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مـعـلوم  وبـديـهي  جـدا حـيـنـما يـكـون هـنـاك فائـض في منـتج مـا في عـالم الـصـنـاعة
تراكم نـتج  الى ايقاف انـتاج السـلعة  الـفائضـة حل تصـريف ا والـزراعة  يلـجأ ا
نـتج  بدون ـكدس  في مـخازنه  قـبل ان يصـيبـهـا التـلف  واحملافـظة عـلى سعـر ا وا
خــســارة ...في عــراق الــيــوم  وجــود  عــشـرات  اآلالف مـن الــشـبــاب فـي مـخــتــلف
االخـتـصاصـات الـعلـمـية واالنـسـانيـة  يـعيـشـون  كابـوس الـبطـالـة   بعـد سـنوات من
ضنـية  لغرض احلصـول على الشهادة الـذي يفترض ان جتد تخرجـهم وجهودهم ا
له مكـانـا مالئـما يـوفـر له الـعـيش الكـر  يـتـناسب مع مـؤهالته  ولـكـنـنا نالحظ ان
شهادته ال تـوفر له  اال  رقـما  مـضافا الى  افـواج العـاطل عـن العمل من زمالئه 
وليس هناك امال  في االفق القريب حلل معضلة بطالة الشباب  في بلد  تهيمن على
ي طـبقته احلـاكمة  ثـقافة االسـتهالك ولـيس االنتاج بـسبب تبـعيـتها  لـلراسمـال العا
ية ارس وظيفة وكيل  للشركات الراسمالية العا كبرجوازيـة  كمبرادور غير منتج  
واالقليمـية .في بلد يستورد كل شيء  ابتداءً من ((النـعال)) الى الطائرة  وما بينهما
 في مجال الصـناعة  ويسـتورد  رأس البصل الى حبـة التمر والـبطاطة وما بـينهما
في مجـال الـزراعـة ...لـذلك نـرى  ان فتـح باب الـقـبـول لـعشـرات  االالف من الـطـلـبة
ا تزيد من افواج ختلف التخصصات  ا عاهد العراقية و للدراسة في الـكليات وا
الـعاطـل دون وضع حـلول السـتيعـاب هذه اخملـرجات سـواء في القـطاع اخلاص ام

القطـاع العام  لذلك  نقتـرح غلق باب القبول في جـميع الكليات
ـكن  تـوفـيـر فـرص ــعـاهـد  ذات الـتـخـصـصـات الــتي   ال وا
تـراكم   حـيث يـبدو ان عـمل خلـريجـيـهـا حل  تـصـريف ا
هـذا  احلل الـوحـيد امـام  الـطـبقـة احلـاكـمـة   ... على االقل
ــــــــزيـــــد من  االمــــــــوال لـــــيــــتــــجـــــنب الــــطـــــالب وذووه  ا
ــصـروفــات   الكـمــال دراســة بـنــاتـهـم وابــــنــائـهم   دون وا

فائدة .
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ــمــارســات الــثــقــافــيــة ــنــمــطــة لـــكل ا ا
خصوصا لدى الشباب العربي ما يوسع
الــــهــــوة بـــيــــنه وبــــ مــــوروثه وتــــراثه
ومـقـومـات هـويـتـه جـيال بـعـد جـيل. وقـد
ـشـروع الثـقـافي الـعربي في أخذ إعـداد ا
االعــتــبــار كــون أقـــوى حتــديــاته تــكــمن
أساسـا في مغـبـة التـناقض واالخـتالفات
وصلة إلى الصراع ب الشعوب وهي ا
الـنــظـريــة الـغــربـيــة الـتي تــروّج لـصـراع
ـزعوم والـذي سـخـرت له آلة الثـقـافـات ا
إعالمـية غـربـيـة كاسـرة تـواصل تـغـذيته
مـنـابـر إعالمـيـة غـربيـة مـؤثـرة من خالل
مواضيع يـتم اجتـرارها عن عمـدا ويدعو
ـفتعل دول الـعالم العربي هذا الصراع ا
إلى جـعل أحــد األهـداف االسـتـراتــيـجـيـة
ــشـروعــهـا الــثــقـافي تــصــحـيح األفــكـار
النمـطية الـسلبـية إزاء ثقـافاتهـا وتعزيز
ثـقـافـة الـتـواصل واحلـوار والـتـعـاون مع
ــنــابــر الـثــقــافــيــة الـفــاعــلــة وغــيـر كل ا

غرضة في دول العالم).  ا
œuNł ‰cÐ

ودعـا الــبـيــان الـدول الــعـربـيــة إلى (بـذل
اجلـهــود لــتـنــفــيـذ إصالح ثــقــافي شـامل
يــؤسس ســـيــاســاتــهــا الــثـــقــافــيــة عــلى
تـــــشـــــخــــيـص دقــــيـق لـــــواقع اإلنـــــتــــاج
مارسات الـثقافـية وإلى تعزيـز مكانة وا
ـعــرفـة ومــا يـرتــبط بـهــا من صــنـاعـات ا
ـا يـجعـلـها قـادرة على إبداعـيـة خالقة 
ـعـرفي ـشـاركـة في مـنــظـومـة اإلنـتـاج ا ا
ي مع احملافـظـة على خـصوصـيات العـا
كـيــانــهـا الــثــقـافي واحلــضــاري في جـو
يتسم بتحـديات كبرى تـواجه السياسات
الـثـقـافـيـة في الـبـلـدان الـعـربـيـة وهـو ما
ـشروع الـثـقافي يبـرر اخـتيـار مـوضوع ا
العربي أمام التحديات الراهنة موضوعا
رئـيـســا لـهـذه الـدورة. ولــفت الـبـيـان إلى
الـــتــحـــديـــات الــراهـــنـــة مــوضـــوع هــذا
ــشــروع كــثـيــرة ومــتــنــوعــة وتــتـفــاقم ا
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اخــتــتــمت االثــنــ في الــقــاهــرة أعــمــال
ـسـؤولـ عن الـشـؤون مـؤتـمـر الـوزراء ا
الثـقافيـة في الوطن الـعربي في دورته الـ

