، بعد ع��زل �سا�س��ة املحافظة 
غري املرتبطني بامل�س��اريع الإقليمي��ة، فيما يتم تلميع 
بع���س الأ�س��وات الت��ي يب��دو اأنها م�س��تعدة للتوقيع 
عل��ى بيا�س لكل م��ا يطلب منها، مقاب��ل بقائها قريبة 
م��ن مراك��ز الق��وة وال�س��لطة يف بغ��داد، وبالن�س��بة 
ملدينة حتت�سن هذا الكم الهائل من الكفاءات العلمية 
والثقافية والع�س��كرية فاإن الأم��ر يبدو كارثيا، حيث 
يغي��ب ه��وؤلء جميع��ا ع��ن �سناعة اأح��د اأكرث حلظات 
التاري��خ خط��ورة يف ر�س��م مالمح املدينة م�س��تقبال، 
ويق��ف وراء ه��ذا الغياب اأطراف تري��د ح�سر الن�سر 
لك��ي  باملحافظ��ة،  له��ا  عالق��ة  ل  جه��ات  يف  الق��ادم 
حتري��ر  يف  �س��اركوا  اأنه��م  للمو�سلي��ني  يح�س��ب  ل 

مدينتهم.
وهن��ا يظه��ر حج��م الأخط��اء الكارثي��ة الت��ي ارتكبها 
جمه��ور الع��رب ال�س��نة، الذي��ن اأ�س��روا عل��ى ع��زل 
اأنف�س��هم بعي��دا عما ي��دور حولهم من حراك �سيا�س��ي 
اإقليم��ي ودويل، واكتفوا باملقاطعة ال�س��لبية للعملية 

ال�سيا�سية دون طرح اأي بديل مقبول حمليا ودوليا، 
ما ت�سبب و�سيت�سبب باملزيد من الكوارث م�ستقبال.

لق��د �ساع��ت عل��ى الع��رب ال�س��نة يف الع��راق فر�س��ة 
يف  الق��رار  و�سناع��ة  لل�سغ��ط  مراك��ز  ين�س��ئوا  اأن 
العوا�س��م املهم��ة والت��ي يطبخ فيها واقع وم�س��تقبل 
الع��راق، وهاهم الي��وم يكتفون بالتف��رج على مدنهم 
الت��ي تتداوله��ا الأي��دي وتتلقفه��ا م�س��اريع التق�س��يم 
والتجزئ��ة، دون اأي ح�س��ور اأو م�س��اركة لهم، ورمبا 
يك��ون الن��دم غري جمديا عندما نراجع م�س��ريتنا اأين 
كن��ا بع��د 2003 واأي��ن اأ�سبحن��ا الي��وم، وم��ا ال��ذي 
ا�ستفدناه من خطابات التخوين وتوزيع تهم العمالة 

على كل من كان يريد اإنقاذ اأهله و�سيانة حقوقهم.
املو�س��ل لي�س��ت الأوىل يف قطار التجزئ��ة والتفكيك 
والت�س��ويات امل�س��بوهة ول��ن تك��ون الأخ��رية، واإن 
كان ثمة فر�سة للتحرك وامل�س��اركة الفعلية يف ر�س��م 
م�س��تقبلها فاإنها اإن مل تكن الي��وم فلن تكون اأبدا بعد 

اليوم.

تق�سيم حمافظة نينوى والبكاء على اللنب امل�سكوب

الآراء والفكار الواردة يف ال�سفحة تعرب عن وجهة
 نظر ا�سحابها ، ولمتثل راأي اجلريدة بال�سرورة

عدنان العامر
ي�سرب املثل ب�سريعة الغاب على املجتمع الذي ت�سوده 
الفو�س��ى وينع��دم في��ه النظ��ام او يكون نظامه �س��كليا 
يحاب��ي الق��وي وي�ستاأ�س��د عل��ى ال�سعي��ف، فحيوانات 
الغابة تعي���س حياة  يكون البق��اء فيها لالأقوى، واذا مل 

تكن ا�سدا اأكلتك الثعالب قبل الذئاب.
يف عاملن��ا الي��وم نكاد نعي���س غابة "مكتمل��ة الركان"، 
لي���س لن الغرائ��ز منت�س��رة والع��ري ب��ات �س��لوكا عري 
م�س��تهجن، ول لت�س��يد انا�س هم يف خفة الطري واأحالم 
ال�س��باع فح�س��ب، ب��ل اي�سا لن القوة بات��ت هي احلق، 
الإق��دام ول��و ملك��ت كل  وان مل تك��ن قوي��ا ف�س��تطوؤك 

احلقوق وحزت كل القيم.
رمب��ا كان انعقاد اجلمعية العامة ل��الأمم املتحدة فر�سة 
الن�سائ��ح  لتوزي��ع  والزعم��اء  الق��ادة  لبع���س  ثمين��ة 
فيه��ا  ان  يدع��ون  او  ي��رون  الت��ي  باملب��ادئ  والتباه��ي 
وزي��ر  ان  "مث��ال-  تتخي��ل  ان  فل��ك  الب�س��رية،  �س��الح 
خارجي��ة النظ��ام ال�س��وري ولي��د املعل��م يتح��دث ام��ام 
اجلمعية ع��ن خطر الإرهاب، بينما تدك طائرات نظامه 
ع��ن  املعل��م  يتح��دث  حل��ب،  مدين��ة  الرو�س��ي  وحليف��ه 

احللول ال�س��لمية لالأزمة ال�سورية يف ذات الوقت الذي 
ت�س��تهدف فيه القنابل الفراغي��ة والعنقودية والراميل 
املتفج��رة كل متح��رك وثاب��ت يف تلك املدين��ة املنكوبة، 
المت��ع  اله��دف  كان��ت  امليداني��ة  امل�ست�س��فيات  ان  ب��ل 
بالن�س��بة له��وؤلء، يف �س��ادية مل حت��دث رمب��ا حت��ى يف 

احلرب العاملية الثانية.
اأم��ا زعي��م اك��ر دول��ة يف الع��امل فق��د اكتف��ى باحلدي��ث 
عن ا�س��تقبال الالجئ��ني الذين كانت �سيا�س��ية بالده يف 
مقدمة ا�س��باب وجودهم، كما تكلم عن �سرورة الق�ساء 
عل��ى "داع���س" التي منت وترعرت ومت��ددت على عني 
من وا�س��نطن ومو�سكو ومباركة رمبا، دون ان يتطرق 
اىل الع��راق ال��ذي عبث��ت به �س��هوة �س��يطانية نزقة من 
ثلة �س��بقته على �س��دة الدارة المريكية، فجوقة بو���س 
وديكت�س��يني ورام�س��فيلد وحلفائه��م م��ن دم��روا بالد 
الرافدي��ن، اكتف��وا بالت��ذرع مبعلومات خاطئ��ة تلقوها 
م��ن اجه��زة خمابراتهم، ول يهم بعد ذلك ان ميوت اكرث 

من مليون عراقي وان ي�سرد ماليني اخرى.
وق���س على ذلك باقي الكلم��ات املنمقة واخلطب الرنانة 
الت��ي يت�س��دق به��ا الواقف��ون عن��د تل��ك املن�س��ة، فف��ي 
عاملن��ا الي��وم ته��دم اوطان وت�س��رد �س��عوب كم��ا ح�سل 

يف الع��راق وافغان�س��تان، ويح�س��ل الي��وم يف �س��وريا 
واليم��ن وليبي��ا، ث��م ياأت��ي ال��كل ليلق��ي الالئم��ة عل��ى 
�س��واه ويتحدث عن مواقفه "النبيلة" ويقدم ن�سائحه 
الذهبية، ول با�س بان يدين البع�س، ويعرب عن قلقه، 

يف اكر حمفل للنفاق العاملي.
يف عاملن��ا اليوم ثمة جمموعة تطلق على نف�س��ها الدول 
الك��رى، تهيم��ن عل��ى اأعن��اق ال�س��عوب واأرزاقه��ا، له��ا 
كامل احلق واحلرية يف ان تفعل ما ت�س��اء، ول حتتاج 
اذا  ول�س��يما  ال�س��خيفة،  امل��ررات  بع���س  اىل  �س��وى 
اتفق��ت يف م��ا بينه��ا عل��ى تقا�س��م الدوار ومل تتج��اوز 
واح��دة عل��ى م�سال��ح الخ��رى، لك��ن ثم��ة دول اخ��رى 

ينتظره��ا الويل والثب��ور اذا فعلت او فكرت ان حتاكي 
افعال وحو�س العامل.

يف غابتن��ا، ي�س��مح لك بال�سراخ، لك��ن دون ان متد يدك 
لإزال��ة ال�س��بب، ل��ك احلق ان ت�س��تكي، على ان �س��كواك 
�س��تطرح على جمل���س امن الغابة، و�سيختلف الدب مع 
الأ�س��د، وي�سي��ح الدي��ك مطالب��ا بحق��ك،  بي��د ان الفيتو 
ال��ذي ي�س��تخدمه التن��ني مين��ع م��ن انق��اذك، فالقان��ون 
ه��و القان��ون!! يف غابتنا تعوي الذئاب وتنه���س حلوم 
البري��اء، ف��رتوغ الثعال��ب م��ررة، وتبك��ي التما�س��يح 
ا�س��ى، لكنك لن جت��د اثرا لإن�س��ان، وان وجدته فاإما اأن 

يكون فري�سة، او ان اإن�سانيته قد نزعت منه.

عامل اخطر من غابة

الدار���س لبع�س دول العامل واملجتمعات مثل : 
الولي��ات املتحدة ورو�س��يا واإيران مثاُل ، يجد 
املجتم��ع قد تك��ون من اأ�سول خمتلف��ة واأعراق 
وديان��ات وثقاف��ات خمتلف��ة ، كم��ا جن��د داخ��ل 
كل جمتم��ع تعددًا يف النتم��اء والولء ، فتكرث 

الأندية والنقابات والأحزاب .
الأق��وى  النتم��اء  يك��ون  الب��الد  بع���س  يف 
للمجتم��ع ، ويف بع���س الأحيان يكون النتماء 
قوي��ًا ، وال��ولء عظيم��ًا للجماع��ات ال�سغرية ، 
م��ن قبيلة ولغة ومذهب ، ففي اإيران مثاًل هناك 
العرب والرتكمان والبلو�س والفر�س والأكراد 
، ول��كل لغت��ه وثقافته ، هذا ف�س��اًل عن اخلالف 

املذهبي ، وقل مثل ذلك واأكرث يف الهند .
والولي��ات  اأورب��ا  يف  يختل��ف  الو�س��ع  لك��ن 
املتح��دة ، فال��ولء الكب��ري للمجتم��ع والدول��ة ، 

ول تعار�س ، ول تقاطع بني الولءين .
فاملجتمع ال�سليم املعافى ي�سمح بتعدد النتماء 
ال��ولء الأك��ر  اإن��ه يدجمه��ا يف  اإل   ، وال��ولء 
النا���س  ي�س��عر  ل  وهن��ا   ، والدول��ة  للمجتم��ع 
ب�س��رورة الت�س��ادم والتقاط��ع ، ب��ني النتم��اء 
، وب��ني  والن��ادي واحل��زب  للقبيل��ة والنقاب��ة 
ال��ولء للمجتم��ع الكبري ، فل��كل انتماء وظيفته 
اخلا�س��ة ، وكذل��ك التزامات��ه ، ويف كث��ري م��ن 
الأحي��ان يخ��دم ال��ولء اخلا�س ال��ولء العام ، 
ويقوي الن�سيج الجتماعي ، وي�ساعد املجتمع 

يف حتقيق اأهدافه وتطلعاته .
 ولك��ن يف املقاب��ل ويف اأماك��ن اأخ��رى ، جن��د 
النتم��اءات ال�سغرية قد كرت وتعاظمت على 
ح�س��اب النتم��اء للمجتم��ع الكب��ري واأهداف��ه ، 
فت�س��ري ه��ذه النتماءات �� على �سغ��ر حجمها �� 
�سوكة توؤذي املجتمع وتهدد وحدته و�سالمته .
واملالح��ظ اأن امل�س��تعمر واملحت��ل ، حي��ث حل ، 
ينع���س الولءات اخلا�سة ، حتى ت�سري مر�سًا 

من اأمرا�س املجتمع .

