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يختلف الـكثيرون في فـكرة عيد الـعمال كيف نـشأت وفي أي تاريخ فمـنهم من يقول ان
أصـل االحتـفـال كـان في أمـريـكـا في شـيـكـاغـو وبـالـذات في هـامـيـلـتـون وتـورونـتـو عام
 1886حـيث حـصـلت نـزاعـات ب الـعـمـال وأربـاب العـمل  من أجل تـخـفـيض سـاعات
ومنـهم من يقـول ان أصل عيـد العـمال يـعود الى العـمل الى ثمـاني ساعـات في اليوم  ,
عـام  1869حـيث شـهـد هـذا الـعــام أكـبـر عـدد من اإلضـرابـات الــعـمـالـيـة حـيث وصل
عــــــــــــــــددها الى 5000 إضراب للـمطالبة بان تكون ساعات العمل ثماني ساعات
وآخرون يـعودون بالفكرة الى عام  1856في استـراليا وأيا كانت الـروايات فان العالم
يـا للعـمال حتتـفل به الطـبقة الـعاملـة في جميع اتفـق على  كون األول من أيـار عيداً عـا
ـيزاً حـيث كـانت االحـتـفـاالت  تـبـدأ مـنذ ـال  أنـحـاء العـالم . وفي الـعـراق كـان عـيـد ا
ـسيـرة عمـالـية كـبرى فـي بغـداد وفي كل احملافـظـات ينـظمـهـا االحتاد الـعام الـصبـاح 
سـاء حيث يـنظم حـفل فنـي كبيـر في احد لنـقابـات العـمال وتسـتمـر االحتـفاالت حـتى ا
مـسارح بغـداد وكذلك في احملـافظات هـذا عندمـا كان في الـعراق عمـال ولديهم نـقابات
للـعمـال في مختـلف اختـصاصـاتهم وفي جـميع احملـافظات وكـانت هنـاك نقـابة مـركزية
في بـغداد حتـافظ عـلى حقـوقهم ومـكتـسبـاتهم وتـوحد مـطالـبهم واحـتيـاجاتهـم وتقـدمها
لـلحكومـات  وكانت الطبـقة العامـلة لها ثـقلها بـ مختلف طـبقات اجملتـمع وكانت هنالك
معامل تنـتشر على كل خريطة العراق من شمـاله الى جنوبه ففي شمالنا احلبيب كانت
هناك معـامل السكائر واحللـويات والنسيج واألدويـة وفي بغداد العاصـمة كانت العديد
ـنـزليـة ومـعـامل األحذيـة واأللـبـسة من مـعـامل النـسـيج والـسكـائـر واألدويـة واألجهـزة ا
ـنـيـوم  ومـعـامل األلـبـان بـاإلضـافـة لـلـمـعـامل ـرمـر واأل ومـعـامل الـطـابـوق والـكـاشي وا
صـانع الكـبيـرة خملتـلف السـلع والبـضائع وفي ديـالى كان هـناك  اكـبر مجـمع يضم وا
نـزلية على اخـتالفها وهـناك معامل عـامل لصنـاعة األجهزة الـكهربـائية وا الـعديد من ا
النـسيج فـي احللـة والكـوت ومعـامل التـعلـيب في كـربالء ومصـانع إنتـاج السـيارات في
اإلسكندريـة ومعامل اإلطارات في الديوانـية والنجف ومعامل االسـمنت التي تنتشر في
اغلب محافـظات العراق ومعمـل احلديد والصلب ومعل الـبتروكيمـياويات ومعمل الورق
فـي الـبـصـرة ومـعـمل الـسـكـر والـورق في الـعـمـارة ومـعـمل الـسـكـر ومـعـمل األدويـة في
وصل ومعمـل األدوية في سامراء ومعمل الـقابلوات والكيبالت فـي الناصرية ومعامل ا
عامل دن وال يسعني هنا ذكر كل ا الغاز ومصـافي النفط التي تنتشر في العديـد من ا
ـصـانع ألنهـا عـديدة وأعـدادهـا كبـيـرة جداً ,ثم هـنـاك مـعال عـديـدة لـلقـطـاع اخلاص وا
ـواد الغذائية والسلع األخرى وطبيعي واخملتلط كانت تـسد احلاجة احمللية للعديد من ا
ـصانع احلـكومـيـة واخملتـلطـة واألهلـية ان تـكون ـعامل وا بسـبب هذا الـكم الهـائل من ا
هناك طبقـة عمالية كبيرة وكانت هذه الـطبقة تقيم احتفاالتـها بعيد العمال كل عام وكان