صرية  21 برئاسة وزيرة الثقافة ا
إيـــنــــاس عـــبـــد الـــدا والـــتـي أقـــيـــمت
ـنظـمـة الـعربـيـة لـلتـربـية بـالتـعـاون مع ا
ـشـاركة  19دولة والـثـقـافـة والـعـلـوم و

عربية.
ورأس وفـد الـعـراق وزيـر الـثـقـافـة فـريـاد
راونـــدزي الــــذي ألـــقى كـــلــــمـــة حـــظـــيت
ــؤتــمــر في بــيــانه بــاالهــتــمــام. ووجه ا
اخلــتــامـي الــدول الــعــربـــيــة إلى إصالح
ثقافي شامل يؤسس سياسـاتها الثقافية
عــلـى تــشـــخــيص دقـــيق لــواقـع اإلنــتــاج

مارسات الثقافية.  وا
ودعــا في تــوصـــيــاته الــنــهــائــيــة الــدول
ـزيد من الـتـعاون مع ـنـظّمـة  العـربـية وا
نظـمات والهـيئـات اإلقليـمية والـدولية ا
احلـكـومـيـة وغـيـر احلـكـومـيـة واخلـبراء
ـعـنــيـ بـالـشــأن الـثـقـافي والـبـاحــثـ ا
ـعـاجلــة ظـاهـرة الــغـلـوّ والـتــطـرّف عـبـر
وضع اسـتـراتــيـجـيّـات هـادفــة وتـكـثـيف
الفـعالـيات الـثقـافيـة وغرس قـيم احلوار
ــا يُـــوفّــر الــسّالم والــوئــام واالعــتــدال 
االجــتــمــاعي. وقــال الــبــيــان: (إن الـدورة
ـــؤتــمــر الــوزراء الــواحــدة والـــعــشــرين 
ــســؤولـ عـن الـشــؤون الــثــقــافـيــة في ا
الـوطـن الـعــربي تــنـعــقـد فـي جـو يــتـسم
بــتــحــديــات كــبــرى تــواجه الــســيــاسـات
الـثـقـافـيـة في الـبـلـدان الـعـربـيـة وهـو ما
ـشروع الـثـقـافي الـعـربي يـبـرر اخـتـيـار ا
أمـام التـحـديـات الراهـنـة عـنوانـا رئـيـسا
ـقـصود لـهذه الـدورة. وتـابع: »إذا كـان ا
ــشــروع الـثــقــافي الــعــربي تــلك بــهــذا ا
ــؤديـة إلـى رؤى حــضــاريـة الــبــوصــلــة ا
كن الـقول بـأن التـحديات جامـعة فـإنه 
ـشـروع كـثـيـرة الـراهـنـة مـوضـوع هـذا ا
ومتنوعة تتفاقم سطوتها عاما بعد عام
ومن جملتـها ما يؤثر مـباشرة في احلقل
ــفـهــومه الــواسع وهي الـتي الـثــقـافي 
ـشــروع الــثـقــافي الــعـربي تـعــني هــذا ا
انـطالقـا من رهــان الـتـحـديـات الــثـقـافـيـة
الداخلية للدول العربية وأخذا باالعتبار
ـيـة). واقع الـتـحـديـات الـثـقـــافـيـــة الـعــا
وذكـر البـيـان (إن حتـول الـعـالم إلى قـرية
كـونـيـة تــتـسم بـتـســارع حـركـة اإلنـسـان
فـرض حتـوال جـذريـا في مـفـهـوم احلـدود
اجلغرافية والفكرية حيث جتلى ذلك في
ـاط الــعـيش والــبـنــاء والـتــفـكــيـر في أ
حتـول بـنـيـوي خـلـخل الـبـنـاء الـهـويـاتي
ـكن حتـص لألفراد واجلـمـاعات إذ ال 
الــــذات احلــــضــــاريـــة الــــعــــربــــيــــة ضـــد
ا قدرة هيمنة دو االختراقات الغربية ا
ــضــامـ حــقــيــقــيــة عــلى إنــتــاج هــذه ا
ة الـثقـافية وتخـليـصهـا من هيـمنـة العـو

ـثل شـرطة ديـالى ومـفوضـية (وفداً 
حـقوق االنـسـان ومـحـامـ زار مـنزل
جدة الـطـفلـة الـيتـيـمة فـرح بـبعـقـوبة
وعـقـد لــقـاءات مع اقـاربـهــا لـلـوقـوف
عـلى اسـبـاب الـقـضـية الـتـي تفـاعـلت
معها كل االوساط الشعبية في البالد
بــعـد انــتــشـار قــصــتـهــا عــلى مـواقع

التواصل االجتماعي) . 
واضـاف الــعــطـيــة ان (قــائـد شــرطـة
ديـالى وجه بـدراسـة قــضـيـة الـطـفـلـة
الـــيـــتــيـــمـــة فـــرح وبــيـــان االســـبــاب
احلقيقية التي دفعت اسرتها للتخلي
عـنــهـا   الفــتـا الى ان الــتـحــقـيق في
مـلف الــطـفــلـة جـاء لــدواع انـســانـيـة

والعمل على ضمان حقوقها). 
واشـــار الــــعـــطـــيــــة الى  ان (قـــيـــادة
الشرطة تعاملت مع قضية الطفلة من
منطلق انسـاني وسعت للتواصل مع
اقاربـها من اجل ايـجـاد مخـرج يؤمن
ة للطفلة التي فقدت كل احلياة الكر