تعدد النتماءات والولء 

ا.د نعمان عبد الرزاق السامرائي

قراءات 
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الإ�سرتاتيجية الإعالمية
املقاب��الت  ع�س��رات  عل��ى  م�س��ادره  يف  الكات��ب  اعتم��د 
الأكادميية مع م�س��ئولني يف حما���س، عا�سروا الأحداث 
الإعالمي��ة يف املراح��ل املختلف��ة الت��ي تناوله��ا الكت��اب، 
وق��ام بتحلي��ل ن�سو���س البيان��ات ال�س��ادرة ع��ن املكتب 

الإعالمي، وحمتويات و�سائل الإعالم التابعة حلما�س.
-العنوان: حما�س والإعالم.. ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجيا

-ا�سم املوؤلف: وائل عبد العال
-عدد ال�سفحات: 240 �سفحة

-النا�سر: روتلديج، لندن
-تاريخ الن�سر: حزيران 2016

يتناول الكتاب بالدرا�س��ة والتحليل اإ�س��رتاتيجية اإعالم 
حما���س القائمة على ع��دة عنا�سر، اأوله��ا البنية التحتية 
لالإع��الم، حي��ث تتب��ع تطوي��ر حما���س لبنيته��ا التحتي��ة 
الإعالمية منذ النتفا�سة الأوىل، وا�س��تخدامها لو�س��ائل 
والكتيب��ات  واملن�س��ورات  كالغرافيت��ي  بدائي��ة  اإع��الم 
واملل�سق��ات ومك��رات ال�س��وت، حت��ى �س��كلت جمموعة 
كب��رية من املوؤ�س�س��ات الإعالمية ت�س��مل و�س��ائل الإعالم 
الع�سري��ة، كالإذاع��ة والتلفزي��ون وال�سحاف��ة املطبوعة 

والإعالم اجلديد.
وهناك العن�سر الثاين املتمثل باخلطاب الإعالمي، حيث 
جنح اإعالم حما�س باإر�ساء قائمة طويلة من امل�سطلحات 
الت��ي قدمت بدي��ال عن امل�سطلح��ات ال�س��ائدة، واعترت 
عل��ى مدى �س��نوات تزييف��ا للوع��ي وت�س��ويها للمقاومة، 
�سم��ن الأه��داف الإ�س��رتاتيجية لإعالم حما���س، املتمثلة 
برت�س��يخ �س��رعية املقاوم��ة الإ�س��المية، ون��زع �س��رعية 
الحتالل الإ�سرائيلي، وتاأكيد ثقافة املقاومة يف املجتمع 

الفل�سطيني، وزيادة اللتفاف حول م�سروع املقاومة. 
عر���س الكت��اب ما ق��ال اإنه��ا دوائ��ر اجلمهور امل�س��تهدف 
لو�س��ائل اإع��الم حما���س التي ي�س��مل الأع�س��اء، الأن�سار 
واملوؤيدي��ن، ال�س��عب الفل�س��طيني يف الداخل وال�س��تات، 
واجلمه��ور العربي والإ�س��المي، وال��راأي العام الدويل، 
ع��ر  الإ�س��رائيلي،  الع��ام  ال��راأي  الأخ��رية  والدائ��رة 
عل��ى  ال�سغ��ط  اأج��ل  م��ن  ر�س��ائل  وتوجي��ه  خماطبت��ه 

حكومته.
تك��ون الكتاب من ثمانية ف�سول، تن��اول الف�سالن الأول 
والث��اين الأط��ر النظرية للدرا�س��ة، و�سول اإىل م�س��روع 
حما���س يف الإع��الم واملقاوم��ة، عر التعريف مب�س��روع 
املقاومة الذي تعتره حما���س م�س��روعا �س��امال للتحرير 
واخلال���س م��ن الحت��الل، واإقام��ة الدول��ة الفل�س��طينية 

وفقا لروؤيتها.
ويو�س��ح الف�س��ل الثالث من الكتاب اأن الدافع الرئي�س��ي 
وج��ود  ه��و  الإعالم��ي  حما���س  م�س��روع  يق��ود  ال��ذي 
الحت��الل الإ�س��رائيلي، فه��و م�س��روع اأخالقي اإن�س��اين؛ 
ويق��ع يف �س��ياق مواجهة الحتالل، مقابل �س��عب يعاين 
من��ه، ويرغ��ب يف و�س��ع ح��د للظل��م، وتخلي�س ال�س��عب 
ب��ه حياته��م،  ابتلي��ت  ال��ذي  م��ن الحت��الل  الفل�س��طيني 

وحاول اغت�ساب هوياتهم، كاأفراد وجماعات. 
الإعالم املقاوم

ح��اول اجل��زء الث��اين من ه��ذا الف�سل التعري��ف مبفهوم 
الإع��الم املق��اوم م��ن وجهة نظر حما���س، وتبي��ان اأهمية 
ا�س��تخدام حما�س لهذه الو�سائل، وتكري�س اجلهد واملال 
م��ن اأجله��ا، واأظه��ر الكت��اب اأن ا�س��تخدام الإع��الم ل��دى 

حما�س يحتل اأولوية ق�سوى يف اأجندتها. 
ف��اإىل جان��ب املقاوم��ة امل�س��لحة، تعتر حما���س اأن القوة 
الناعم��ة مب��ا فيه��ا الإع��الم، ل تق��ل اأهمية ع��ن الر�سا�س 
والقناب��ل، واأظه��ر الكت��اب اأن اله��دف الأ�سا���س لإع��الم 
حما�س هو تعزيز ثقافة املقاومة لدى املجتمع بغية خلق 

جمتمع مقاوم لحت�سان وحماية م�سروع املقاومة.
اإنه��ا  ق��ال  م��ا  الكت��اب  م��ن  الراب��ع  الف�س��ل  تن��اول 
املرحل��ة  مو�سح��ا  حلما���س،  الإعالمي��ة  الإ�س��رتاتيجية 
الأوىل من اإن�س��اء جهاز الإعالم حلما���س، حيث كان اأحد 
اأعمدة حما�س الرئي�سية، واعتره الكتاب اأداة اأ�سا�سية، 
لي�س��ت اأق��ل اأهمية م��ن غريها م��ن الأدوات، مثل املقاومة 

امل�سلحة اأو العمل الجتماعي.
تاألفت البنية التحتية لإعالم حما���س يف بداياتها الأوىل 
الغرافيت��ي،  مث��ل  ج��دا،  البدائي��ة  الإع��الم  و�س��ائل  م��ن 
ومناب��ر  ال�س��معية،  والأ�س��رطة  والفيدي��و  واملل�سق��ات، 
امل�س��اجد، وكان��ت املقاوم��ة اجلهادي��ة ال�س��مة الرئي�س��ية 
معظ��م  ت�سمن��ت  حي��ث  حما���س،  الإعالم��ي  للخط��اب 
من�س��وراتها، وعل��ى نط��اق وا�س��ع اآي��ات الق��راآن الك��رمي 
واحلدي��ث ال�س��ريف، وذلك تاأكي��دا على اأن ه��ذه املفاهيم 
جزء من �سيا�س��ة متعمدة تهدف اإىل تر�س��يخها يف اأذهان 

الفل�سطينيني.
ركز الف�سل اخلام�س من الكتاب على اإ�سرتاتيجية اإعالم 
حما���س، وانتقال��ه م��ن ال�س��رية اإىل العلني��ة، يف فرتتني 
مهمتني جدا وهما: اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية، واندلع 
امل�س��لح،  الطاب��ع  ذات  الثاني��ة  الفل�س��طينية  النتفا�س��ة 
واأظه��ر هذا الف�سل التحول اجلوهري يف اإ�س��رتاتيجية 
اإع��الم حما���س، حيث اأن�س��اأت، وب�س��كل علن��ي اأول اإذاعة 
حملي��ة واأول �سحيفة حملي��ة، رغم القيود املفرو�سة من 

قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
جمهوره��ا  دائ��رة  و�س��عت  حما���س  اأن  الكت��اب  راأى 
امل�س��تهدف للو�س��ول اإىل جمه��ور اأكر يف جمي��ع اأنحاء 
الع��امل م��ن خ��الل اإن�س��اء �سفحة وي��ب تتح��دث عر عدة 
لغات، وكانت الر�س��الة الإعالمية حلما�س من بداية حكم 
ال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية حت��ى بداي��ة النتفا�س��ة 
الثانية مزيجا من اخلطاب ال�سيا�س��ي املعار�س لتفاقية 

اأو�سلو ولل�سلطة الفل�سطينية ذاتها.
املراحل الإعالمية

كما ركزت و�س��ائل اإعالم حما���س على ف�س��ل نهج ال�سلطة 
الفل�س��طينية املتمث��ل باملفاو�س��ات والتع��اون الأمني مع 
الحتالل الإ�س��رائيلي، ويف الوقت نف�س��ه قدمت حما���س 
نف�س��ها خيارا بديال لنهج ال�سلطة الفل�سطينية. وقد متيز 
خطابه��ا الإعالم��ي بالرتكي��ز عل��ى هم��وم الفل�س��طينيني 

اليومي��ة، مب��ا يف ذل��ك مو�سوعات القت�س��اد، والتعليم، 
وامل�س��اكل الجتماعي��ة، وم��ع ان��دلع النتفا�س��ة الثانية 
تع��زز نه��ج اإعالم حما���س بالرتكيز على اخلط��اب الداعم 
للمقاوم��ة م��ن خ��الل التفاع��ل م��ع التط��ورات اليومي��ة 

لالنتفا�سة.
ع��ن  باحلدي��ث  الكت��اب  م��ن  ال�ساد���س  الف�س��ل  ج��اء 
اإ�س��رتاتيجية اإع��الم حما���س يف املزاوج��ة ب��ني احلك��م 
يف  ال�س��تثنائي  التط��ور  يب��ني  بحي��ث  واملقاوم��ة، 
اإ�س��رتاتيجية حما���س الإعالمية على جميع امل�س��تويات: 
الر�س��الة  امل�س��تهدف،  واجلمه��ور  التحتي��ة،  البني��ة 

الإعالمية، واأهداف و�سائل الإعالم. 
اأظه��ر ه��ذا الف�س��ل اأن حما���س �س��عت اإىل التو�س��ع يف 
بنيته��ا التحتي��ة الإعالمي��ة م��ن خ��الل خل��ق موؤ�س�س��ات 
اإعالمي��ة جدي��دة ومتنوع��ة، حي��ث تعت��ر قن��اة الأق�سى 
الف�سائي��ة الو�س��يلة الإعالمي��ة الأكرث اأهمية التي تن�س��ر 
�سوت حما���س لي���س فق��ط حملي��ا، ب��ل اإىل اجلمهور يف 

العامل العربي.
كم��ا انبثق��ت العديد من املوؤ�س�س��ات الإعالمية املقربة من 
حما���س، لكنه��ا حت��ت عن��وان و�س��ائل الإعالم امل�س��تقلة، 
باعتباره��ا ج��زءا من اإ�س��رتاتيجية حما���س يف التكامل، 
وتبادل الأدوار وامل�سوؤوليات بني موؤ�س�ساتها الإعالمية، 
لأن العمل حتت راية م�س��تقلة �س��مح حلما�س بال�ستفادة 
م��ن املوؤ�س�س��ات الإعالمي��ة يف التحديات الت��ي تواجهها 

و�سائل الإعالم وا�سحة الهوية التابعة للحركة. 
ت�سم��ن الف�س��الن ال�س��ابع والثام��ن تاأم��الت املوؤل��ف يف 
اإ�س��رتاتيجية اإع��الم حما���س، على اعتبار اأن ا�ستك�س��اف 
الدور الأ�سا�س��ي الذي تلعبه و�س��ائل الإعالم يف الق�سية 
الفل�س��طينية يجع��ل من��ه م�س��اهمة مهمة، وم�س��درا قيما 
للطالب والباحثني و�سناع القرار العاملني يف درا�س��ات 

ال�سرق الأو�سط. 
جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن نا�س��ر الكتاب "روتلديج" اأدرجه 
�سم��ن درا�س��ات ال�س��رق الأو�س��ط )ال�سيا�س��ة والعالقات 
الدولية، ال�سيا�س��ات الدولية، درا�سات الإعالم والأفالم، 

الإعالم والت�سال، الإعالم ال�سيا�سي(. 
كم��ا اأن موؤلف الكتاب وائل عبد الع��ال، باحث واأكادميي 
فل�س��طيني من مدينة غ��زة، حا�سل على درجة الدكتوراه 
اإك�س��يرت  جامع��ة  م��ن  والإع��الم  ال�سيا�س��ية  العل��وم  يف 
بريطانيا، و�س��ارك يف العديد من املوؤمترات والندوات 
ق�س��م  حالي��ا  ويراأ���س  الإع��الم،  جم��ال  يف  املتخ�س�س��ة 
الآداب والعلوم الإن�سانية، وي�سرف على برنامج الإعالم 