من أبهى االحتفاالت.  
فـكيف أصبح حـال عمالـنا وحال عـيدهم بعـد االحتالل وبعـد سيطـرة األحزاب الطـائفية
على الـسـلطـة في الـعراق  لـقد دمـرت هـذه األحزاب كل شئ في الـعراق وكـان الـتدمـير
نـهـجاً  شـمل كل نـواحي احلـياة ولـكل الـقـطاعـات وفي مـقدمـتـها الـتـربويـة والـعلـمـية
والصـحيـة والصنـاعيـة والزراعـية  واخلـدميـة واهم مادمـره الفـاشلـون والفـاسدون بـنية
اجملتمع العـراقي وتماسكه ودمروا روحه الوطنية وأججـوا احلرب الطائفية ب مكوناته
تـآخيـة وأشاعـوا الفـسـاد والسـرقات ونـهبـوا أموال الـشعب وثـروات الوطن وأشـاعوا ا
الفـوضى واخلـراب والدمـار في كل مـؤسسـاته وفي كل مـدنه وأطلـقوا يـد مـيلـيـشيـاتهم
واطـنـ كـما ـسـلـحة لـتـقـتل وتـعتـقل وتـخـطف وتـغتـال وتـسـرق وتعـبث بـأمن وحـيـاة ا ا
أشاعوا الفـقر واجلوع واألمراض والبطالة وأدخلوا اخملدرات ليدمروا شباب هذه األمة
ستـقبل حتى ال يـكون هنـاك مستـقبل لهـذا الوطن ودمروا الـزراعة حتى أصبح وقـادة ا
العـراق يـستـورد حـتى اخلضـروات من دول اجلـوار كمـا دمـروا الصـنـاعة وأغـلـقوا كل
ـعـامل لـيـبــقى الـعـراق يـسـتـورد ابــسط حـاجـيـاته الـصــنـاعـيـة الى أكـبـرهـا ــصـانع وا ا
وليـصبح سـوقا لـلسـلع والبـضائع الـرديئـة لدول اجلـوار ليـعززوا اقـتصـاد دول اجلوار
اذا ويدمروا اقتـصاد البلد . فـكيف يحتفل عـمال العراق بعـد هذا اخلراب والدمار ? و
يحتفلـون? هل يحتفلون بغلق معاملهم ومصانعـهم? أم يحتفلون بتسريحهم من أعمالهم
وبـبـطالـتهـم? ثم هل بقي عـمـال في العـراق حتـى يحـتفـلـوا? وهل بقـيت مـعامل ومـصانع
تشتغل? أسئـلة جتيبنا عليها حكومتنا وأحزابها  التي تدمر وال تبني وتسرق وال تعطي

وتخرب وال تعمر وتفسد وال تصلح.