ذويها) . 
ومن جــانب آخـــر وجه قــائــد شــرطــة
مـــحـــافـــظـــة ديــالـى الـــلــواء فـــيـــصل
الـعـبـادي مــنـتـسـبي الــشـرطـة بـعـدم
البس حـمل االسـلــحـة ظـاهــريـا مع ا
دنـية.   وقـال العـبادي لــ (الـزمان) ا
إنه  (بــنــاء  عـــلى تــوجــيــهــات وزيــر
الــداخــلــيــة قـاسـم العــرجي وجــهــنـا
ضـبـاط ومـراتب الـقـيـادة بـعـدم حـمل
دنية البس ا االسلحة ظاهريا على ا

التلقائية األقـصر احلرية (اإلسكندرية)
بورسعيد مطروح والعريش حيث تنسم
ــصــري الــضــيــوف عــطــور الــولــكــلــور ا
ـتـنـوعة وموروثـاته الـفـنـية ومـفـرداتـها ا
الـتي تـشـكلـت عبـر الـعـصـور الـتـاريـخـية
اخملـتلـفـة ومن بـ مـجسـمـات جملـمـوعة
صري عبر احلضور بدع ا من ابرز ا
إلى مسرح األوبرا الكبـير ثم تفقدوا أكثر
من  100عـنــوان من أهم إصـدارات وزارة
الــثـقــافــة إلى جــانب مــسـتــنــســخـات من
القـرارات اجلمـهوريـة اخلاصـة بتـأسيس
وزارة الـثـقـافـة وقـطـاعـاتـهـا بـعـدهـا وفى
سـرح الكـبـير عـزف اوركسـتـرا القـاهرة ا
ــايـســتـرو احــمـد الــسـمــفـوني بــقــيـادة ا
ـــــصــــرى عـــــاطف الـــــسالم الـــــوطــــنى ا
االفتتاحية االحتفالية لـ شوستاكوفيتش
ومــعـزوفــة عـمــر اخلــيـام لـ مــحــمـد عــبـد
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واضـاف  روانـدزي بــكـلـمــته امـام اقـرانه
الـوزراء (في ظل الـظــروف الـراهـنـة الـتي
ينـعـقـد فيـهـا مؤتـمـرنـا هذا نـود إن نـعلن
بـصــريح الـقــول ان الـتـحــديـات الــراهـنـة
التي تـواجـهنـا جـميـعـا كمـنـظومـة بـلدان
عربية تتعلق أوال وأخيرا في سبل تعزيز
وتـرسـيـخ الـهـويـة الــثـقـافــيـة عـلى أسس
ومنـطلـقـات الثـقافـة كحـق للـجمـيع وعلى
ــتـســاويـة أســاس احلـقــوق الـثــقــافـيــة ا
جلـمـيع مـكــونـات اجملـتـمع وذلك من اجل
تـعـزيـز االنـتـمــاء لـهـذه الـثـقـافـة في أطـار
ا يـجمع الوحـدة الـوطـنـية لـبـلـدانـنا ,و
روافد التنوع الثقافي والتعددية الثقافية
في مـصب اإلنـسـانـيـة وان يـكـون الـتراث
الــذي ورثــنــاه عن أجــدادنــا هـو الــعــامل
اآلخــر فـي تــعــزيــز الـــهــويــة الــثـــقــافــيــة
شتركة وإبراز جميع عناصر اإلنسانية ا
هـذا الـتـراث كـعـامل أسـاسي في تـشـكـيل
ـواكـبة روح الـعـصـر وحتـدياته هـويتـنـا 

سطوتها سنـة بعد سنة ومن جـملتها ما
يـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة في احلـــقل الـــثـــقـــافي
فـهـومه الواسـع وهي التي تـعـني هذا
ـشـروع الــثـقــافي الـعـربـي انـطالقـا من ا
راهن التحديات الـثقافية الـداخلية للدول
العربية وأخذا باالعتبار واقع التحديات
ـية. وقـال البـيان إن حتول الثـقافـية الـعا
الـعـالم إلى قـريـة كـونـيـة تـتـسم بـتـسـارع
حـركـة اإلنـسـان فـرض حتوال جـذريـا في
مـفـهــوم احلـدود اجلـغــرافـيـة والــفـكـريـة
ــــاط الــــعــــيش حــــيث جتــــلـى ذلك في أ
والـبــنــاء والـتــفـكــيـر في حتــول بـنــيـوي
خــــلـــخل الــــبـــنــــاء الـــهــــويـــاتـي لألفـــراد
ـعرفية ضام ا واجلماعات وأضـعف ا

واإلبداعية والعلمية العربية).
وفي كلمته التي ألقاها في قال (رواندزي
يقع عـلى عـاتقـنـا اليـوم كـمنـظـومة بـلدان
عربية أن نـضع البعد اإلنـساني لثقـافتنا
في مـقــدمـة جـهــودنـا لــضـمـان اســتـمـرار
بادرة جهود إعـادة األعمار وان نـؤسس 
عـربــيـة مــشـتــركـة تــطــلق من بـلــدكم هـذا
مــصــر ,إلحــيــاء تـــراث جــمــيـع الــبــلــدان
الـعــربـيــة الـتي تــعـرض تــراثـهــا وارثـهـا
الـثــقـافـي لـلــدمـار وذلك أســوة بـاجلــهـود
ـنظـومـة الـعـربـية في دعم الـتي تبـذلـهـا ا
التراث الفلسطيني والقدس الشريف وقد
ـنـظـمـة الـعـربـيـة إلنـشـاء تـكـون مـبـادرة ا
ــقــدسـي فــكــرة صــنـــدوق دعم الــتـــراث ا
ـبـادرة مـنـاســبـة لـتــأطـيـر انـطـالق هـذه ا
بـإطـارهـا العـربي الـشـامل مـن اجل مـزيد
من الـفاعـلـيـة واحلـضور لألمـانـة الـعـامة
جلامـعة الـدول العـربيـة ومن خالل الدور
ـكن أن تـمارسه وجـهـتهـا في هذا الذي 
نظمة العـربية للتربـية والثقافة اجملال ,ا