والت�سال يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة.
امل�سدر : اجلزيرة

الآراء والفكار الواردة يف ال�سفحة تعرب عن وجهة
 نظر ا�سحابها ، ولمتثل راأي اجلريدة بال�سرورة

حما�س والإعالم.. ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجيا
عر�س/عدنان اأبو عامر
 دار ال�سالم /متابعة

منذ اإن�ســاء حركة املقاومة الإ�ســالمية حما�ــس اأواخر العام 1987، ا�ســتخدمت على نطاق وا�ســع و�ســائل الإعالم كو�سيلة للتعبئة والتح�ســيد لأفكارها �سيا�سيا 
واأيديولوجيا، و�ســهدت تكتيكاتها تطورا وا�سحا منذ اأن ا�ســتخدمت و�ســائل اإعالم بدائية كالكتابة على اجلدران اإىل اأن اأن�ساأت قنوات البث الف�سائي ووظفت 

و�سائل الإعالم اجلديد، وكونت ما ميكن اعتباره موؤ�س�سات اإعالمية اأحدثت �سدى مهما على ال�ساحتني املحلية والإقليمية، يف معركتها لك�سب القلوب والعقول.
يعترب هذا الكتاب اأول درا�سة منظمة لتطور اإ�سرتاتيجية اإعالم حما�س يف �سياقيها املنهجي والتاريخي، ويحدد الكتاب ثالث مراحل رئي�سية لتطور اإ�سرتاتيجية 
حما�ــس الإعالمية هــي: الأوىل يف النتفا�سة الأوىل 1987 وحتى نهايتها، والثانية بعد اتفاق اأو�ســلو 1993 و�سول اإىل انتفا�ســة الأق�سى 2000، والثالثة 

النتخابات الت�سريعية 2006، وما تبعها من �سيطرة حلما�س على قطاع غزة.

افتت��ح امل�س��لمون قرطب��ة 
 / ه���   93 حم��رم  يف 
 ، م   711 الأول  ت�س��رين 
عا�سم��ة  يتخذوه��ا  ومل 
له��م يف مب��داأ اأمره��م ب��ل 
ث��م   ، اإ�س��بيليه  اتخ��ذوا 
اإىل  العا�سم��ة  انتقل��ت 
قرطب��ة بع��د ذلك بخم���س 

�سنوات .

ت��زداد  قرطب��ة  وبقي��ت 
ازده��ارًا وتت�س��ع عمرانًا 
، ويرتف��ع فيها منار العلم 

يف خمتلف الأ�سول .

ث��م قام��ت مدين��ة خالفية 
عل��ى   ، �سواحيه��ا  يف 
العرو���س  جب��ل  اأق��دام 
وعل��ى بعد خم�س��ة اأميال 
�سمال غربي قرطبة ، تلك 
ه��ي مدينة الزه��راء التي 
النا�س��ر  اخلليف��ة  بناه��ا 
املن�س��ور  ابتن��ى  ث��م   ،
�ساحي��ة  عام��ر  اأب��ي  ب��ن 
ملوكية يف �سرقي قرطبة 

، وهي مدينة الزاهرة .

ولق��د ذك��ر ال�س��قندي يف 
�س��عيد  واب��ن   ، ر�س��الته 
ح�س��بما  كذل��ك  املغرب��ي 
نف��ح  يف  املّق��ري  اأورده 
العم��ارة  اإن   ، الطي��ب 
ات�سلت يف مباين قرطبة 
 ، والزاه��رة  والزه��راء 
مي�س��ى  كان  اإن��ه  بحي��ث 
ال�س��رج  ل�س��وء  فيه��ا 

املت�سلة ع�سرة اأميال .

قرطب��ة حتت��وي  وكان��ت 
وع�س��رين  واح��د  عل��ى 
رب�س��ًا ) اأي حي��ًا ( ، وبلغ 
عدد دوره��ا اأيام اخلالفة 
يق��ارب  مب��ا  الأندل�س��ية 
220 األ��ف دار ، وه��ذا م��ا 
يق��در  اأن  البع���س  حم��ل 
مبلي��ون  نفو�س��ها  ع��دد 
ن�س��مة ، واإن كان البع�س 
الأخر قدره بن�سف ذلك .

وبل��غ ع��دد حوانيتها مبا 
اآل��ف  ت�س��عة  م��ن  يق��رب 
وحماماتها ما دون الألف 
بقلي��ل ، وم�س��اجدها مب��ا 
 ، اآلف  اأربع��ة  ع��ن  يق��ل 
وذك��ر اأق��ل من ذل��ك ، ومل 
تب��ق من ه��ذه العمرانات 

اإل القليل اأو اأقل منه .

قرطــبة
ا.د عبد الرحمن علي الحجي

أندلسيات
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 دار ال�سالم /متابعة

للدرا�س��ات  مركز»بي��و«  اأج��راه  التقري��ر  ه��ذا 
والأبحاث، ي�س��تعر�س في��ه الباحث »فيليب كونر«، 
والكات��ب »ين���س مانوي��ل كروج�س��تاد« 10 حقائ��ق 
يف  بالأخ���س  الع��امل،  ح��ول  الالجئ��ني  ع��ن  مهم��ة 

اأوروبا والوليات املتحدة : 
الآن  نازح��ون  الع��امل  �س��كان  م��ن   ٪1 نح��و   -1
م��ن دياره��م، وه��ي الن�س��بة الأعل��ى من��ذ اأن ب��داأت 
املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 
يف جم��ع بيانات ع��ن النازحني عام 1951. تختلف 
�س��بيل  فعل��ى  الع��امل،  ح��ول  الن��زوح  م�س��تويات 
املث��ال ت�س��ل ن�س��بة النازحني من ال�س��رق الأو�س��ط 
اإىل 5.6٪، بينم��ا تبل��غ ن�س��بة النازح��ني م��ن ق��ارة 
اأفريقي��ا -با�س��تثناء م�س��ر الت��ي تعتر من ال�س��رق 
فت�س��ل  اأوروب��ا،  اأم��ا يف   .٪1.6 نح��و  الأو�س��ط- 

ن�س��بة النازحني اإىل 0.7٪ من ال�سكان.
2- و�سل��ت ن�س��بة النازح��ني ال�س��وريني اإىل نح��و 
�س��تة من بني كل ع�س��رة اأ�س��خا�س �س��وريني، وهي 
ن�س��بة غري م�س��بوقة بالن�سبة لأي دولة يف التاريخ 
احلديث. ت�س��ّرد ماليني املواطنني ال�سوريني جّراء 
ال�س��راع يف �س��وريا، من��ذ ب��دء الحتجاج��ات �س��د 

حكومة الأ�س��د منذ خم�س �سنوات.
وفًق��ا لتحلي��ل اأج��راه مرك��ز بي��و لالأبح��اث، يق��در 
ملي��ون  ب���12.5  الآن  ال�س��وريني  النازح��ني  ع��دد 
�س��وري، بينم��ا مل يك��ن عددهم يتخط��ى املليون يف 
ع��ام 2011، يت�سم��ن ذلك النازحني داخل �س��وريا، 
اأو الالجئ��ني اإىل بل��دان اأخرى، اأو م��ن قدموا طلًبا 

للجوء وينتظرون قراًرا ب�س��اأنه.
3- ا�س��تقبلت دول الحت��اد الأوروب��ي، بالإ�ساف��ة 
اإىل الرويج و�سوي�س��را 1.3 مليون لجئ يف عام 
2015، وه��ذا الع��دد ميثل 1 من ب��ني كل 10 طلبات 
للج��وء ا�س��تقبلتها تل��ك ال��دول من��ذ ع��ام 1985. ما 
يق��رب م��ن ن�س��ف الالجئ��ني يف ع��ام 2015 تع��ود 
اأ�سوله��م اإىل ثالث دول، وهي: �س��وريا )378 األف 
لجئ(، واأفغان�س��تان )139 األ��ف لجئ(، والعراق 
)127 األ��ف لجئ(. وقد ا�س��تقبلت اأملانيا 442 األف 
طل��ب جل��وء، تليه��ا املج��ر )174 األف طل��ب(، تليها 
ال�س��ويد )156 األ��ف طل��ب(، اإذ تلق��ت ه��ذه ال��دول 
الثالث��ة جمتمع��ة اأكرث من ن�سف طلبات اللجوء يف 

عام 2015.
4- ازدادت ن�س��بة الأجان��ب يف العدي��د م��ن ال��دول 

الأوروبي��ة ب�س��كل كبري من��ذ منت�سف ع��ام 2015، 
حي��ث تق��ّدم اأك��رث م��ن ملي��ون مهاج��ر بطل��ب جلوء 
اإىل اأوروب��ا يف الفرتة ما بني يوليو/ متوز 2015 

ومايو/ اأيار 2016.
�س��هدت ال�س��ويد التغ��ري الأك��ر يف ن�س��بة الأجانب 
مقارن��ًة بباقي ال�س��كان، والتي ازدادت من ٪16.8 
يف ع��ام 2015 اإىل 18.3٪ يف ع��ام 2016، بينم��ا 
ازدادت الن�سبة يف كلٍّ من الرويج والنم�سا بنحو 
نقطة مئوية واحدة خالل هذه الفرتة. لكن الزيادة 
مل تك��ن كب��رية يف كلٍّ من فرن�س��ا واململكة املتحدة؛ 

لأنهما مل ت�س��تقبال ع��دًدا كبرًيا من طالبي اللجوء.
وعل��ى �س��بيل املقارن��ة، ارتفع��ت ن�س��بة املهاجري��ن 
مقارن��ة باإجم��ايل �س��كان الوليات املتح��دة مبقدار 
اإذ  باأكمل��ه،  املا�س��ي  العق��د  خ��الل  مئوي��ة  نقط��ة 
ارتفع��ت م��ن 13٪ يف ع��ام 2005، اإىل نح��و ٪14 

يف عام 2015.
��ر غ��ري امل�سحوب��ني م��ن  5- ارتفع��ت ن�س��بة الق�سّ
قدم��وا طلبات جلوء اإىل اأوروبا، وقد اأقبل حوايل 
ن�سفهم من اأفغان�س��تان. بني عامي 2008 و2015، 
دخ��ل قرابة ال�198،500 قا�س��ر غري م�سحوب اإىل 
الأرا�سي الأوروبي��ة طلًبا للجوء، وقد و�سل ٪48 
م��ن هوؤلء يف ع��ام 2015 فقط. من ب��ني من قدموا 
طلب��ات جل��وء لأول م��رة ع��ام 2015، م��ا يقرب من 
اأعل��ى  وه��ي  م�سحوب��ني،  غ��ري  ��ر  ق�سّ كان��وا   ٪7
ر غري  ن�س��بة من��ذ اأن اأ�سبح��ت املعلومات ع��ن الق�سّ

امل�سحوبني متاحة يف 2008.
6- اأع��داد الالجئ��ني اإىل اأوروبا يف عام 2016 اأقل 
بكث��ري م��ا كان��ت علي��ه يف ع��ام 2015. يف �سي��ف 
عام 2016، بلغ متو�س��ط عدد املهاجرين الوا�سلني 
اإىل �س��واطئ اليون��ان م��ن �س��وريا، واأفغان�س��تان، 
والع��راق، وغريه��ا م��ن ال��دول نح��و 100 مهاج��ر 
يف  ي��وم  كل  ي�سل��ون  الآلف  كان  بعدم��ا  ��ا،  يومًيّ
�سي��ف العام املا�س��ي. اأما املهاج��رون اإىل اإيطاليا، 
فلم ت�س��هد اأعدادهم تغرًيا كب��رًيا عن العام املا�سي، 
والت��ي تق��در بح��وايل 500 لجئ كل ي��وم، قادمني 

من جن��وب ال�سحراء الكرى يف اأفريقيا.
7- الأغلبي��ة ال�س��احقة م��ن الأوروبي��ني يرف�س��ون 
اأزم��ة  م��ع  الأوروب��ي  الحت��اد  تعام��ل  طريق��ة 
الرف���س  م�س��تويات  اأعل��ى  ج��اءت  الالجئ��ني. 
 ،)٪88( وال�س��ويديني   ،)٪94( اليوناني��ني  م��ن 
والإيطالي��ني )77٪(، بينما كان الهولنديون الأكرث 
دعًم��ا لقرارات الحتاد الأوروب��ي بخ�سو�س اأزمة 