تثير مـسألة االجتهاد في اإلسالم اختالفات حادة وتباينـات عميقة لدى أوساط مختلفة
فكـرية وسياسـية وثقافـية ودينيـة جلهة مرجـعيتهـا وعالقتها بـقضية الـتجديد والـتغيير
مثـلمـا يثـير الوعي بـالتـاريخ مثل هـذا التـعارض والـتنـاقض في الفـهم والسـيرورة لدى
هـذه األوسـاط. ولـهذه األسـبـاب حـسـناً فـعـلت إدارة مـعرض الـكـتـاب الـدولي في تونس
فـتوح في وضـوع في مـحـور واحد لـلنـقـاش ا بدورته اخلـامـسة والـثالثـ  إلدراج ا
ناقشات عالية جلسة حواريـة مثيرة وكما هو متوقع فقد كانـت ردود األفعال حامية وا
ـسـتـجدات ـتـغيّـرات وا ا يـنـسـجم مع ا الـنـبـرة. فـاالجتـهـاد يـعـني استـنـبـاط األحـكـام 
رات التـي حتصل في اجملتمعات على صعيد العلم والتكنولوجيا والفقه القانوني والتطوّ
والدسـتـوري والـسـيـاسي والعالقـات االقـتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة والـثقـافـيـة. أمـا الوعي
ا عنى أخـذ الدروس والـعِبَـْر منه  بـالتاريخ فـال يعني اسـتعـادته بل استـحضـاره  
ـكن أن حتدث النـقلة سـتقـبل وتلك جزء من مـهمـة االجتهـاد حيث  يـفيد احلـاضر وا
النـوعيـة في مـستـوى التـفكـير بـتـعمّق الـوعي  في إطار مـسـار طويل  وتـراكم تدرّجي
تطلبات العصر وهو ما يؤدي إلى تـطوير اخلطاب الديني بشكل عام بحيث يـستجيب 
.  وخطـورة اخلـطاب واألمـر بـقـدر تعـلـقه باإلسالم فـإنه يـتـعلق بـاألديـان األخرى أيـضـاً
ـكن أن يـكـون تـأثـيره الديـني تـتـأتّى من كـونه يـحـاكي الـقـلب ولـيس الـعـقل وبـالـتـالي 
كن أن تصل إلى عدد كبير من الناس وسيقى  عاطفيـاً وسطحياً وسريعاً وهو مثل ا
وتـؤثر فيهم مـقارنة ببقـية الفنون األخـرى كالشعر والـقصة والرواية والـفنون التشـكيلية
ـشـاعر الـتي قـد جتنح بـعـيداً ـعمـاريـة وغيـرهـا.  اخلطـاب الـدينـي يؤثـر أيـضاً في ا وا
ـرء إلى  التـعصّب وولـيده التـطرّف وهـذا األخيـر إذا ما حتـوّل إلى سلوك أي فـتدفع ا
فـعل  فـإنه سـيـصـبح عـنـفـاً أي يـنـتـقل من الـتـفـكـيـر إلى الـتـدبـيـر والـعنـف إذا ضرب
عشوائيـاً سيصيـر إرهاباً خـصوصاً إذا استـهدف إرعاب اجملتـمع وإحداث الفزغ في
كن إذاً مـعاجلـة مسـألة صفـوفه وإحداث نـوع من عـدم الثـقة بـالدولـة والقـانون. كـيف 
ـا يتجاوز الراهـن الراكد والتقـليدي السـاكن حتى ليبـدو (الثبات) وإن كان االجتهاد 
نـسبـيـاً أقـرب إلى التـحـجّر أحـيـانـاً ألن كل شيء في احليـاة والـكـون يتـغـيّر فـمـا بالك
بـاالجتـهـادات فـهي حـتى لـو صلـحت لـعـصـرها فـإن زمـانـها قـد ولّى أو أنـهـا لم تـعد
تصـلح لزمـاننا وتـلك حكـمة التـاريخ حيث (تـتغيّـر األحكـام بتغـيّر األزمـان) وهي قاعدة
فـقـهيـة مـعروفـة يـضاف إلى ذلك  فـإن لـكل زمـان قوانـيـنه التي تـعـبّر عن درجـة تـطوّر
اجملتمع فمـا كان محظوراً في عـصر قد يصبح مـسموحاً في عصـر آخر و(للضرورة
ـقه بالفـكر اإلسالمي يـطرح سؤاالً مـحورياً هل أحـكام) كمـا يُقال. واالجـتهـاد بقدر تـعلّ
ا تغيّرات  اإلسالم دين ودولة ويصلح لكل زمان ومكان? وكيف السبيل للتعاطي مع ا
فـيـها احلـداثة والـعالقة بـ الديـني والعـلمـاني وبـ االجتـهاد ولـغة الـفكـر أو االجتـهاد
وفـكـر اللـغـة . بـاخـتصـار هل يـحـتـاج اإلسالم إلى الـتحـديث والـتـجـديد ونـحن في زمن
ة والـثورة الرقـمية (الديـجيتل) واالنـفجار اإلعالمي الـرقمي السـيبراني? وإذا كان الـعو
ـر والـصنـميـة واجلـمود أمـا إذا كان اجلـواب نعم: اجلواب ال: فـاألمـر يقـود إلى التـحجّ
فكيف ومن أين نـبدأ? هل نبدأ من الـفرد أم من اجملتمع أم الـدولة وماذا نريـد? ويتفرّع
ة - اجلديـدة تلك الـتي حتدّد العالقـة ب الدين عـن هذا السـؤال (أسئلـة اجلدل) القـد
والـعقل وهي تـطرح سـؤال الدين من داخـله وسؤال الـدين خارجه وكالهـما يـنشغالن
ادية بأسـبقية الوعي ثاليـة أو ا بالهمّ الفـكري واإلنساني والـروحي سواءً تفسيـراته ا
طلوب من التجديد ال تغيير ـادي. وا ادة أو أحلقيـته باعتباره انعكاساً للوجود ا على ا
الـنـصــوص وإن كـان بـعـضـهـا قـد اسـتـنـفــذ سـيـاقه الـتـاريـخي بل تــغـيـيـر الـفـهم لـتـلك
طلوب التدبّر والبحث عما يتوافق ويتناسب مع ـا يتناسب مع العصر وا النصوص 
واقع الـيوم. وهـناك في هـذا اجملال حتـدّيان أسـاسيـان : األول يتـعلق بـتحـديد األهداف
ناسبة للتجديد واألولويات فيمـا يتعلق بالبحث واالستنباط والثاني باخـتيار الوسائل ا
ـة دون وصــايـة أو تـابـوهـات أو مـحــرّمـات بـاسـتـثـنـاءات في إطــار من االجـتـهـاد واحلـريّ
قال. هناك حواجز فقهية ومعرفية اصطنعها  بعض (رجال الدين) (ثوابت الدين) كمـا يُ
حتتاج إلى إعادة الـنظر في معـانيها ومبـانيها  انـطالقاً من قبول االختالف واحلق في
االجتهـاد وقد سبق لإلمـام  الشافـعي أن قال: رأيي صواب يـتحمل اخلـطأ ورأيك خطأ
يتحـمّل الصواب. إذاً ال بدّ من البحث عن حـالة جديدة تتـناسب والواقع اجلديد وليس
ـة لواقع جـديد? الـبقـاء مرتـهـن لـكتب الـسلف الـصـالح والتـفتـيش فيـهـا عن حلـول قد
وإذا كان القرآن األجمل واألحسن واألكمل فإن فيه دعوة إلى العلم والتعلّم. أما كوابح
ؤسسة الدينية أم من خارجها فهي : عدم القناعة بالتجديد التجديد سواء من داخل ا
ـا هو قـائم وانخـفاض درجـة الوعي واخلـشية من واالسـتكـانة 
االنـفتـاح السيّـمـا في مواجـهـة العـامّة وفـقـدان االمتـيازات
وخـدمــة الـسـلــطـان وتـلك تـشــكّل عـقـبــات أمـام أيـة عــمـلـيـة
جتـديــد وعـلى غــرار هـوبــز فـ(أي إصالح مـفــتـاحه الــفـكـر