والعلوم).
هــذا وشــهــد احلـــضــور في الــيــوم األول
للـمـؤتـمر فـقـرات لفـرق الـفنـون الـشعـبـية
بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة هى تــوشــكى

الكـبـيـرة). واكد أن الـعـراق وقد رأيـتـموه
وهــو يــواجه اعــتـى هــجــمــة شــرســة في
ــتــمــثــلــة بــصــفــحـة تــاريــخه الــراهن وا
اإلرهاب الذي على رأس مسـمياته تنظيم
داعش اإلرهـــابـي الـــذي عـــاث في األرض
فـســاداً من خالل اخلــراب الــكـبــيــر الـذي
ـــتــعــمــدة أحــدثـه واإلبــادة الــثــقـــافــيــة ا
والهمجية جلمـيع مواقع وعناصر تراثنا
ــعــنـوي حــيث لم يــتــرك أمـاكن ـادي وا ا
لـلــتــراث أو الـعــبـادة أو الــثـقــافـة إال و

تـدمــيــرهـا ,فـقــد تــدمــر أكــثـر من (5000)
خـــمـــســـة أالف مـــبـــنى و إزالـــتـــهــا أو
فـقــدانــهـا ,مـنــهـا (108) مـســجـداً و((15
ضـريــحـاً و(19) كـنــيــسـة و(37) مـدرسـة
ومـعــبــداً واحـداً و(13) سـوقــاً وحــمــامـاً
و(431) بيـتـاً تراثـيـاً دمرت كـلهـا وأتـلفت
ـوصل ــديـنــة ا نـتــيـجــة الحـتالل داعش 
نــاهــيك عـن مــدن صالح الــدين واالنــبــار

وديالى وجنوب كركوك 
ولذلك يـقع على عـاتـقنـا اليـوم كمـنظـومة
بـلـدان عـربـيـة ان نـضع الـبـعـد اإلنـسـاني
لـثـقــافـتـنـا في مــقـدمـة جـهــودنـا لـضـمـان
اســـتــمـــرار جـــهــود إعـــادة األعـــمــار وان
بـادرة عربيـة مشتركـة تطلق من نؤسس 
بـلــدكم هـذا مــصـر ,إلحـيــاء تـراث جــمـيع
الـبـلــدان الـعـربـيــة الـتي تـعــرض تـراثـهـا
وارثــهـــا الــثــقـــافي لــلـــدمــار وذلك أســوة
ـنظومـة العـربية باجلهـود التي تـبذلـها ا
في دعم الــتـراث الــفـلــسـطــيـني والــقـدس
ــنــظــمـة الــشــريف وقــد تــكـون مــبــادرة ا
الــعـربــيـة إلنــشــاء صـنــدوق دعم الــتـراث
ـقدسي فـكـرة مـنـاسـبة لـتـأطـيـر انطالق ا
بادرة بإطارهـا العربي الشامل من هذه ا
اجل مزيد من الفاعلية واحلضور لألمانة
العامة جلامعـة الدول العربية ومن خالل
ـكن ان تـمـارسه واجـهـتـها الـدور الـذي 
نظـمة العـربيـة للتـربية في هذا اجملال ,ا

والثقافة والعلوم).

ميـزانيـة اإليرادات احملـليـة وبإشراف
احلكومة احملليـة ومجلس احملافظة .
واضـاف الـزركـوشي لــ (الـزمـان)  ان
(قــسم االدارة والــتــجــهــيــزات بــاشــر
شروع بإعداد الكـشوفات اخلاصـة با
ــســتــلــزمــات االســاســيــة لــتــوفــيــر ا
بالـتـزامن مع انـطالق الـعـام الدراسي
اجلــــــديــــــد ). مــــــديــــــر قــــــسم االدارة
والتـجهـيزات عـلي عبـاس شهـاب قال
لــ (الـزمــان)  ان (عـدد الــرحالت الـتي
سيـتم تـوفـير نـحـو  أربعـة الف رحـلة
مدرسـية جـديدة سـيتم تـوزيعهـا على
دارس التي مدارس الفتح اجلـديد وا
تــعــاني من نـــقص في عــدد الــرحالت
ولعموم اقضية ونواحي احملافظة) . 
واكـد شـهــاب  ان (الـتـوزيـع سـيـكـون
ـقـدمة من حـسب أسبـقـيـة الـطلـبـات ا
دارس ووفق التعليمات قبل ادارات ا
ـعــمـول بــهـا  والـضــوابط االداريــة ا
مضيفا ان تـربية ديالى تعـمل بتظافر
جـمــيــــع اجلــهـــــود مـن اجل تـوفــيـر

البيئة التربوية ).
من جـــهــة اخــرى  أعـــلن مــديـــر قــسم
االعالم والـعالقــات في قـيــادة شـرطـة
ديالـى العـقـيد غـالب الـعـطيـة تـشـكيل
فريق استطالعي ثالثي لكشف قضية
الطـفلـة اليـتيـمة فـرح والذي انـتشرت
مـؤخـرا بـكـثـافـة في مـواقع الـتـواصل
االجتـمـاعي وحتولت الى قـضـية راي
عـام. وقــال الــعـطــيـة لــ (الــزمـان) ان

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

أكـد عـضــو مـجـلس مـحــافـظـة ديـالى
احمـد الربـيـعي  ان حوض الـبرتـقال
ـئــة من داخل احملــافــظــة فــقـد  70بــا
انتـاجه فـيـما كـشف عن أبـرز أسـباب