الالجئني، اإذ و�سلت ن�س��بة الداعمني اإىل ٪31.
الالجئ��ون  منه��ا  ياأت��ي  الت��ي  البل��دان  تغ��ريت   -8
اإىل الولي��ات املتح��دة عل��ى م��دار العق��ود الثالث��ة 
املا�سي��ة. يف ع��ام 1980، و�سل ع��دد الالجئني يف 
الولي��ات املتحدة اإىل 210 اآلف لجئ، قادمني من 
فيتن��ام وكمبودي��ا. يف ت�س��عينات الق��رن املا�س��ي، 
تدف��ق الالجئ��ون من اأوروب��ا ب�س��بب ال�سطرابات 
ال�سيا�س��ية يف الحتاد ال�س��وفيتي �س��ابًقا، وب�سبب 

الإبادة اجلماعية يف كو�س��وفو، وفًقا للتقرير.
بع��د اإق��رار قان��ون مكافح��ة الإره��اب يف الولي��ات 
املتح��دة ع��ام 2001، انخف���س ع��دد الالجئ��ني اإىل 
ا يف عام��ي 2002  اأق��ل م��ن 30 األ��ف لج��ئ �س��نوًيّ
و2003. لك��ن ب��داأت اأع��داد الالجئ��ني يف الزي��ادة 
الالجئ��ني  م��ن  موج��ة  ق��دوم  م��ع   ،2004 ع��ام 
ال�سوماليني. ويف عام 2008، ا�س��تقبلت الوليات 

املتح��دة الآلف من مواطني بورما وبوتان.
ا�س��تقبلت الوليات املتحدة اأكرث من 70 األف لجئ 
يف ال�سنة املالية 2016 حتى الآن، والن�سبة الأكر 
منه��م تاأت��ي م��ن جمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطية، 

وبورما، و�سوريا.
9- م��ا يق��رب م��ن ن�س��ف الالجئ��ني الذي��ن دخل��وا 
الوليات املتحدة هذا العام م�س��لمون، ويعتر عدد 
الالجئ��ني امل�س��لمني يف الوليات املتحدة هذا العام 
ه��و الأكر من��ذ اأ�سبح��ت البيانات ع��ن النتماءات 
الديني��ة متاح��ة علًن��ا يف ع��ام 2002. كان��ت ن�س��بة 
م��ن  قلي��اًل  اأق��ل   ،)٪44( امل�س��يحيني  الالجئ��ني 
امل�س��لمني )46٪(، والتي مل حت��دث منذ عام 2006 
عندم��ا دخ��ل عدٌد كب��رٌي م��ن الالجئ��ني ال�سوماليني 

اإىل الوليات املتحدة.
10- دائًم��ا م��ا يعار���س ال�س��عب الأمريك��ي دخ��ول 
اأع��داد كب��رية م��ن الالجئ��ني، فف��ي اأعق��اب هجمات 
الث��اين  ت�س��رين  يف  باري���س  يف  داع���س  تنظي��م 
2015، ق��ال 53٪ م��ن الأمريكي��ني اإنه��م ل يريدون 
قدوم اأي لجئني �سوريني، وقال 11٪ اآخرون اإنهم 
م��ن املمك��ن اأن يتقبل��وا ق��دوم الالجئني ال�س��وريني 
اأج��راه موق��ع  امل�س��يحيني فق��ط، وفًق��ا ل�س��تطالع 

»بلومبريغ«. 
وبالنظ��ر اإىل راأي ال�س��عب الأمريك��ي خالل العقود 
املا�سي��ة، جت��د اأنه��م لطامل��ا عار�س��وا قب��ول اأع��داد 
كب��رية م��ن الالجئ��ني الفاري��ن من احل��رب والقمع، 

بغ�س النظر عن �سيا�س��ة احلكومة الأمريكية.

مركــز » بيو«: 10 حقائق يجب اأن تعرفها عن الالجئني

اأهل ال�سورى ...

الشهيد الدكتور
 خالد الفهداوي

من تراث الشهداء

بو�سف��ه  الت�س��اور  اأو  ال�س��ورى 
وظيف��ة ترم��ي اإىل عدم التف��رد بالراأي 
وال�س��تبداد ب��ه واإىل اختي��ار اأ�س��وب 
الآراء ، وه��ي به��ذا املعن��ى تتك��ون من 
عنا�س��ر ، اأوله��ا : امل�ست�س��ري وه��و من 
ي�س��تفيد راأي��ًا ، وثانيه��ا : النط��اق اأو 
املو�س��وع حم��ل ال�س��ورى ، وثالثه��ا : 
امل�ست�س��ار ) النا�س��ح وه��و م��ن يق��وم 

بالراأي ( .
ميلك��ون  م��ن  ه��م  وامل�ست�س��ارون 
ال��راأي  لتق��دمي  اأهلي��ة  اأو  �سالحي��ة 
اأو�س��ع  يف   ( للحاك��م  والن�سيح��ة 
املع��اين ( يف اأم��ر م��ن الأم��ور ، وم��ن 
ث��م ، فمن الطبيعي اأن تختلف �سفاتهم 
و�س��روطهم املتعلق��ة باخت��الف طبيعة 
منه��م  املطل��وب  املو�س��وع  اأو  الأم��ر 
ال��راأي في��ه ، ف��اإذا كان الأم��ر ذا طبيع��ة 
ت�س��ريعية اأو ديني��ة كان من �س��روطهم 
القدرة على الجتهاد ، مبعناه ال�سرعي 
، اأي الق��درة عل��ى ا�س��تخراج الأح��كام 
ال�س��رعية وا�س��تنباطها م��ن مظانه��ا ، 
م��ع م��ا يتطلبه ذل��ك م��ن ادوات للبحث 

وال�ستقراء واملعرفة .
واإذا كان الأم��ر املعرو���س ذو طبيع��ة 
اقت�سادي��ة اأو اجتماعي��ة اأو هند�س��ية 
اأو طبي��ة اأو ع�س��كرية اأو مالي��ة ، كان 
م��ن �س��روطهم اأن يحوزوا ق��درًا رفيعًا 
م��ن املعرفة بتلك الأم��ور ، حل ميكنهم 
والن�سيح��ة  ال�س��ليم  ال��راأي  تق��دمي 

النافعة .
وبن��اًء عل��ى ذل��ك ، ف��اإن اأه��ل ال�س��ورى 
ثابت��ة  خم�سو�س��ة  جماع��ة  لي�س��وا 
اأو جمل�س��ًا حم��ددًا ، واإمن��ا  اأو هيئ��ة 
ويتنوع��ون  مو�سوع��ًا  يختلف��ون 
م�س��توى بح�س��ب امل�س��توى النظم��ي 

للم�ست�سري .
ف��اإن   ، الأم��ر  يف  التمحي���س  وعن��د 
الفق��ه ال�سيا�س��ي الإ�س��المي ل ميان��ع 
من تاأ�سي���س جمل���س لل�س��ورى ب�سكل 
موؤ�س�س��ي يجمع بني عمومي��ة النخبة 
ول   ، التخ�س���س  �س��رورة  وب��ني   ،
مان��ع حينه��ا ح��اًل لإ�س��كالية �س��رورة 
التخ�س�س �� من ت�سكيل جلان خمت�سة 
�سيا�سية واقت�سادية وتربوية وغريها 
ال�س��اأن  ذات  الق�ساي��ا  عليه��ا  حت��ال 
التخ�س�سي ، وذلك جمعًا بني �سرورة 
املوؤ�س�س��ية يف العم��ل ال�س��وري منع��ًا 
للت�س��يب والنف��الت ، وع��دم املنهجية 
والإف��ادة   ، التخ�س���س  و�س��رورة   ،
الق�س��وى من��ه ، ونح��ن نعي���س زم��ن 

التخ�س�س واخل�سخ�سة .
عل��ى  املوؤمتن��ون  ه��م  ال�س��ورى  اأه��ل 
لل�س��لطة  وينبغ��ي   ، الأم��ة  م�سال��ح 
فم��ا   ، بقراره��م  تلت��زم  اأن  التنفيذي��ة 
خ��اب م��ن ا�ست�س��ار ، واأ�سل احلكم يف 
الإ�س��الم وطريق��ة الت��داول ينبغ��ي اأن 

تتم عن طريق ال�سورى .

مع تخطي عدد النازحين –الذين يعيشــون داخل 
 60 العالم  حول  خارجهــا-  فّروا  والذين  بالدهم، 
الالجئين  أزمة  أصبحت   ،2015 عام  في  شخص  مليون 

أمًرا له أهمية كبيرة لدى الحكومات الغربية. 
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الكتاب��ات  بع���س  يف  ال�س��ائع  م��ن 
 � واحلديث��ة  القدمي��ة   � الإ�س��المية 
اأح��كام  في��ه  لي���س  املك��ي  الق��راآن  اأن 
اإن  ن��ادرة في��ه  اأنه��ا  اأو  وت�س��ريعات، 

وجدت.
وي��رى بع���س الأ�سولي��ني اأن )اآي��ات 
ه��ي  الك��رمي،  الق��راآن  يف  الأح��كام( 
عموم��ا قليلة وحم�س��ورة، وبع�سهم 
يعدها ع��دا ويحدده��ا بالأرقام، وهي 
على جميع الإح�ساءات اأو التقديرات، 
ترتاوح بني مائة وخم�سني اآية وب�سع 

مئات من الآيات .
وه��ذا الت�سيي��ق � اأو ه��ذا ال�س��ح � يف 
اأول  ينبن��ي  الأح��كام،  اآي��ات  تقدي��ر 
يف  ح�س��ل  ال��ذي  الت�سيي��ق  عل��ى 
مفهوم ال�سريعة والت�سريع والأحكام 
ال�س��رعية، وينبن��ي ثاني��ا على ح�سر 
الأح��كام  يف  )الأح��كام(،  مفه��وم 
اجلزئية التطبيقية املبا�سرة. فمن هنا 
تغي��ب الكلي��ات والقواع��د والأح��كام 
الكرى التي يزخر بها القراآن الكرمي.
ومل يق��ف الأم��ر عن��د الخت��الف يف 
الت�سمية وال�سطالح، اأو عند ت�سنيف 
الأحكام واملقت�سيات ال�س��رعية، على 
هذا الأ�سا�س اأو ذاك، بل امتد وحتول 
وع��دم  الإغف��ال  م��ن  كب��ري  ق��در  اإىل 
الإعمال للن�سو���س والقواعد الكلية، 
ومل�سدريته��ا وحجيتها يف ا�س��تنباط 

الأحكام وتوجيهها…
جن��د معظم ال�س��ادة املف�س��رين عندما 
ي�سلون اإىل الآيات الكلية، ميرون بها 
� يف الغال��ب � مّرًا خفيفا، ومنهم من ل 
يق��ف عند بع�سها اأ�س��ال، فاإذا و�سلوا 
اإىل اآي��ة ذات مو�س��وع فقه��ي، جزئي 
ومبا�س��ر، وقف��وا واأطال��وا الوقوف، 
وقلب��وا،  ونقب��وا  وعلل��وا،  فحلل��وا 

وتعمقوا ودققوا…
الفقه��اء،  ال�س��ادة  م��ن  كث��ريا  وجن��د 
الأح��كام  م��ن  حلك��م  بحِثه��م  ح��ني 
الفقهي��ة، يجمع��ون ل��ه كل م��ا لديه��م 
م��ن ن�سو�س جزئي��ة ذات �سلة، ومن 
اأق��وال ال�س��لف واآراء اخلل��ف، وم��ن 
الأقي�س��ة والتخريجات والت�سبيهات، 
وقد يكون منها ما هو غري �سريح، اأو 
غري مالئم، اأو �سعيف ال�سلة باحلالة 
اأو النازل��ة مو�سوع البح��ث. ولكنهم 
عموم��ات  اإىل  يحتكم��ون  م��ا  قلي��ال 
وقواعده��ا  وكلياته��ا  ال�س��ريعة 
ومقا�سدها، وقلم��ا يجعلونها حاكمة 
وحا�سمة يف م�ساألة من امل�سائل، واإذا 
التفت بع�سهم اإىل �س��يء منها، فغالبا 
على �س��بيل التوطئ��ة اأو ال�ستئنا���س 
الأدب��ي. وه��ذا خ��الف نه��ج العلم��اء 

الرا�سخني والأئمة املتقدمني.