الديني).
{ باحث ومفكر عربي
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نطقت الوسطى رجحت هـيئة االنواء اجلوية تصاعد الغبار في امـاكن متعددة من ا
واجلـنـوبـية مع فـرصـة حلـدوث عـواصف ترابـيـة بـعـد غد الـسـبت مع تـسـاقط امـطار

خفيفة رعدية وارتفاع درجات احلرارة.
وقـــال تــــقـــريــــر لـــلـــهــــيـــئـــة اطــــلـــعت
عــلـيه(الــزمـان) امس إن (طــقس الـيـوم
نطقة الوسطى اخلـميس سيكون في ا
صــحـوا يــتـحــول تـدريــجـيــا الى غـائم
جـزئي واحـيـانـا غائم مع ارتـفـاع قـليل
ـــنــطـــقــة فـي درجــات احلـــرارة وفي ا
الـشـمـالـيـة بـ غـائم جـزئي وغـائم مع
فـرصة لتـساقط زخات مـطر خفـيفة في
اقــسـامـهــا اجلـبـلــيـة مع ارتـفــاع قـلـيل
بـدرجـات احلرارة) مـضـيفـا ان (طقس
ـنطـقة اجلنـوبيـة سيكـون صحوا مع ا
قـــطع مـن الـــغـــيــوم وتـــرتـــفـع درجــات
احلـرارة قـلـيال).وبـشـأن طـقس يـوم غد
اجلـمعة اشار التقرير الى انه (سيكون
ـنطقت الوسـطى والشمالية ب في ا
غــائم جـزئي وغـائم مع تـسـاقط زخـات
مـطر خـفيـفة تزداد شـدتهـا خالل الليل
ـنــطـقـة تــكـون رعــديـة احــيـانــا وفي ا
اجلــنــوبــيــة طــقس ســيــكــون صــحــوا
يــتــحــول تــدريــجــيـا الـى مــابـ غــائم
جـزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات
مـطـر خـفـيـفـة في اقـسامـهـا الـشـمـالـية
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ـقبل في مـوضحـا ان (طقس  الـسبت ا
ــنـــطــقــتــ الــوســـطى واجلــنــوبــيــة ا
سـيكـون غائـما مع تـساقط زخـات مطر
يـتـحول تـدريجـيا الى غـائم جزئي كـما
يــتـصـاعــد الـغـبــار في امـاكن مــتـعـددة
مـــنــهــا مـع فــرصــة حلـــدوث عــواصف
ــنــطــقــة تــرابـــيــة فــيــمــا يــكـــون في ا
الــشـمـالـيـة غـائــمـاا مع تـسـاقط زخـات
مــطـر تـكـون رعـديـة احــيـانـا ويـتـحـول
تـــدريــجــيـــا خالل الــلــيـل وابــتــداءً من
االقـسـام الغـربيـة الى صـحو).من جـهة
اخــرى اعـلـنـت وزارة الـصـحــة ارتـفـاع
عـدد الوفيات نتيجة العاصفة الترابية
الـتي ضـربـت  مـحـافظـة كـربـالء مـساء