اخلسائر. 
وقـــال الــــربــــيـــعي  لـ ( الــــزمـــان) ان
(مـحــافــظـة ديــالى  تــعـرف تــاريـخــيـا
دينة البرتقال والّذي يعد من أجود
األنــواع في الــعــراق نــظــرا المــتــداد
أشــــجــــاره في جــــمــــيـع مــــدن وقـــرى
ومزارع احملـافـظة وشـجـرة البـرتـقال
زروعـات الـتي ال تـقاوم من فصـيـلـة ا
كن ألشجارها اجلفاف والعطش  و
الـــتي عـــاشت  20 عـــامـــاً أن تـــمــوت
بـغـضـون أسـابـيـع قـلـيـلـة إذا انـقـطع
ــاء).  واضـاف الـربــيـعي ان عـنــهـا ا
(حوض الـوقف  شـرق بـعقـوبـة ضمن
ناحـيتي ابي صـيدا والـعبـارة  والذي
يشـكل أكـبر نـافذة لـتسـويق الـبرتـقال
واحلـمـضــيـات بـشــكل عـام في ديـالى
ـــئـــة من انــتـــاجه خالل فــقــد  70 بــا
ــاضــيــة). وأكـد الــسـنــوات الــعــشـر ا
الربـيـعي ان  (ثالثـة عوامـل رئيـسـية
تـقف وراء تـدني انـتـاج الـبـرتـقـال في
حــوض الــوقف وهـي االضــطــرابــات
األمــــنـــــيــــة واجلــــفــــاف واالوبــــئــــة
واالمراض )  الفتـا الى ان ( احلوض
كانت ينتج االف االطنان من البرتقال
ســنـويــا لــكن االوضــاع تــغــيـرت االن

بـشـكل واضح وبــات انـتـاجه ال يـسـد
احلاجة احمللية).

وكـشفـت اللـجـنـة االمـنـيـة في مـجلس
عن الــبـــدء بــأول مــحـــافــظـــة ديــالـى 
خطـوات معـاجلة مـا أسمـته "عسـكرة
دن" وإعادة انـتشـار أجهـزة القوات ا

األمنية . 
ـجلس وقال رئـيس اللـجنـة األمنـية 
ديالى صادق احلسيني لـ (الزمان)
ان  (الـلـجـنــة وبـالـتـنـســيق مع بـقـيـة
القيادات االمنـية بدأت اولى خطوات
ــدن من خالل مــعـــاجلــة عـــســكـــرة ا
اعادة انتـشار الـقوات االمـنيـة ونقاط
ــرابــطــة وتـوزيـع الــقـطــعــات داخل ا

دن ومحيطها) .   ا
d¼UE  qOKIð

واضــاف احلـــســـيــني ان  ( تـــقـــلــيل
سـلحـة للـقوات االمـنية في ظـاهر ا ا
دن الرئـيسية يأتي في إطار مراكز ا
جهـود حثـيثـة إلعطـاء رسائل تـطم
لـلـراي الـعـام ) مـؤكدا ان  (الـغـاء كل
ـسـلـحـة حتـتـاج الى وقت ـظـاهـر ا ا

لكننا نسير بهذا االجتاه حاليا).
ديـرية العامـة لتربية وضمن جهود ا
سـتلـزمات الـتربـوية ديالى لـتوفـيـر ا
لــعـــمــوم مـــدارس احملــافــظـــة  اعــلن
دير العام لـتربية ديـالى جعفر معن ا
الزركـوشي عن تخـصيص مـبلغ قدره
مـئـة وخمـسـة وسـتـون مـلـيـون ديـنار
ـدرســيـة بـدعم من لـشـراء الــرحالت ا
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اكــــــــد رئـــــــيـس االحتـــــــاد احملــــــــلي
للجمعيات الفالحية في كربالء وليد
الـــكــريـــطي ان الـــواقع الـــزراعي في
احملافظـة يشـهد تـدنيـا واضحا دون
ياه. طلوب نتيجة شح ا ستوى ا ا
واوضح الــــكــــريـــطـي في تــــصـــريح
صـحـفي ان (هـنـاك اسـبـابـا عـدة في

ــيــاه ومــنـهــا غــيــاب تــطـبــيق شح ا
ــتـــجــاوزيـن عــلى الـــقــانـــون عــلـى ا
ـائـيــة بـاالضـافـة الى ان احلـصص ا
ـشــاريع االســتــصالحــيـة لم اغـلـب ا
تلب طمـوح الفالح نـتيجـة فشل هذه
شـاريع ومنـها مـشروع تـبطـ ابو ا
دوية والـعجـمـية وابـو ذدع). مشـيرا
ــــشـــاريـع احـــبــــطت الى ان (هــــذه ا
مـعــنــويـات الــفالح وكــانت مــخـيــبـة

لـآلمـال). وقـال الـكــريـطي (كـنـا نـأمل
خـيـرا بـاالسـتـصالح لـكـونه يـعـد من
ــشــاريع الــنــاجــحــة ولــكن لالسف ا
حــــتى االن لم تــــلب طــــمــــوح اغـــلب
). مــضـــيــفــا ان (مـــشــاكل الــفـالحــ
الــواقع االروائـي اصــبــحـت كــثــيــرة
ويــــجـب عــــلى احلـــــكــــومــــة ادخــــال
الــتــنــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة وعــدم
االعــتـمــاد عــلى الـســقي الــتــقـلــيـدي
وكـذلك عـلى الـدولـة اعـطـاء االولـوية
للقـروض الزراعـية وبـالدرجة االولى
لـتحـسـ الـواقع االروائي ومن اجل
زيـادة غـلـة االرض الـزراعـيـة لـلـفالح