الت�سريع الإ�سالمي بني 
الكليات واجلزئيات

أ.د أحمد الريسوني 

الفكر المقاصدي

ثانيا: الأ�سول التاريخية للعالقات مع “الأقليات الدينية”
يوؤكد البعد التاريخي للعالقات الإ�سالمية مع “الأقليات” يف املجتمع ما ت�سمنته 

“ال�سرتاتتيجية الإ�سالمية” الكرى للمجتمع الإن�ساين، وكانت هذه البدايات 
الباكرة، بعد “ال�سحيفة”، يف عهد عمر بن اخلطاب -ر�سي الله عنه- اإىل اأهل اإيلياء 

والذي قدم ن�سًا واقعيًا وا�سحًا ل لب�س يف بنوده، اأكد فيه على حريتهم الدينية 
وحرمة معابدهم و�سعائرهم، وقد جاء يف هذا العهد: “هذا ما اأعطى عبدالله عمر 
اأمري املوؤمنني اأهل اإيلياء من الأمان: اأعطاهم اأمانًا لأنف�سهم واأموالهم وكنائ�سهم 

و�سلبانهم و�سائر ملتها، ل ت�سكن كنائ�سهم، ول تهدم ول ينتق�س منها، ول من 
حيزها ول من �سليبها، ول من �سيئ من اأموالهم، ول يكرهون على دينهم، ول ي�سار 

اأحد منهم. ول ي�سكن باإيلياء معهم اأحد من اليهود..”. ]1[
ونحاول فيما يلي الوقوف على بع�س املالمح العامة لأو�ساع “الأقليات الدينية” 

يف الدولة الإ�سالمية عر التاريخ، ومن هذه املالمح:
1- احلرية الدينية واملدنية

متتعت “الأقليات الدينية” باحلريات الدينية ومار�سة ال�سعائر والطقو�س وبناء 
دور العبادة وعدم الإ�ساءة اإليهم، وتقدير رهبانهم يف ظل الدولة الإ�سالمية، ويذكر 

ذلك “ول ديورانت” الذي اأكد على اأن “اأهل الذمة امل�سيحيون، والزراد�ستيون، 
واليهود، وال�سابئون – ي�ستمتعون يف عهد اخلالفة الأموية بدرجة من الت�سامح 

ل جند لها نظريًا يف البالد امل�سيحية يف هذه الأيام، فلقد كانوا اأحرارًا يف مار�سة 
�سعائر دينهم، واحتفظوا بكنائ�سهم و معابدهم، ومل يفر�س عليهم اأكرث من ارتداء 

زي ذي لون خا�س، واأداء �سريبة عن كل �سخ�س، تختلف باختالف دخله وترتواح 
بني دينار واأربعة دنانري )من 4.75 اإىل 19 دولرًا اأمريكيًا(، ومل تكن هذه ال�سريبة 

تفر�س اإل على غري امل�سلمني القادرين على حمل ال�سالح، ويعفى منها الرهبان 
والن�ساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء، وال�سيوخ والعجزة، والعمى 

ال�سديد والفقر، وكان الذميون يعفون يف نظري هذه ال�سريبة من اخلدمة الع�سكرية 
اأو اإن �سئت فقل ل يقبلون فيها – ول تفر�س عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5٪ من 

الدخل القومي، وكان لهم على احلكومة اأن حتميهم، ومل تكن �سهادتهم تقبل يف 
املحاكم الإ�سالمية، ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخ�سعون فيه لزعمائهم، 

وق�ساتهم، وقوانينهم”.]2[
ويوؤكد هذا املعنى – اأي�سًا – جو�ستاف لوبون فيقول “راأينا من اآي القراآن التي 
ذكرناها اآنفًا اأن م�ساحمة حممد -�سلى الله عليه و�سلم- لليهود والن�سارى كانت 

عظيمة اإىل الغاية، واأنه مل يقل مبثلها موؤ�س�سو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والن�سرانية على اخل�سو�س، و�سرى كيف �سار خلفاوؤه على �سنته، وقد اعرتف 
بذلك الت�سامح بع�س علماء اأوروبا املرتابون اأو املوؤمنون القليلون الذين اأمعنوا 

النظر يف تاريخ العرب…
2 – اخل�سو�سية الثقافية

عللى الرغم من حالة “التعاي�س الكامل” بني الأقليات وامل�سلمني، اإل اأن ذلك مل يوؤد 
اإىل فقدان هذه الأقليات خل�سو�سيتهم الثقافية، ومل يتم اإنكارها عليهم، بل ظلت 

هذه الأقليات حمتفظة بعاداتها، وتراثها وثقافتها يف البالد الإ�سالمية دون �سغوط 
“للذوبان” اأو “التخلي عن الهوية الثقافية اخلا�سة” بهم، بل رمبا حدث العك�س 

وهو تاأثر امل�سلمني بهذه الثقافة يف بع�س اأمناط �سلوكهم.
ومن مظاهر املحافظة على “الهوية الثقافية”: الأعياد واملحافظة على مار�ستها 

ب�سكل منتظم بحرية تامة، “فقد مار�س اأهل الذمة احلرية التامة يف الحتفال 
بالأعياد، ومن الثابت اأن عهود الأمان املبكرة قد خولت لهم حرية الحتفال ومنها عهد 
اأبي عبيد الله بن اجلراح مع اأهل ال�سام، فقالوا له: “اجعل لنا يومًا يف ال�سنة نخرج 

فيه �سلباننا بال رايات، وهو يوم عيدنا الأكر، فاأجابهم اإىل ذلك، كما اأكد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب هذا الأمر، وكذلك ما عاهد به خالد بن الوليد اأهل احلرية، فاأطلق 

لهم احلرية- اأي�سًا- يف اإخراج النواقي�س و�سربها يف يوم عيدهم”.]3[
وفيما يتعلق بالتعليم- وهو من الأدوات املهمة يف ت�سكيل الهوية الثقافية فقد 

“وجدنا ن�سارى بغداد يتمتعون بحرية التعليم داخل مدار�سهم التي ازدهرت 
ازدهارًا ل نظري له، كما كانت لديهم مكاتب البيع ف�ساًل عن ذلك مدار�س الديارات 

التي �سمت اآلفًا من الدار�سني واملعلمني، فدر�سوا كثريًا من العلوم العقلية اإىل 
جانب العلوم الدينية، وقد اأحلق بهذه املدار�س خزائن للكتب، ومن اأ�سهرها مدر�سة 

ال�سما�سية، ودار الروم، ومدر�سة كلي�سوع، ومدر�سة دير مارمينو”.]4[
اإن هذا وغريه يوؤكد اأنه بالرغم من حالت “الندماج الكامل” جلماعة “اأهل الذمة” 

يف املجتمع امل�سلم، اإل اأن هذا املجتمع مل ينكر عليهم خ�سو�سيتهم الثقافية- التي 
ت�سكل �سخ�سية الإن�سان- بل �ساعد علي تكوينها وهيئ العوامل ولو بطريق غري 

مبا�سر- علي تنميتها وزيادتها رغبة يف عدم عزلة هذه اجلماعة عن تراثها وثقافتها 
التي ت�سكل وجدانها واإميانها وعقيدتها.
3 – الندماج يف جماعة “املجتمع الأم”

ا�ستطاعت “اجلماعة الأم” يف املجتمع الإ�سالمي اأن حتت�سن “الأقليات الدينية”، 
وو�سلت بها اإىل مرحلة ت�سبه حالة “الندماج الكامل”، وقد تعددت مظاهر هذا 

الندماج بدءًا من امل�ساهمة الفاعلة يف الأن�سطة القت�سادية اإيل الأن�سطة الفكرية 
والعلمية والثقافية، و�سوًل اإيل حالت امل�ساهرة وتكوين اأ�سر وعائالت تربط بني 

“اجلماعة الأم” و “جماعة الأقلية”.
قيمة العدل اأو )اأ�سل العدل( ميثل الأ�سا�س الرتبوي والجتماعي وال�سيا�سي الذي 

يجب اأن يكون حاكمًا لكل ما يوجد يف املجتمع ويحكم كل الأن�ساق الفكرية املوجودة
ففي الن�ساط القت�سادي يذكر التاريخ “اإ�سهام امل�سلمني والن�سارى واليهود 
واملجو�س والهنود اأتباع )بوذا( وغريهم يف الن�ساط التجاري، وكان التجار 

امل�سلمون يهبون مل�ساعدة اأخوانهم اليهود اإذا م�سهم الظلم”]5[، كما ا�ستهر اأهل 
الذمة مبمار�سة مهنة ال�سريفة اإيل حد الحتكار، واجلهبزة )ت�سبه ال�سريفة(، كما 

برعوا يف مهن “ال�سم�سرة، وجتارة اجلواهر، والعطارة، والزيدانيني، واجلزارة، 
واحلياكة، واحلالقة… اإلخ، دون اأن يتقيدوا مبهنة اأو حرفة واحدة، وبغري اأن يكون 

لقاعدة التوارث املهني دخل فيها”.]6[
ويف احلياة الفكرية والعلمية، برزت اأ�سماء عديدة لأهل الذمة، ففي م�سر- 

مثاًل- ظهر “املوؤرخ القبطي يوحنا النقيو�س الذي عا�س يف القرن الأول الهجري، 
و�ساوير�س بن املقفع، والذي كتب كتاب “�سري البيعة املقد�سة”، “�سري الآباء 

البطاركة”، ومن الأطباء ظهر الطبيب القبطي نوا�سابو والذي كان له مكانة كبرية 
عند الولة، واأي�سًا بليطيان وكان طبيبًا ماهرًا يف عهد الدولة العبا�سية، ويف 

ع�سر الأمراء الطولونيني، ا�ستهر كثري من الأطباء القبط واليهود، ومنهم �سعيد 
بن نوفيل، ان�سطا�س الذي خدم حممد بن طغج الأخ�سيد” ]7[ وغريهم من الأطباء 

واملفكرين الذين برزوا يف تاريخ الدولة الإ�سالمية، ومل يكن دينهم وعقيدتهم مانعًا 
لهم علي مار�سة اأعمالهم واأن�سطتهم الفكرية والعلمية، والتي كانت تقا�س يف الدولة 

الإ�سالمية- غالبًا- مبعايري الكفاءة ل الولء.
اإن ما تقدم يوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن املجتمع الذي يريده الإ�سالم اإمنا 
هو جمتمع اإن�ساين يف املقام الأول لذا جاءت “الآيات” و “البينات” القراآنية 

و”الر�سولية” و”التاريخية” توؤكد حقيقة هذا املجتمع واأ�سوله الفكرية ود�ستوره 
العملي و�سوابطه الفكرية، وهذا اأدعى اإىل تلم�س حقيقة الأ�سياء عنده- اأي الإ�سالم 

-فهو منهج مالئم للفطرة وله ر�سيد من التجربة- كما قال �سيد قطب-، وهو منهج 
َها الَِّذيَن اآََمُنوا ُكوُنوا  ي�سع املوازين بالق�سط على اأي اأحد اإتباعا لقاعدة” ]َيا اأَيُّ

ُكْم �َسَناآَُن َقْوٍم َعَلى اأَلَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو اأَْقَرُب  اِمنَي للِه �ُسَهَداَء ِبالِق�ْسِط َوَل َيْجِرَمنَّ َقوَّ
ا َتْعَملُوَن[ )املائدة: 8 ( ، ُقوا اللَه اإِنَّ اللَه َخِبرٌي مِبَ ْقَوى َواتَّ ِللتَّ

 ]اإِنَّ اللَه َياأُْمُر ِبالَعْدِل َوالإِْح�َساِن َواإِيَتاِء ِذي الُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن الَفْح�َساِء َواملُْنَكِر 
ُروَن[ )النحل: 90( . َوالَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

اإن قيمة العدل اأو )اأ�سل العدل( ميثل الأ�سا�س الرتبوي والجتماعي وال�سيا�سي 
الذي يجب اأن يكون حاكمًا لكل ما يوجد يف املجتمع ويحكم كل الأن�ساق الفكرية 

املوجودة: القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، وعلي هذا فاإن ق�سية “التعددية 
ال�سيا�سية” اأو “الآخر الثقايف والديني”، يجب اأن ت�ستظل بهذا الأ�سل، فالإ�سالم 

ل يظلم اأحدًا، ومن الظلم احلجر على الراأي، وال�ستبداد يف احلكم واحلكومة مهما 
كان انتماوؤها اأو �سكلها.