الـعـديـد من االشـخـاص  جـراء سـقوط
سـقفات اعـمدة الكـهرباء واالشـجار وا
مــشـيــرا الى ان(الـعــاصـفــة تـســبـبت (
بـــاضــرار فـي عــدد من الـــدور واحملــال
والــعـجالت) مـؤكــدا ان ( فـرق الـدفـاع
ـدني تـقـوم بـالـتـجـوال ضـمن قـواطع ا
ــوقف ).وفي ــعـــاجلــة ا الــعـــمــلــيــات 
دير العام لدائرة الصحة الـنجف قال ا
رضـــوان الـــكـــنـــدي لـ(الـــزمـــان ) امس
ان(نـتيجة الـعاصفة التـرابية واألمطار
ـديـنة وأطـرافـهـا كـانت الـتي ضـربـت ا
وفــاة مـواطن داخل سـيــارتـة اخلـاصـة
نــتـيـجـة سـقــوط نـخـلـة عــلى الـسـيـارة
وهـي تـســيــر بــالــشــارع  وكــذلك نــقل
  111مـــــــــواطـــــــــنـــــــــا الـى طــــــــوار
ــســتــشـــفــيــات نــتــيــجــة االخــتــنــاق ا

بــاالتـربـة)  مــضـيـفـا ان (  41 آخـرين
ـسـتـشـفـيـات جراء نـقـلـوا ايـضـا الى ا
ســـقــوط ســقـــوف مــنــازلـــهم وســقــوط
كـرفـانات وحـاالت اخرى مـنهـا حوادث
مـــروريــة). مـن جــهـــته اوعــز مـــحــافظ
الـنـجف لـؤي الـياسـري لـدوائـر الـدفاع
ـــدني واالســعــاف الـــفــوري وتــوزيع ا
ـعـاجلـة الـكـهـربـاء بـاإلسـتـنـفـار الـتـام 
ــؤســفــة الـــتي قــد حتــدث احلـــوادث ا
جـراء الـعـاصـفـة الـشـديـدة.من جـهـتـها
دني في النجف قـالت مديرية الـدفاع ا
في بــيـان ان (مـنــتـسـبــيـهـا يــحـوطـون
ـنـازل اآليـلــة لـلـسـقـوط في بــعـدد من ا
ــة)  مـشـيـرة الى (عـدم ــديـنـة الـقـد ا
وجــود اصـابـات بـشــريـة او مـاديـة في
حـيــنه). وتـعـطـلت حـركـة الـطـيـران في

احملــافــظــة االثــنــ إذ تــوقــفت حــركــة
الــطــيــران في مــطــار الــنـجـف االشـرف
تماماً بسبب العواصف الترابية. 
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وأعــلـنت خـلـيـة مــواجـهـة الـسـيـول في
ـائـي ليـوم امـس األربعـاء عن ـوقف ا ا
ــائي مـن مــســتـوى اقــتــراب اخلــزين ا
قــيــاسي بــإزديـاده الى  47.82 مــلــيـار
اضي مـتر مـكعب فيـما كان في الـعام ا
 15.19مــلـيــار مـتــر مــكـعب. وبــحـسب
الـتــقـريـر الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان)
امـس فـــقـــد بـــلغ الــــفـــراغ اخلـــزني في
الـثرثار  24.09 مـليار متر مـكعب فيما
بــلغ تــولـيــد الـطــاقــة الـكــهــربـائــيـة من
الـــســدود الـــفــاً و 92مـــيــكـــا واط.عــلى
صــعـــيــد آخــر أعــلن مـــحــافظ الــنــجف

ـاضي الى اربـعـة اشـخـاص االثــنـ ا
فــيــمـا افــادت دائــرة صـحــة مــحـافــظـة
ـصرع مـواطن واصـابة 152 الـنـجف 
آخرين بحوادث متفرقة جراء العاصفة
ـديـنـة في الـيـوم نـفسه. الـتي ضـربت ا
وضـربت عـاصـفـة تـرابـيـة قـويـة بـغـداد
وبــعض احملـافــظـات وتــسـبـبـت بـوفـاة
خــمــسـة اشــخــاص وسـقــوط اكــثـر من
مــئـتي جـريح فــضال عن وقـوع حـرائق
وحــــوادث مــــروريـــة وقــــطع الــــتــــيـــار
الــكــهــربــائي في مــنــاطق عــديــدة كــمـا
تزامنت العاصفة بتساقط امطار. وقال
ــتـحـدث بــاسم وزارة الـصــحـة سـيف ا
الـبـدران في تـصـريـح ان(عـدد الـوفـيات
نـتـيـجة الـعـاصـفـة التـرابـيـة في كربالء
ارتــفع الـى اربـعــة اشــخــاص نــتــيــجـة
االخـتـنـاق جـراء الـعـاصـفـة الـتـرابـيـة)
مـضـيفـا ان (هـناك  61اصـابـة مخـتلـفة
في احملــافــظــة نـتــيــجــة لـلــعــاصــفـة ).
وكـانـت  احلـصـيـلـة االولـيـة لـلـعـاصـفـة
وفـاة شابتـ واصابة  20آخـرين. كما
ادت الـعـاصـفـة الـتـرابـيـة الـعـنـيفـة الى
قطع التيار الكهربائي عن معظم احياء
ومــــنــــاطق  كــــربالء وغــــرقـت شـــوارع
ــديـنــة في ظالم دامس بــعـد ان سـقط ا
عـدد من اعـمـدة الـكـهـربـاء في مـخـتـلف
مـنـاطق احملافـظة جـراء الـعاصـفة . من
ـدني جـهـتـهـا اعـلـنت مـديـريـة الـدفاع ا
فـي كـــربالء اســــتــــدعـــاء ضــــبـــاطــــهـــا
ومـنتسـبيها كـافة اثر العـاصفة. وقالت
ـــدني فـي بـــيــان ان (مـــديـــر الـــدفـــاع ا
الــعــمـيــد طــاهــر حـمــيــد مـحــسن وجه
ــديــريـة بــاســتــدعــاء جـمــيع ضــبــاط ا
ومـنسـبـيهـا اثر هـبوب عـاصفـة ترابـية
ــطـر  ادت الى رعــديــة مـصــحــوبـة بــا
حــــــصــــــول الــــــعــــــديــــــد مـن حـــــوادث
احلـريق).واضاف ان( مـنتـسبـي الدفاع
ــدني ســاهــمــوا بــعــمــلــيــات انــقـاذ  ا