الكربالئي).
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ـــائــيــة حــسن ــوارد ا وكــان وزيــر ا
اجلـــنــابي قـــد طـــالب بـــاالســراع في
تـركـيب اربع مـحــطـات حتـلـيـة مـيـاه
مـنــحـتــهـا الــكـويت إلى الــعـراق في
وقت سابق فيمـا دعا رئيس ائتالف
الوطـنـية ايـاد عالوي الى ان تـكون
ـيـاه اولـويـة وطـنـية مـعاجلـة ازمـة ا

يشارك في حلها اجلميع. 
ـكتب رئـيس ائتالف وبحـسب بيـان 

الوطنية عالوي تلقته (الزمان) امس
فقـد (اطلع عـالوي امس على احـاطة
وشرح مـفـصل قـدمه اجلنـابي بـشأن
ـياه التي سبل معـاجلة ازمـة شحة ا
تـعــاني وطـأتـهــا بـعض احملــافـظـات
اجلـــنــــوبـــيـــة). ونــــقل الـــبــــيـــان عن
اجلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــابــي  قـــــــــــــــــولـه ن 
الــكــويـت (خــصــصت  4 مــحــطــات
ـاحلة بـسـعة 1000 ـيـاه ا لتـحـلـية ا
مـتـر مـكـعب في الـيـوم  تـوزيـعـهـا
بـ مـحـافــظـات الـبـصـرة وذي قـار
ثـنى وميـسـان ولكن يـتعـ على وا
ـــــســــــؤولـــــة فـي تـــــلك اجلــــــهـــــات ا
احملـــافــــظـــات - وزارة الـــبــــلـــديـــات
ــبـاشـرة ومـجــالس احملـافــظـات -  ا
الفورية بتركيبها واالستفادة منها).
من جـهـته حــذر عالوي من (مـخـاطـر
يـاه في نهر جدية تـخص منـسوب ا
دجــلــة وهـــو مــا يــتـــطــلب اجــراءات
ســريــعـة وعــاجــلــة لــتــجـاوزهــا في
مـــقــدمـــتـــهــا تـــأهـــيل وكـــري وازالــة
الــتــرسـبــات واجلــزرات الــوســطــيـة
والـقــصب من الـنــهـر ورفـع الـنـواجت
الى خارج العاصـمة وانشاء عدد من

السِـداد الغـاطسـة في منـاطق معـينة
داخل الـعـاصـمـة وفق دراسـة جدوى
تـقدم بـهـذا الـصـدد) مـشـددا على أن
ـــــيـــــاه ووقف (مـــــعـــــاجلـــــة ازمـــــة ا
تداعـيـاتـها يـنـبـغي ان تكـون اولـوية
ــكن ان تـقع عــلى عـاتق وطـنــيـة ال 
جهة واحدة وهو ما يستدعي تكامل
ـــعــنــيــة جــهـــود جــمــيـع اجلــهــات ا
ـعـاجلــتـهـا وعــلى وجه اخلـصـوص
ــائـيــة والـبــلـديـات ـوارد ا وزارتي ا

عنية).  ومجالس احملافظات ا
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وبـهــذا الـشــأن أوضح  اجلــنـابي أن
(منـسـوب ميـاه نهـر دجـلة في بـغداد
ينبغي أن ال يزيد عن  35متراً خشية
دينـة وان ال ينخفض ألقل من غرق ا
 5.27 متر خشية أن يتسبب ذلك
دينـة) مشيراً الى ان (هذه بعطش ا
ــعـــلـــومــات مـــدرجــة في االحـــاطــة ا
العاجـلة التي قـدمتهـا الوزارة بشأن
مـنـاسـيب نـهــر دجـلـة في بـغـداد الى
رئـــيس الـــوزراء). من جـــهـــة اخـــرى
أعـــــلن مـــــكـــــتـب االعالمـي في وزارة
ائـية عن اسـتحـصال اجور وارد ا ا

الــعـامــلــ الـوقــتــيـ والــعــقـود في
مــحـــافــظـــة الــنـــجف تــعـــود لــعــام .
كتب في صفحته على 2016وقال ا
فـيــســبـوك امـس انه (بـجــهــود وزيـر
ـــائــيــة ومـن خالل دائــرتي ــوارد ا ا

ـالــيـة والــتــخـطــيط في الـوزارة  ا
ـالـيــة لـلـمالك ـسـتــحـقــات ا تـســلم ا
ـؤقت والـعـقـد واألجـراء الـيـومـيـ ا
ـائـية وارد ا العـامـل فـي مديـريـة ا
فـي الـــــــنـــــــجـف االشـــــــرف لـــــــعـــــــام
(جميع من لديهم 2016)داعياً

ــذكـور وغــيـر ــسـتــحـقــات لــلـعــام ا مُ
سـتمـرين في اخلدمـة الى مراجـعة ا

ديرية لتسلم مستحقاتهم).  ا
وفي سـياق آخـر اعـلن مـصـدر أمني
في الـــبــصــرة  عن  اعـــتــقـــال مــتــهم
بـالـنـصب واالحـتــيـال يـنـتـحل صـفـة
ـصـدر إن (قـوة من ضـابط.واوضح ا
قسم مكـافحة اإلجـرام نفذت مـداهمة
أســـفـــرت عن إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
مــطــلــوب قــضــائــيــاً بــتــهم تــتــعــلق
بــالــنــصـب واالحــتــيــال واالبــتــزاز)
ـتـهم كـان ينـتـحل صـفة مؤكـداً أن (ا

ضابط).  اياد عالوي

ـسـلـحة في ـظـــاهر ا  وذلك إلنهـاء ا
دن واألسواق).  ا

وأضاف الـعبـادي  انه  ( تعـمــــيم
امــر وزيـــــر الــداخــلــيـة عـــــلـى كــافـة

خطـر في بـالي  وأنـا  أفـكـر  بـكـتـابـة مقـال عن حـرب اكـتـوبـر  الـتي تـمـر ذكـراها
اخلـامـسـة واالربـعون هـذه االيـام قـول مـأثـور أجـهل قـائـله   لكـن أحفـظ نصه : أن