نخل�س ما تقدم اأن الأ�س�س الفكرية والتاريخية يف الإ�سالم قد اأفرزت “التعددية” 
من عدة وجوه: اإن�سانية، دينية، ثقافية، عرقية، وقد تالءم املنهج الفكري يف الإ�سالم 

واخلرة التاريخية مع هذا التنوع، واأقر للعقل الإن�ساين حريته يف الختالف ويف 
القول والتعبري واملناق�سة واملراجعة حتى مع وجود رابطة بني الأر�س وال�سماء 

“الوحي”  الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- ” وهو ما يجب اأن يوؤكد مار�سة هذه 
احلقوق يف �سوء الظروف الراهنة والتي تت�سم بغياب “الوحي” و “النبي” -�سلى 

الله عليه و�سلم- ، وبقاء املنهج املعلم للب�سرية جمعًا ولي�س فقط لأمة الإ�سالم.
...........................

]1[ الطري: تاريخ الأمم وامللوك ط3، القاهرة، دار املعارف 1979، �س: 609 .
]2[ ول ديورانت: ق�سة احل�سارة ط7، ج�13، ترجمة حممد بدران، القاهرة الهيئة 

العامة للكتاب، 2001، �س: 131 .
 ]3[ نارميان عبدالكرمي، مرجع �سابق، �س: 160 .

]4[ املرجع ال�سابق، �س: 172، نقاًل عن: روفائيل اأبو اإ�سحاق: اأحوال ن�سارى 
بغداد يف عهد اخلالفة العبا�سية، بغداد، 1960، �س: 137 .

]5[ حم�سن �سومان: اليهود يف م�سر العثمانية حتى القرن ال� 19، ج�2، القاهرة، 
الهيئة العامة للكتاب، �سل�سلة تاريخ امل�سريني )192(، 2000، �س: 353 .

]6[ كلود كاهن: تاريخ العرب وال�سعوب الإ�سالمية، بريوت، 1983، �س: 152 .
 ]7[ ح�سن اأحمد حممود: ح�سارة م�سر الإ�سالمية يف الع�سر الطولونى ج�1، 

القاهرة، د.ن، 1960، �س: 131 .

“و�سع الأقليات الدينية” منوذجًا
 ح�سان عبداهلل
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جناح امراأة

دكتورة ن�سرين بغدادي التي رمبا اأهم 
م��ا مييزه��ا اآراوؤه��ا املوؤث��رة واملجدية 
فه��ي ت��ري اأن ع��دم تقب��ل الآخ��ر خالل 
احل��وار املجتمع��ي من اأ�س��باب الأزمة 
العن��ف  وكذل��ك  الآن  نعي�س��ها  الت��ي 
املجتمع��ي ه��و نت��اج ذل��ك واأن علين��ا 
بالتواف��ق وامل�س��اركة واحل��وار اجلاد 

املحرتم لتخطي اأزمتنا.
هن��اك  اأن  اإيل  دائم��ا  ت�س��ري  وه��ي 
املجتم��ع  اأخالقي��ات  يف  تراجع��ا 
للبح��وث  القوم��ي  املرك��ز  ف��اإن  لذل��ك 

بح��ل  يق��وم  واجلنائي��ة  الجتماعي��ة 
خ��الل  م��ن  املجتمعي��ة  امل�س��كالت 
م�س��تعينا  والأبح��اث  الدرا�س��ات 
بال�ستطالعات امليدانية لو�سعها اأمام 

اجلهات املعنية لتنفيذها.
بطل��ة ق�ستن��ا توؤك��د اأي�سا عل��ي اأهمية 
يرتت��ب  والت��ي  الجتماعي��ة  العدال��ة 
عليها وجود كرامة اإن�س��انية واحرتام 

للذات.
فالعدال��ة الجتماعي��ة كم��ا تراه��ا ه��ي 
ت�س��اوي الأف��راد يف احلق��وق مل��ن ه��م 

يف نف���س امل�س��توي الطبقي والثقايف 
والتعليمي.

د. بغ��دادي توؤك��د عل��ي اأهمي��ة تنمي��ة 
وتطوي��ر اإمكانيات الإن�س��ان وخا�سة 
الإمكاني��ات التعليمي��ة وعلي اأن يكون 
عملي��ة  يف  فع��ال  حقيقي��ا  م�س��اركا 
التنمي��ة لي�س��عر بنتائجه��ا، واأن علينا 
التوج��ه ب�س��كل حقيقي حلل م�س��كالت 

اأطف��ال ال�س��وارع للق�ساء عل��ي العنف 
باأ�سكاله.

�ساحب��ة ق�سة النج��اح له��ا اآراء بناءة 
ودرا�س��ات حت��اول به��ا اإنق��اذ املجتمع 

من عاداته ال�سلبية.
واأن��ِت ه��ل تك��ون ل��ِك ب�سم��ة اإيجابية 

علي جمتمعك واملحيطني بِك مثلها؟.

1.احلليب و م�ستقاته
و  الكال�س��يوم  و  الروت��ني  عل��ى  حتت��وي 
البوتا�س��يوم و فيتام��ني د و ه��ذه العنا�س��ر 
مهم��ة لأع�ساب الطفل و ع�سالته و اأنزمياته 

و اأن�سجة خمه.
2. البي�س

اأه��م امل�س��ادر الغذائي��ة للروت��ني و �سف��ار 
البي���س يحت��وي عل��ى عن�سر الكول��ني الهام 
لنم��و امل��خ و هو يتمي��ز باأنه يق��دم باأكرث من 
طريق��ة و ميك��ن اإدخال��ه يف النظ��ام الغذائي 

ب�سهولة.
3. التونة

حتت��وي عل��ى كمي��ات كب��رية م��ن الأحما�س 
الدهنية و من اأهمها حم�س اأوميغا 3 و التي 

تتواجد يف الدماغ ب�سكل طبيعي
4. ع�سل النحل

اأحد اأهم م�سادر الطاقة فهو ي�ستخدم كم�ساد 

لاللتهاب��ات و الفريو�س��ات و يكاف��ح ن��زلت 
ال��رد و ه��و يتك��ون م��ن الكاربوهي��درات و 

املاء و لذلك فهو ميد اجل�سم بالطاقة
5. الروكلي

يحتوي عل��ى م�سادات اأك�س��دة و فيتامينات 
و مع��ادن و األي��اف و ه��و يق��ي اجل�س��م م��ن 

الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء 6. اخلبز:
و م��ن اأنواعه اخلب��ز العادي و املحم�س فهو 
مي��د الطف��ل بالألي��اف و ميكن ذل��ك اأي�سا عن 

طريق الب�سكويت اململح اأو رقائق الذرة.
7. الفول

يع��د وجب��ة متكامل��ة فه��و يحتوي عل��ى كافة 
العنا�سر الغذائية التي يحتاج اجل�س��م اإليها 

و منها فيتامينات اأ و ب و ج و
8. املوز

يحتوي على الطاقة و املعادن و لذلك ين�سح 
مبنح الطفل موزة ليتناولها يف ال�سباح قبل 

ذهابه اإىل املدر�سة 

ونقول : مبارك عودة بع�س 
املهجرين وننتظر القادم

كوكب االوسي اإميان الدربي
نون النسوة

فرحتن��ا  ،فرغ��م  الق��ادم  وننتظ��ر 
بع��ودة بع���س اأهلن��ا ، يبق��ى هناك 
ج��رح كب��ري ناأم��ل اأن يندمل بعودة 
موؤمل��ة  �سفح��ة  وط��ي   ، اجلمي��ع 
ثقيلة بهمومها واأحزانها وحروفها 
املوجعة و�سطورها القا�سية والتي 
تاأب��ى م�س��ح كل م��ا �س��طر فيه��ا من 
ماآ�س��ي واأه��وال اإن�س��انية ل اأدري 
ه��ل راأى الع��امل مثله��ا اأم اأن اأهلن��ا 
وحده��م من عا���س كل تلك املاأ�س��اة 
الإن�س��انية والتهج��ري داخ��ل بقع��ة 

اأ�سمها الوطن .

قلوبنا معكم ،ومعكم ننتظر القادم 
،واأن��ا لرج��و اأن يك��ون مب�س��توى 
ت�سحياتك��م و�سرك��م ومعاناتكم 
مطالبك��م  يف  معك��م  ونح��ن    ،
امل�س��روعة يف اأن تعي�س��وا ب�س��الم 
واأم��ان وكرام��ة وع��ز،واأن تكونوا 
عراقيون من الدرجة الأوىل ، ويف 
الكلم��ة  واأ�سح��اب  الأول  ال�س��ف 
يف �س��وؤون حمافظاتك��م و�س��وؤون 
عراقك��م و�س��وؤون مواطنيك��م ،ف��ال 
تهمي���س ول اإق�ساء ، ول اعتقالت 
ع�س��وائية ، ول خمر �س��ري يكتب 
م��ا يحلو له وكيفما ي�س��اء ،فتمتلئ 
�سجون بنيت لالأبرياء ،نعم ننتظر 
معك��م الق��ادم ونحن  �س��نتفاءل لأن 
ول  يت�س��اءم  ول  يتف��اءل  املوؤم��ن 
يخ��اف م��ن الغ��د ويح�س��به مرحلة 
قادمة تبزغ فيها �سم�س يوم تتحقق 
فيه امل�ساحلة احلقيقية بني اأنا���س 
يطل��ق عليه��م اأ�س��م عراقي��ون مهما 
اختلف��وا يف اأماك��ن تواجده��م اأو 
زيه��م  اأو  لغته��م  اأو   ، لهجته��م  يف 
يبق��ون   ، الديني��ة  معتقداته��م  اأو 
عراقيون يف هوية الأحوال املدنية 
املوحدة بينهم ل يخ�سون الأ�سماء 
فيه��ا ول الألق��اب ول اأ�س��ماء امل��دن 

واملحافظات .

نع��م فلنقلب �سفح��ة موؤمل��ة بكل ما 
حتمل��ه ولنن�س��ى اأو لنح��اول مع��ا 
اأن نن�س��ى كل ال�س��هداء �سغريه��م 
وكبريهم عاملهم ومعلمهم وطبيبهم 
،فتياته��م وعجائزه��م  و�س��يوخهم 
بي��وت  اأم��ام  نق��ف  اأن  ولنح��اول 
هج��رت فاأ�س��تاق له��ا اأهله��ا ،فه��ي 
داخ��ل وط��ن عزي��ز  وط��ن حبي��ب 
ي�س��تحق اأن تك��ون الت�سحيات من 

اأجله ولأجله .

مبارك لك��م العودة ملن عاد وننتظر 
م��ع م��ن ينتظ��ر الع��ودة حت��ى اىل 
بي��ت مه��دم ،باأثاث حمطم��ة ،يبقى 
حطام��ه يق��ع ف��وق اأر�س الع��راق ، 

وبه نكتفي .

فيها  تفكر  التي  األمور  أهم  من 
الطفل  تغذية  كيفية  األمهات 
وجبة  ستكون  وهل  المدرسة  في 
إفطاره متكاملة و تمنحه الطاقة 
وقت  طيلة  إليها  يحتــاج  التي 

المدرسة أم ال؟
يلي  فيما  لــك  نقدم  لذلك 
المتكاملة  األغذية  من  مجموعة 
لكي تعديهــا لطفلك كوجبة 

مدرسية متكاملة.

8 اأطعمة مفيدة لعقل وج�سم الطفل خالل الدرا�سة

بطلة قصتنا هذه المرة سيدة تميزت في 

من  العلم  هذا  يحمله  بما  االجتماع  علم 

قادرة  بناءة  وآراء  ودراسات  تحليالت 

علي إعادة تصنيف مجتمعنا ليتســم 

أستاذا  فكانت  إيجابية..  أكثر  بعادات 

االتصال  لقسم  ومديرا  االجتماع  لعلم 

للبحوث  القومي  بالمركز  الجماهيري 

مدير  اآلن  وهي  والجنائية  االجتماعية 

للمركز.
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 ما هي طبيعة عملكم كم�ست�سار لالعمار يف جمل�س 
النواب ؟. 