ـائـية ـوارد ا حـصـول مـوافـقـة وزارة ا
عــلـى الــســمــاح لــلـــمــزارعــ بــزراعــة
مـحصول األرز  –الـشلب –بـنسـبة مـئة
ـــئــة لــلــمــوسم الــصـــيــفي جلــمــيع بــا
األراضـي الزراعـيـة في احملـافـظـة لـعام
ــيــاه بـــحــسب بــيــان  2019لـــوفــرة ا
ــوافــقــة ـــكــتب احملــافـظ  اوضح ان ا
جــــاءت(خالل اتــــصـــال هــــاتــــفي بـــ
ـــــــوارد مـن أجل احملـــــــافـظ ووزيـــــــر ا
انـــــصــــاف ومـــــســــاعـــــدة الــــفـالحــــ
ـزارع من أبـناء الـنجف وتـخفيف وا
مــعـانـاتـهم) مـشــيـرا الى(اسـتـحـصـال
مــوافـقـة وزارة الــزراعـة عــلى تـسـويق
ـــزارعي وفالحـي الــنـــجف احلـــنـــطـــة 
لـــلـــمــوسـم الــشـــتــوي 2019 – 2018

داخل وخارج اخلطة في احملافظة).

ايزيديات خالل
إحتفاالت عيد
الطائفة

سـمـحت ألكـبر ثـمـانيـة مـشـترين لـلـخام
مـن طــهـــران ومـــعــظـــمـــهم من آســـيــا

باستيراد كميات محدودة.
و انتقد وزير اخلارجية اإليراني محمد
جـواد ظريف في الـدوحة امس األربعاء
ــتــحــدة لــتــصـنــيف ســعي الــواليــات ا
ـســلـمـ تــنـظــيـمـا جــمـاعـة اإلخــوان ا
إرهـابيـا. وقال لـلصحـفيـ على هامش
ــتـحـدة لـيـست في مــؤتـمـر (الـواليـات ا
وضع يــؤهـلـهـا بـأن تــبـدأ في تـصـنـيف
اآلخــرين كــمــنـظــمــات إرهـابــيــة ونـحن
نــرفض أي مــحــاولــة أمــريــكــيــة فــيــمـا
ـتـحـدة يــتـعـلق بــهـذا األمـر الـواليــات ا
ـنـطـقـة وهي تــدعم أكـبـر إرهـابي فـي ا
إســرائـيـل). وقـال الــبـيت األبــيض يـوم
الـــثالثــاء إن الــرئــيـس دونــالــد تــرامب
يـعــمل عـلى تـصـنـيف جـمـاعـة اإلخـوان
ـسـلمـ تنـظـيمـا إرهابـيـا وهو مـا قد ا
يــؤدي إلى فــرض عــقــوبــات عـلـى أقـدم

جماعة إسالمية في مصر.