عارك أصال).. ة  للشجعان فقط يا صديقي ... اجلبناء ال يخوضون ا (الهز
ر وهو الذي جعل ة حزيران ا فهـذا االنتصار  في اكتوبر ولد من ألم ومذاق هز
ة تكـون (نصرا مـؤجال) سيتحـقق ال محالـة في يوم  لن يكـون بعيدا هذه  الهـز
وإن تــمــكن  الــعــدو  من حتـــقــيق مــوطىء قــدم  لـه عــلى االرض  جــعــله يــصــاب
بالغـرور وطيش  القوة  القاتـل  فتصور أنها سـتكون حالة أبديـة  ونهاية  العرب
 وفرض حـالة االستـسالم عليـهم ..وجعله هـذا الغرور يـفقد تـوازنه ويخطيء في
حسـاباته  ويـذهب به اخليـال الى تصور إسـتحـالة تـغيـر احلال على االرض  إال
بــقـــوة خــارقـــة تــفـــوق قــوة الـــعــرب  فـــرادى ومــجـــتــمــعـــ  بــعـــد أن أقــام  من
االسـتـحـكـامـات  ما تـعـجـز أعـتى قـوة  على إخـتـراقـهـا مـهمـا إمـتـلـكت من الـعدة

والعدد ..   
ولك أن تتـصور الصـعوبة الـبالـغة  يومـذاك عندمـا إدعت (اسرائـيل) أن عبور خط
تـلكـها الـعرب ... لـكن  غاب عن بـارليف مـستـحيل ويـحتـاج الى قنـبلـة نوويـة ال 
تلكون ما هو أقوى من  النووي وكل االسلحة الفتاكة االخرى  تصورها أنهم  
ـسـتـحـيل وحـطمت كل وهو الـقـنـبـلة الـبـشـريـة  فكـانت  أمـضى بـأسـا وقـهرت ا

احلصون واالستحكامات ..
 وللـتاريخ ... كانت الـوقائع واالحداث  تـشير الى أن الـرئيس  الراحل جـمال عبد
ة  أو يؤجل معـركة احلسم طويال  بل أعـد مستلزمات الناصـر لم يستكن للـهز
ـة مبـاشرة ... و جـاء القـرار يوم   11حـزيران 1967 الـنـصر والـعبـور بعـد الهـز
عنـدمـا فـاحت الـفريـق  االول محـمـد فـوزي  فـيمـا لـوكـان لـديه االسـتعـداد لـيـسـتلم
وافـقـة  بـال تـردد .. وشـرع فورا ـصـريـة  وكـان رده ا ـسـلـحـة ا قـيـادة الـقـوات ا
ـهمـة من  عمـليـة بنـاء االنسان بـاعادة بـناء اجلـيش وحتديـثه  وتسـليـحه  وبدأت ا
ـقاتل  وتـهيـئـة الشـعب واجليش والـدولة ومـسـرح العـملـيات ـستـوى ا واالرتـقاء 
ـعركة الـتحريـر والتفـكير بـاختراق تـلك االستحـكامات عـلى صعوبـتها الـبالغة  و
ياه من خالل مـضخات قويـة استوردتـها مصر عبور الـقناة (بـاستخدام  مـدافع ا
ياه لهذا الغرض أواخر عام  1969 وتمـكنت من إختراق خط بارليف بفعل قوة ا
وقد سبـق أن أستخدمت هذه الفكـرة في السد العالي  وقـد نالت  الفكرة اعجاب

الرئيس عبد الناصر وطلب دراستها وجتربتها) ..
كما حـقق عبد النـاصر ما هو أمضى مـن كل االسلحة  االعتـيادية واالستـراتيجية
ـعنـويـات عـالـيـة وأكـثر  وهـو الـوحـدة الـوطـنـية  والـتـفـاف الـشـعب خـلـفه وهـو 
ــة وبـذل أغــلى الــتــضــحـيــات في ســبــيل الــنــصـر  اصــرارا عــلى رفض الــهــز
كن ... وجتاوز آثار النكسة وكل تداعياتها باستـعادة االرض احملتلة باسرع ما 

عنوية ..  ادية وا ا
ـكن أن تعـرف  بـجالء مـسـتـوى الوطـنـيـة الـعـالي عـند  الـشـعب  وحتـمـله أعـباء و
التـضحـيات من أجل اسـتعـادة االرض  احملتـلة  بـكل فئـاته وشرائـحه من حاالت
ة واحدة راقـبون يومذاك منـها أن مراكز الشرطـة لم تسجل جر كثيـرة سجلها ا

ا في ذلك جرائم السرقة االعتيادية ... خالل أيام احلرب 
وحالة أخـرى وهي االلتفاف  الكبير حول قيادة عـبد الناصر... فاذا كانت النكسة
(سـببـا في خـروج أول تـظاهـرة ضـد الـرئيس عـبـد النـاصـر الـتي أعلـن مسـؤولـيته
عــنـهــا ألنه الــشــخص االول في ســلم الــقــيـادة  فــهي أيــضــا كــانت وراء خـروج

التظاهرات التي ترفض تنحيته وتصر على التمسك  بقيادته للبالد)...
ـؤيـد احلـلم ــوقـفـهم الـرافـض وا ــتـظـاهـرون فـي احلـالـتـ  يــجـسـدون  وكـان ا
ـثــله عـبــد الـنـاصــر وقـد  حتـقق بــالـنـصــر ورفض االسـتـسالم الـعــربي الـذي 