يف املكتب اخلا�س لرئي���س جمل�س النواب حتديدا 
هن��اك فريق م��ن امل�ست�س��ارين يعمل��ون يف جمالت 
خمتلف��ة بع�سه��ا �سيا�س��ية والبع���س الآخ��ر فن��ي ، 
اجلوان��ب  اأتن��اول  لالعم��ار  م�ست�س��ارا  وب�سفت��ي 
الفني��ة باإطاره��ا القان��وين منطلق��ا م��ن طبيعة عمل 
جمل���س النواب الرقابية حيث يرتب��ط عملي بعدت 
جه��ات حكومية كالوزارات ذات العالقة مثل وزارة 
التخطي��ط  ووزارة  العام��ة  والبلدي��ات  الإ�س��كان 
ووزارة املالي��ة ف�س��اًل ع��ن للمحافظ��ات وجمال�س��ها 
ومنظم��ات  الأمي��ة  املنظم��ات  واأي�س��ًا  املحلي��ة 
املجتم��ع املدين واللج��ان الرملاني��ة كلجنة العمار 

واخلدمات الرملانية واللجنة القانونية. 
جمل���س  لرئي���س  كم�ست�س��ارين  عملن��ا  وينح�س��ر 
الن��واب باملتابع��ة للموؤ�س�س��ات ذات العالق��ة بعملنا 
ورف��ع تقاري��ر ل�س��يد رئي���س جمل���س الن��واب م��ع 
تنظي��م بع���س الفعالي��ات كالجتماع��ات والندوات 
واملوؤمت��رات واإعط��اء امل�س��ورة للمكتب اأو ل�س��يادة 
الرئي���س ، مع التن�س��يق املبا�س��ر بني ال�س��يد رئي�س 
جمل���س الن��واب واجلهات املذك��ورة اأعاله يف كثري 
م��ن الأم��ور الت��ي حتت��اج اإىل التوا�س��ل املبا�س��ر، 
وكذل��ك متثي��ل ال�س��يد الرئي���س يف الفعالي��ات التي 

تقيمها هذه الوزارات واملوؤ�س�سات .
هناك كلمة يرددها ال�سيا�س��يون األ وهي الإ�سالح ، 

هل هي حقيقية اأم وهم؟. 
م�سطل��ح الإ�س��الح م�سطل��ح نبي��ل نح��ن نحتاج��ه 
كث��ريا يف ه��ذه املرحل��ة لي���س يف البع��د ال�سيا�س��ي 
فح�س��ب ب��ل حتى يف الأداء التنفي��ذي للدولة اأو يف 
البع��د الجتماع��ي للمجتمع والثق��ايف واحل�ساري 
وكذل��ك الإعالمي نحن نحتاج اإىل اإ�سالحات كثرية 
ولي���س اإ�سالح��ًا باملعن��ى ال�سيا�س��ي ال��ذي تبن��وه 
الإخ��وة يف الرمل��ان وبع���س جمال���س املحافظ��ات 
وال��ذي اخ��ذ قب��ول جماهريي��ا ناجت��ا م��ن وج��ود 
حاج��ة حقيق��ة لالإ�س��الح يطال��ب به��ا ال�س��عب م��ع 
فراغ��ا وا�سحا يف النوايا عند ال�سا�س��ة املتحكمون 
يف مقالي��د احلك��م والقرار بل وجدن��ا بع�سهم ابعد 
من��ه بالقدر الذي ه��م يدعونه وي�س��تخدمونه كدابة 
لتحقي��ق م�ساحله��م. فبع��د م��رور ع��دة اأ�س��هر عل��ى 
العراق��ي  ال�س��ارع  حفيظ��ة  اأث��ارت  الت��ي  احلادث��ة 
وجعلته مت�سنجا اأمام كل ما ي�سدر من فعاليات يف 
الرمل��ان ذل��ك عندما انحرف بع���س اأع�ساء الرملان 
ع��ن اخلط املر�س��وم له��م من كتلهم املا�س��كة بخيوط 
الق��رار داخل القب��ة الرملانية حيث انف��ردوا بردود 
اأفعاله��م اجت��اه هيئ��ة رئا�س��ة الرمل��ان الت��ي كان��ت 
تعم��ل م��ن اجل تق��ومي العالق��ة البيني��ة بينها وبني 
احلكومة بقيادة رئي���س جمل���س الوزراء، منطلقني 
م��ن اإن الرمل��ان هو لي���س ع�س��ى يعمل عل��ى اإيقاف 

حرك��ة عجل��ة النم��و احلكوم��ي بل علي��ه اأن ي�س��اند 
احلكوم��ة يف حال��ة احلاج��ة لذل��ك يف �س��ل وج��ود 

اأجواء لزمة اأو يف حالة عدم وجودها.
وكلن��ا يعل��م حج��م الأزم��ة الت��ي مي��ر به��ا الع��راق 
اأزم��ة واح��دة، فداع���س  اأزم��ات ولي���س  ب��ل ه��ي   ،
وفعل��ه التدمريي وماليني النازح��ني واحتياجاتهم 
الإن�س��انية والأمني��ة والأزمة القت�سادية والف�س��اد 
ال��ذي ي�سرب اأطناب املوؤ�س�س��ات العام��ة واخلا�سة 
وتدخل الدول املتحكمة يف القرار العراقي وانت�سار 
امللي�س��يات يف كل مكان والع�سابات وقطاع الطرق 
والتفج��ريات ووو اأزمات كثرية وكبرية ، الواحدة 

منها كفيلة يف اإ�سقاط اعتى الدول واحلكومات .
 اأق��ول وبع��د م��رور ع��دة اأ�س��هر عل��ى ه��ذه الأزم��ة 
الرملاني��ة  املجموع��ة  اإن  العراق��ي  لل�س��عب  تب��ني 
الت��ي خرج��ت مطالب��ة بالتغي��ريات والت��ي �س��كلت 
كتل��ة جديدة داخل قب��ة الرملان اأطلقت على نف�س��ها 
كتل��ة الإ�س��الح ، اإنه��ا لي���س كذل��ك حيث �س��رعان ما 
ان�س��حبت الكتلة ال�سدرية م��ن كتلة الإ�سالح بقرار 
م��ن الزعي��م الروحي للكتلة ال�س��يد مقت��دى ال�سدر، 
وان�س��حب كثري من الأع�ساء احتجاجا على مواقف 
الكتل��ة غري احليادية و�سارت وا�سحة عند اجلميع 
توجه��ات ال�س��يد املالك��ي وتوجيهات��ه يف ق��رارات 
كتل��ة الإ�س��الح ، اأم��ا اأع�س��اء الرمل��ان م��ن الكت��ل 
ال�سنية واملن�سوين حتت كتلة الإ�سالح فهم اغلبهم 
من ل اأ�سا���س �سيا�س��ي لهم ول �ساغط خارجي اأو 
داخل��ي يتحكم يف توجهاتهم ، وقد عك�س��وا �سورة 
وا�سح��ة عل��ى ال�س��تات ال�سيا�س��ي ال�س��ني يف هذه 
املرحل��ة لذل��ك تراه��م متذبذبني ب��ني كل الجتاهات 
وتع�سف بهم اب�س��ط الرياح ، وطبعا نحن يجب اأن 
ل ندع��ي خل��و الدواف��ع الوطنية واحل���س املخل�س 
عن��د بع�س الأع�س��اء فاحلقيقية اغلبهم باتوا اليوم 
فرح��ني عندم��ا يحق��ق الرمل��ان اجن��ازا يف جم��ال 

الإ�سالح ال�سيا�سي وم�ستب�سرين به . 
باعتبارك��م م�ست�س��ار العم��ار كي��ف تقي��م العم��ال 
التي يقوم بها جمل�س النواب عامة والتي يقوم بها 

رئي�س املجل�س خا�سة ؟. 
الن��واب  جمل���س  يك��ون  الرملاني��ة  الأنظم��ة  يف 
ه��و املوؤ�س�س��ة الت�س��ريعية وه��ي واح��دة م��ن ثالثة 
موؤ�س�س��ات منه��ا التنفيذية ، والق�سائية، وميار���س 
عمل��ه ووفقا ملب��داأ الف�سل بني ال�س��لطات، وله ثالثة 
ادوار وح�س��ب الد�س��تور وه��ي الت�س��ريع والرقابة 
والتمثي��ل ويع��د اإق��رار املوازن��ة الحتادي��ة واجب��ا 
ال��دول  بع���س  يف  الثالث��ة  ع��ن  مف�س��ول  رابع��ا 

الدميقراطية .
الن��واب  جمل���س  رئي���س  توج��ه  ي��زال  وم��ا  كان 
الدكت��ور �س��ليم اجلبوري يف هذه الف��رتة على دعم 
اجله��د احلكوم��ي وف��ق ال�سالحي��ات الت��ي يتيحها 
ل��ه النظ��ام الدميقراط��ي ومب��ا يت��الءم والد�س��تور 

العراقي ول يخرج بذلك عن حدود النظام الداخلي 
ملجل���س الن��واب يف جم��الت خمتلف��ة خا�س��ة منه��ا 
احلرب �سد داع���س وحماربة الف�ساد والإ�سالحات 
احلكومي��ة التي اقرتحها العبادي ، ف�ساًل عن  دعمه 
جله��ود احلكوم��ة يف دع��م النازح��ني خا�س��ة وان 
جه��ود ال�س��يد الرئي���س ق��د ان�سب��ت ملعاجل��ة جراح 
النازح��ني وم��ا زالت من خ��الل الفرق التي ي�س��كلها 
وجل��ان املتابعة والتنفيذ ملعاجل��ة اأو�ساع ومعاناة 
تخ���س  والت��ي  اجلوان��ب  كاف��ة  ويف  النازح��ني 
�س��وؤونهم احلياتية واليومية، و�سمل ذلك النازحني 
من دياىل والنبار و�سالح الدين ونينوى واأطراف 
بغداد وكانت ل�س��يادته زي��ارات عديدة ويف مناطق 

خمتلفة .
وقد كلفت من قبل ال�سيد الرئي�س مبتابعة النازحني 
يف بع���س املناطق وقمت يف تهيئة بع�س الزيارات 
للنازح��ني  الن��واب  به��ا رئي���س جمل���س  ق��ام  الت��ي 
وكانت بحق زيارة مهمة لوفد رفيع امل�ستوى ومنها 
زيارت��ه للنازحني يف جممع اأم القرى ومعر بزيبز 
وزيارته للرمادي، على العموم ل ميكن يف حال من 
الأح��وال ح�سر جهود اأكرث من �س��نتني يف وريقات 
، ولكنن��ا ميكنن��ا الق��ول اأن ه��ذه ال��دورة الرملاني��ة 
ه��ي الأقوى من ناحية الجناز ومن ناحية الفعالية 
ال�س��ابقة  الرملاني��ة  بال��دورات  مقارن��ة  والن�س��اط 
، م��ن حي��ث الت�س��ريعات القانوني��ة املهم��ة والت��ي 
اآخره��ا كان قان��ون العف��و العام مع عر�س مل�س��اريع 
جديدة وت�س��كيل جلان حتقيقية اأثرت على م�س��رية 
ال�سيا�س��ة الق�سائية منها مو�سوع التحقيق يف �سد 
املو�س��ل والتحقي��ق يف �س��قوط نين��وى والتحقيق 
جرمي��ة  يف  والتحقي��ق  الك��رادة  تفج��ريات  يف 
واملتابع��ة  املراقب��ة  م��ع  الكث��ري  وغريه��ا  �س��بايكر 

امل�ستمرة للجهات التنفيذية وال�ستجوابات .
هن��اك هجم��ة كبرية و�سر�س��ة على رئي���س املجل���س 
كي��ف ت�س��تطيع ال��رد عليه��ا باعتبارك��م على متا���س 

مب�سروفات املجل�س؟. 
يعل��م اجلميع اإن ال�سراع ال�سيا�س��ي يف العراق هو 
غري نا�سج اإىل امل�ستوى الذي يجعله �سراعا تكامليا 
كم��ا يف كث��ري م��ن ال��دول ذات النظ��ام الدميقراطي 
الفه��م  باملتكام��ل  واق�س��د  الرئا�س��ي  او  الرمل��اين 
ال�سحيح للدميقراطية عند �سعوب تلك الدول وعند 
النخب��ة احلاكم��ة كم��ا يف بع���س ال��دول الأوربي��ة 
وبع���س دول �س��رق اآ�س��يا فاملعار�س��ة ه��ي ت�سح��ح 
م�س��رية احلكومة باملقرتحات وامل�س��اريع ال�س��اندة 
فت�سب��ح احلكوم��ة والرمل��ان  الت�س��ريعي  والدع��م 
ذراع��ان لتحري��ك عجل��ة الدول��ة مب��ا يخ��دم م�سالح 
ال�س��عب حتى انك ل ت�سعر اأن هناك معار�سة وكاأنك 
يف اجتم��اع حكوم��ي ينتق��د بع�سه��م البع���س، اأو 
اأن يجعل��ه �سراع��ا توافقي��ا كم��ا يف اغل��ب ال��دول 
الدميقراطي��ة الأخ��رى حي��ث يت��م تق�س��يم املكا�س��ب 
وي�س��تمر  العجل��ة  وت�س��ري  والتواف��ق  بالرتا�س��ي 
العم��ل حتت مبداأ التوافق املعروف، بينما �سراعنا 

يف العراق هو �سراعا ت�سقيطيا اق�سائيا .
ه��ذا ن��اجت م��ن حداث��ة العه��د بالنظ��ام الدميقراطي 
عن��د  ل  حقيقي��ة  دميقراطي��ة  ثقاف��ة  وج��ود  وع��دم 
املواط��ن ب�سفت��ه املتحك��م بال�سن��دوق النتخاب��ي 
ول عن��د ال�سيا�س��ي ، وه��ذا الأم��ر ينعك���س على كل 
الكت��ل والكيان��ات ال�سيا�س��ية لذلك تالح��ظ اإننا اإىل 
الآن مل نغ��ادر التخندقات الت��ي ترمي ب�ساللها على 
خمرج��ات ال�سن��دوق النتخاب��ي كالبع��د الطائف��ي 
اخلارجي��ة  وال��ولءات  الع�س��ائري  والتع�س��ب 

والنقياد وراء امل�سالح الذاتية وغريها .