أن اإلعــــفــــاءات من أثــــر الـــعــــقــــوبـــات
مـنوحة لتركيا ـفروضة على إيران وا ا
والــصــ والــهــنــد والــيــابــان وكــوريـا
اجلــنــوبـيــة لن يــتم جتـديــدهــا عـنــدمـا
تــنـتـهي صالحــيـتـهـا الــيـوم اخلـمـيس.
وأعـاد الرئيس اإليـراني حسن روحاني
امس األربـعـاء الـتـأكيـد عـلى أن طـهران
سـتـواصل بـيع نـفـطـهـا رغم الـعـقـوبات
األمـريــكـيـة وقـال إن سـيـاسـة واشـنـطن
لـلضغط على إيران ستفـشل عمليا. كما
تـحدة وصـف روحاني قـرار الواليـات ا
ــحــاولـــة تــقــلــيص صــادرات الــنــفط
اإليـرانـية إلى الـصـفر بـالـسيـاسـة التي
(ال أســـــــاس لــــــهـــــــا) وقــــــال إن (قــــــوة
األمـــريـــكـــيــ لـــيـــست بـــالـــقـــدر الــذي
ــتــحـدة يــقــولــونه). كــانـت الــواليــات ا
طـالـبت في  22ابـريـل نـيـسـان مـشـتري
الـنفط اإليراني بـوقف الواردات بحلول
أول مــايـو أيـار أو مــواجـهـة عــقـوبـات
مـنـهـية إعـفـاءت استـمـرت لـستـة أشـهر

بـتـصـديـر النـفط عـبـر الـطرق الـرسـمـية
ـسـموح بـها ومـا هـو قائم عـبارة عن ا
تـصدير كميات صغيرة من قبل شركات
ــسـتـورد عـبـارة عن أهــلـيـة والـوقـود ا
االحـتيـاجات اليـوميـة التي ال تسـتطيع

صافي احمللية توفيرها). ا
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وقـال أن (الـضغـوط األمـريكـيـة للـتوقف
عـن الـتـجـارة مع إيــران تـسـتـهـدف في
أغلبها العراق وليس إقليم كردستان).
وأكـد أن أ(يـة عـقـوبـات اقـتـصـاديـة لـهـا
ستـهدفة  لكن آثـر سلبـية على الدولـة ا
إيــران لم تــبـلغ بــعـد حــد الـتــفـكــيـر في
االســـتـــسالم أو االنـــهــيـــار ألن إليــران
جتــربـة طـويــلـة مع الـعــقـوبـات). وكـان
الـرئــيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب قـرر
في  22نـيـسـان إلـغاء االسـتـثـناءات من
ـمنـوحة خلمس الـعقـوبات األمـريكـية ا
دول عـنـد شرائـهـا النـفط اإليـراني بدءاً
ـقـبل. وأعـلن الـبـيت األبـيض مـن آيار ا

جــمـهــوريـة إيـران اإلسالمــيـة حلــمـايـة
مـــــصـــــاحلـه وجتـــــارته). واضـــــاف إن
ـــســؤولــ (احملـــادثــات وحتـــذيــرات ا
األمـريـكيـ "تشـمل الـعراق في أغـلبـها
ولـــيس إقــلـــيم كــردســـتــان ألن جــواب
مـسؤولي حـكومة إقـليم كردسـتان على
ــســؤولـ األمــريــكــيـ ســيــكـون في ا
أحــسـن األحــوال: ســنــلــتــزم بــقــرارات
بـغـداد). واشـار الى ان (حـكـومـة إقـليم
كــردســـتــان اتــبــعت إلى اآلن ســيــاســة
ـشـاكل بـ مـتـوازنـة وحـكـيـمـة جتـاه ا
أمـريـكا وإيـران تـعامـلت حـكومـة إقـليم
كــــردســـتـــان بــــصـــورة مـــتــــوازيـــة مع
الــطـرفـ ألنــهـا تـعـلـم أن من الـصـعب
عــلــيــهــا اتــخــاذ قــرار قــطع الــعـالقـات

التجارية مع إيران من طرف واحد).
وعن تـصدير النفط مـن إقليم كردستان
إلـى إيران قـال عـمر (لـم تدشن حـكـومة
إقـليم كـردستان إلـى اآلن جتارة نفـطية
حـــقــيــقــيـــة مع إيــران وهي مـــلــتــزمــة

ـسـؤولـ في مـع إيـران وقـد أبـلـغـوا ا
العراق واإلقليم بهذا.

وأضــــاف نــــاظم عــــمــــر أن قـــطـع هـــذه
الــعـالقــات صــعب مــبــيــنــا إن (من حق
الــــــعـــــــراق أن يــــــواصل عـالقــــــاتـه مع
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ـثل حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان في قـال 
ـســؤولــ األمـريــكــيـ ال طــهــران إن ا
يـريدون أن تـستـمر العالقـات التـجارية
واالقـتصـادية لـلعراق وإقـليم كـردستان
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مـنهم  3425شـخـصا بـعضـهم عاد الى
الـعراق بـعد سـقوط آخـر جيب لـلتـنظيم
في مـنـطـقـة الـبـاغـوز في شـرق سـوريـا.