للمحتل وبناء الوطن  وإعالء شأنه والدفاع عن مصالح االمة..
ـتـخصـصـة أن  حرب ـعاهـد ا ويعـد اخلـبـراء االستـراتـيـجيـون والـعـسكـريـون  وا
ــصــريــة شــرق قــنــاة الــســويـس والــقـوات االســتــزاف الــتي دارت بــ الــقــوات ا
نطقة سـيناء بانـها كانت التـمهيد لهـذا االنتصار الـكبير وقد االسرائيلـية احملتلـة 
سلحة خبرة عسكرية كبيـرة وأعادت تنظيمها على أسس علمية أكسبت الـقوات ا
قاتل مـتطـورة  وأدت بالـتالي الى تـكبـيد الـعدو  خـسائـر كبـيرة وحتـطيم صـورة ا
دنـيـ ومـسـتوى ـؤثـرة على االسـرائـيـلـيـ ا االسـرائـيـلي نـاهـيك عن نـتائـجـهـا ا
التـعـبـئـة  واالقـتـصـاد االسـرائيـلي وأنـهت حـالـة الـتـفـوق  اجلـوي االسـرائـيلي ..
وكانت محـصلتهـا النهائـية إجبـار (اسرائيل) على تـغييـر خططهـا من الهجوم الى
الدفـاع  وبذلك انهت اسطورة اجليش الذي ال يقـهر بعد ان كانت  اسرائيل تعد
حـرب حزيـران بانـها سـتكـون أخر احلـروب مع العـرب وبذلك فـقدت مـصداقـيتـها

لدى االسرائيلي ..  
 كانت حـرب االستنـزاف - من أهم محطـاتهـا معركـة راس العش   وعمـلية إيالت
ا اضطرهـا الى االعتراف عـلى لسان (عزرا - أول  معـركة تخسـرها إسرائـيل 
ـصـريـ من وايـزمـان) بــخـسـارتــهـا عـنـدمــا قـال (إن حـرب االسـتــنـزاف مـكـنـت ا
اكـتسـاب حـريـتهم عـلى مـدى ثالث سـنوات لـلـتـحضـيـر حلـرب اكتـوبـر عام 1973
وعلى ذلك فـانه سيكون من الغبـاء أن نزعم أننا كسبـنا حرب االستنزاف) ...وهذا
االعـتـراف  يـدحض من كان يـرى في حـرب االسـتنـزاف عـكس ذلك بـقصـد  الـنيل

من عبد الناصر ...
ناسبة ضروري لكي  يـتحقق التواصل ب االجيال  بعد إن استذكـار مثل هذه ا
رحلة  وضرورة قراءة  هذا التاريخ و أن أصبح بعضها  بعيدا زمنيا  عن تلك ا
مـعـرفـة رمـوزه  واالستـفـادة من دروسه لـكي يـتـعـرف هـذا اجلـيل الـعـربي الذي
شـرقـة في تاريـخه  ومـنهـا  االنتـصار يـعيـش حالـة من االحبـاط  عـلى احملطـات ا
الــعـظـيم  في اكـتــوبـر الـذي أذهل الـعـالـم  وكـيف  الـتـغـلـب عـلى  تـلك الـظـروف
ة  وعبور حالة االخفاق  وتكون القاسية .. وكيف تمكنت االمة من جتاوز  الهز
 نـقطـة انـطالق جديـدة  نحـو الـنصـر بقـيـادة قويـة  وبارادة صـلـبة  وتـضامن كل

سلحة والشعب .. شرائح الشعب  وتوفر ارادة القتال عند  القوات ا
ـعجـزات  قـادر عـلى أن يـحقـقـها ويـقيـنـا أن الـشعب الـذي انـتـصر مـرة  وحـقق ا
ة وطعم  إالنتصار  مرات أخـرى النه نفس  ذلك الشعب الذي ذاق علقم  الهز
وإستفـاد من الدروس الـغنيـة  ومن بينـها ان االنـتصار ال يـتحقق بـالسالح وحده
بدأ ـا باالنـسان بـكل عمـقه احلـضاري وضمـيره الـوطنـي واعداده السـليـم وا وا
الذي رفعه عـبد الناصر (إن مـا أخذ بالقوة ال يـسترد اال بالقـوة) وضرورة تعزيز
شـاركة الـتـضامن الـعربـي الذي كـان له دوره البـارز في هـذا االنتـصار سـواء بـا

الفعلية  أوالدعم والتأييد بصور مختلفة..... 
فتجـارب الشعوب احلية تـؤكد هذه القاعدة االنـسانية وهي أن ما وصلت اليه  من
ـيـادين مـا كـان له أن يـتـحقـق  لـو لم  تـمر قـوة وتـقـدم  وحـضـارة الـيوم  فـي كل ا

ة  ماحقة قبل االنتصار.. بهز
ـة) متالزمت  عند الـشعوب احلية  وهمـا سر تقدمها ولذلك يعـد (النصر والهز
ة  بل تعد وبناء حـضاراتها ... وعالمة حيويتها أنها ال تـسكت او تخضع للهز
ـة  لـكي  تـنـهض االنـتـصـار حــالـة مـتـحـقـقــة بـعـد   االسـتـفـادة من دروس الــهـز

نشود.. وتمارس دورها وبناء نفسها وحتقيق التطور ا
ية  الـتي  لم تنعم بطـعم النصر احلـلو إال بعد وأمامنـا الكثيـر من  التجارب  الـعا

ة ... أن ذاقت علقم الهز
والعرب ليسوا استثناء بالتأكيد ...
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كــلـمــات لـقــائـلــهـا ... الــدمـوع لــيـست قــطـرات  بل هي
كلـمات   لـكن من الـصعب جـدا أن جتـد شخـصا يـقرأ

ويفهم هذه الكلمات ...

حسن اجلنابي 

تـــشــكــــــيالت ومـــــــفــاصـل الــقـــيــادة
بــااللـــتــزام الــتـــــــام بــالــتــعـــلــيــمــات
وسـنــحـاســـــب كل من ال يـلــتـزم بــهـا

حسب الضوابط القانونية).
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