 البطاقة الشخصية؟
 1965 عــام  بغــداد  محافظــة  فــي  ولــدت 
انتمــي لقبيلة عبادة ، أكملت دراســتي في 
الجامعة المســتنصرية شغلت منصب مدير 
فــي مجلــس النــواب عــام 2006 واســتلمت 
مهام مستشــار فــي مكتب رئيــس مجلس 

النواب عام 2014 متزوج ولدي ثالثة أبناء. 

م�ست �سنتان على ا�ستالمه ملهامه كم�ست�ســار لرئي�س الربملان، وكانت فرتة مثقلة بالتعب وال�سهر، خا�سة 
وان ملف العمار �سار حا�سرا ومتقدما على غريه بفعل حتديات العمار يف املناطق املت�سررة من جراء 
الإرهــاب ، فرتة تطلبت منه العمل ايام كاملة،وزيــارات ميدانية كثرية يف مواقع اخلطر مع تهديدات 
اأمنية مل تفارقه يف كل مكان يحل فيه ، انه املهند�ــس عامر العبادي م�ست�ســار العمار لرئي�ــس جمل�ــس 

النواب. 
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اأبرز مباريات اليوم

كوريا اإيران

ماينزغاباال  

13:30العراقاليابان

ا�سرتاروما

فينوردفرنبخ�سة

االأهليال�سباب

الزمالكالن�سر

16:30

18:00

22:05

22:05

19:00

21:00

اجلوية والعهد اللبناين يتعادلن 1-1يف بطولة كاأ�ــس الحتاد ال�سيوي

الق��دم  لك��رة  الآ�س��يوي  الحت��اد  رئي���س  هن��اأ 
منتخب��ات  خليف��ة،  اآل  اإبراهي��م  ب��ن  �س��لمان 
الع��راق وكوري��ا ال�س��مالية وجمهوري��ة اإيران 
الإ�س��المية والياب��ان على بلوغ نهائيات كاأ���س 
الع��امل حت��ت 16 عام��ا 2017 يف الهن��د، حيث 

�ستمثل قارة اآ�سيا اإىل جانب الهند امل�سيفة.
وقال ال�س��يخ �سلمان فبي ان لالحتاد ال�سيوي 
"الع��راق وكوريا ال�س��مالية و اإيران  واليابان 
ع��رت مناف�س��ات قوي��ة من اأج��ل بل��وغ الدور 

قب��ل النهائ��ي من بطولة اآ�س��يا للنا�س��ئني حتت 
16 عام��ًا، والتاأه��ل اإىل كاأ���س الع��امل حتت 17 

عامًا يف الهند".
واأ�س��اف: �س��اهدت بع���س املباري��ات يف غوا، 
وق��د اأعجبن��ي م�س��توى امله��ارات والت�سمي��م 
والحرتافية يف الفرق، �س��هدنا بع�س النتائج 

الطموحة ومباريات حافلة باملناف�سة.
يف  التوفي��ق  الف��رق  جلمي��ع  اأمتن��ى  وتاب��ع: 
ال��دور قبل النهائي من بطولة اآ�س��يا للنا�س��ئني 

الفري��ق  يف��وز  اأن  واأمتن��ى  عام��ًا،   16 حت��ت 
الأف�سل.

وتاأهل��ت اإي��ران اإىل ال��دور قب��ل النهائ��ي بع��د 
فوزه��ا عل��ى فيتن��ام 5-0 ي��وم الأحد، يف حني 
فازت اليابان بذات اليوم على الإمارات 0-1.

وي��وم الثن��ني ف��ازت كوري��ا ال�س��مالية حامل��ة 
اللق��ب على عمان بف��ارق ركالت الرتجيح 2-4 
بع��د التعادل يف الوق��ت الأ�سلي 1-1، كما فاز 

العراق على اأوزبك�ستان 2- 0 .

يحدد  اجلزائــر  مدرب 
قائمــة  اإعــالن  موعــد 

مواجهة الكامريون
اجلزائ��ري  املنتخ��ب  م��درب  ال�سرب��ي  �سيك�س��ف 
ميلوف��ان راييفات���س، اليوم اخلمي���س، ع��ن قائمة 
الالعب��ني ال���23 املعني��ة مبب��اراة اجلول��ة الأوىل 
اأم��ام الكام��ريون �سم��ن الت�سفي��ات املوؤهل��ة اإىل 

نهائيات كاأ�س العامل 2018 برو�سيا.
وي�س��تقبل منتخ��ب املحارب��ني، اأ�س��ود الكامريون 
يف التا�س��ع م��ن اأكتوب��ر الق��ادم مبلع��ب م�سطف��ى 
ت�ساكر يف متام ال�ساعة 20.30 بالتوقيت املحلي.
الغ��اين  للمنتخ��ب  ال�س��ابق  امل��درب  و�س��يعقد 
بقاع��ة  �سحفًي��ا  موؤمت��ًرا  رايفات���س  ميلوف��ان 
املحا�سرات التابعة للملعب الأوملبي اخلام�س من 
يوليو، وحينها �سيك�س��ف عن القائمة املعنية بلقاء 

الكامريون.

رئي�س الأحتاد الآ�سيوي يهنئ العراق بالتاأهل ملونديال النا�سئني

لكأس  النهائي  النصف  دور  ذهاب  مباراة  في   1-1 اللبناني  والعهد  الجوية  القوة  الفريقان  تعادل 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل العب الجوية زاهر ميداني الهدف للفريق في د 24 من الشوط االول، في ما سجل حسن 
دقيق هدف التعادل للعهد في د 62 من الشوط الثاني.

تقام  أن  على  المقبل،  األول  تشــرين   18 يوم  بيروت  في  النهائي  نصف  إياب  مباراة  وستجري 
المباراة النهائية لكأس االتحاد االسيوي يوم 5 تشرين الثاني المقبل.
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رئيس التحرير

بهاء الدين النقشبندي

معتمــدة مــن نقابــة الصحفييــن العراقييــن برقــم اعتمــاد )589( 

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1246( لسنة 2009

دينــار   500 صفحــة   16
عراقية.. سياسية.. عامة
www.daralsalaam.com

اأك��رم  الرتك��ي،  ال�سناع��ي  املهند���س  �سن��ع 
اأور���س، املقي��م بولي��ة “كوجه اإيلي”)�س��مال 
غربي البالد(، �س��يارة ريا�سية مك�س��وفة، قام 
بت�سمي��م و�سناعة معظم قطعها، بعد اأن ملعت 
فكرة �سناعة �س��يارة يف راأ�س��ه اإثر م�س��اهدته 

فيلما وثائقيا عن �سناعة ال�سيارات.
يف  املقي��م  عام��ا(،   42( اأور���س  وجم��ع 
ق�س��اء “اإزمي��ت” اأج��زاء �س��ياراته م��ن بائ��ع 
الرتو���س  و�سن��دوق  كاملح��رك،  اخل��ردوات، 
الرتو���س  و�سن��دوق  ال�س��رعة(،  )علب��ة 
التفا�سل��ي، ومنظومة التري��د )املرد(، فيما 

�سمم و�سنع القطع الأخرى بيده.
واأو�س��ح اأور���س اأن فك��رة �سناعة ال�س��يارات 
ملع��ت يف راأ�س��ه بعد م�س��اهدته  فيلم��ا وثائقيا 
ع��ام 2003، ي�س��لط ال�س��وء عل��ى اأ�س��خا�س 
عل��ى  بالعتم��اد  �س��ياراتهم  ي�سنع��ون 
اإمكانياته��م اخلا�س��ة، كم��ا ق��راأ كتاب��ا يتناول 

مراح��ل �سناع��ة ال�س��يارة، وعق��ب ذلك قرر ا�س��تئجار مكان��ا خا�سا 
وزوده باملع��دات الالزم��ة لل�سناع��ة، ثم ب��داأ يعمل اأيام ال�س��بت يف 

ور�س��ته، حيث �سنع ثالث �س��يارات قبل اأن ي�سنع �سيارته الرابعة 
)الريا�سي��ة املك�س��وفة(، الت��ي حتمل لوحتها لقب��ه )Örs 4( خالل 

6 اأ�سهر.

مهند�س تركي ي�سنع �سيارة ريا�سية م�ستوحاة من فلم وثائقي

بعدسة: اوس العبيدي - أطفالنا .. والمستقبل المجهول

اأكرب تل�سكوب ل�سلكي بالعامل 
�سيبداأ عمله .. قريبا

ذك��رت و�س��ائل اإع��الم ر�س��مية �سيني��ة، اأن ال�س��ني �س��تقوم قريبا 
بتفعي��ل وت�س��غيل اأك��ر تل�س��كوب ل�س��لكي يف الع��امل يف الوقت 
الذي ي�سع فيه الفنيون اللم�سات النهائية لهذا امل�سروع ال�سخم.
وقال التلفزي��ون املركزي ال�سيني "�سي.�س��ي.تي.يف"، اإنه يتم 
اإ�سافة اللم�سات الأخرية على التل�سكوب، واإن من املقرر اأن يبداأ 
الطبق يف البحث عن احلياة خارج الأر�س وا�ستك�س��اف الف�ساء 

الأحد.
وا�ستغرق بناء التل�سكوب نحو خم�س �سنوات.

وم��ع   ، الحت�س��ار  حلظ��ات  يف 
تغلب ال�سواد ، وهجرة ال�سم�س ، 
وانطفاء �س��وء القمر .. مروا من 

هنا !

 ، معاوله��م  املجرم��ون  اأخف��ى 
وخلع��وا قناعه��م الكال��ح القبي��ح 
اإىل  منه��م  ال�س��ذج  واأر�س��لوا   ،
وتابع��وا   ، املحت��وم  م�سريه��م 
�سا�س��ات  عل��ى  م��ن  امل�س��هد 
الف�سائي��ات وه��م يتج�س��اأون من 

تخمة حلوم ودماء �سحاياهم !

ولكنها تبق��ى حلظة عودة للحياة 
..

وهي حلظة ل تقا���س بالزمن ، قد 
جت��د الثاني��ة ب�س��اعة ، والدقيق��ة 
بيوم ، والي��وم كله يحفر جذوره 

يف اأر�س التاريخ ال�سلبة !

فيه��ا   ، تن�س��ى  ل  حلظ��ة  وه��ي 
مغالبة ال�سحك والبكاء ، والياأ�س 
بالرجاء ، و�سراع النور والظالم 

.

 ، مثي��ل  له��ا  لي���س  حلظ��ة  وه��ي 
فاأنفا�س��ها ته��زك ه��زًا ، ودموعه��ا 
تغ�سل كل اأدران ال�سنني الطوال !

وه��ي امت��زاج احلن��ني بالوج��د ، 
وع�سارة ال�سوق بعطر الذكريات 
بغن��اء  ال��وداد  ع��زف  وتع��ايل   ،

الع�سافري ! 

اإنهم مروا من هنا .. 
وكاأنه��م مع خطواته��م كانت تنرث 
ال��ورود ، وكاأن �سلي��ل ال�س��يوف 
اأثم��رت  لأر�س��ه  عا�س��ق  غن��اء 
واأخ�س��رت يف حلظ��ة من��اء ط��ال 

انتظارها .

 .. والبهج��ة   .. تع��ود  احلي��اة 
وال�سعادة .. تعود 

وخي��وط �سم���س الغ��د الذهبية .. 
تن�سج اليوم باأيد طفلة نقية .. 

لتعل��و وتعلو وتغط��ي كل اأر�سنا 
بالنور !

فيض الخاطر

العودة للحياة 