وال يزال مصير الباق مجهوال.
وأعــــلـــنـت مـــديـــريــــة االســـتــــخـــبـــارات
الـعسكرية عـن اعتقال عنـصر في تنظيم
داعش  تــســبب بــإعـدام  40 بــريــئـاً في
ديـرية في بـيان امس نـينـوى. وقـالت ا
ـديـريـة في قـيـادة عـمـلـيـات إن (مـفـارز ا

نـينـوى وبالـتعـاون مع فصيـل استطالع
الـقيادة تمكن من القاء القبض على أحد
اجلــواســـيس الــذين كـــانــوا يــعـــمــلــون
حلـسـاب عـصابـات داعش اإلرهـابـية في

وصل).  اجلانب األيسر من ا
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واضـافت ان (هذا االرهابي قام باالخبار
عن الــــعـــوائـل الـــتي هــــربت مـن بـــطش
داعش األمــــر الـــــذي أدى إلى الــــقــــبض

فـي الـعام  2014 الـعــداء الـشـديـد لـهـذه
األقـلـيــة واعـتـبـر أفــرادهـا كـفـارا. وقـتل
أعـدادا كبيـرة من األيزيديـ في سنجار
ـحافظـة نينـوى وأرغم عشرات اآلالف
مـنـهم عــلى الـهـرب فـيـمـا احـتـجـز آالف
الـفتيـات والنسـاء واستعـبدهن جنـسيا.
ويـقول األيزيديون إن ديانتهم تعود الى
آالف الـسنـ وإنـها انـبثـقت من الديـانة
ــة في بـالد مــا بــ الــبـــابــلــيـــة الــقـــد
الـــنــــهـــريـن في حـــ يــــرى آخـــرون أن
ـة عدة ديـانـتـهم خـلـيط من ديـانـات قـد
ـانويـة. وال يعـترف مـثل الزرادشـتـية وا
األيـزيديون بـطفل ضمن طـائفتهم إال إذا
كـان ألبوين أيزيديـ خصوصا أن هذه
األقـلـيــة الـديـنــيـة مـغـلــقـة ال تـسـمح ألي
شــخص من ديـانــة أخـرى بــاعـتــنـاقــهـا.
إضـــافــة إلى ذلـك فــإن األطـــفـــال الــذين
أجنـبتهم أيزيديات اغتص من مقاتل
في تـنـظــيم داعش غـيـر مـسـجـلـ لـدى
الـسلطات العـراقية. وال يوجد حتى اآلن
أرقـام رسمية عن عدد أطفال األيزيديات
ـسـجـلـ في أو عن عـدد األطـفـال غـيـر ا
الـدوائر احلـكـوميـة العـراقـية مـنذ الـعام
 .2014وبـحسب آخـر إحصاء لـلمـديرية
الــعـامــة لــلــشـؤون األيــزيــديـة في وزارة
أوقـــاف إقـــلـــيم كـــردســـتـــان فـــإن عـــدد
اخملـطـوفـ األيـزيـديـ بلغ  6417 جنـا

عــلــيــهــا وإعـدام  40 شــخــصــا مـنــهم)
ـطــلــوبــ لــلــقــضـاء مــبـيــنــة أنه (مـن ا
ادة ـوجب مـذكرة قـبض وفق أحكـام ا
 4إرهاب). فيما كشف الباحث األمني
فـاضل أبـو رغـيف الـثالثـاء عـن اعـتـقال
خـلــيـة الـصــقـور االسـتــخـبـاراتــيـة أبـرز
سـبــعــة قـيــاديــ عـراقــيـ فـي تـنــظـيم
داعش. ونــقـلت قــنـاة روسـيــا الـيـوم عن
ابـو رغيف إن (الـفريق الـتكتـيكي خلـلية
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رفض اجملــــلس الـــروحــــاني األيـــزيـــدي
األعـلى في العراق األحد انـضمام أطفال
ــغــتــصــبــات عــلى أيــدي األيــزيــديــات ا
عـنـاصـر من تنـظـيم داعش الى الـطـائـفة
األيـزيـديــة الـتي تـنـتــشـر خـصـوصـا في

شمال العراق.
وكــان اجملـــلس أصــدر قـــرارا األســبــوع
( ـاضي قـضى (بـقبـول جـميع الـنـاج ا
من قـبضة التنظيم واعـتبار ما تعرضوا
له خــارجـا عن إرادتـهم. وقـال إنه (أوفـد
تابعة وفـدا من رجال الدين الى سوريا 
مـوضوع اخملطوف واخملطوفات بهدف

البحث عنهم وإعادتهم). 
‰u³  —«d

لـكـنه عاد وأصـدر تـوضـيحـا أكـد فيه أن
قـرار قبـول النـاجـيات وأطـفالـهن لم يكن
يـعني بتاتـا األطفال الذين ولـدوا نتيجة
ـعــنـيـون هـم األطـفـال االغــتـصـاب بـل ا
ـولـودون مـن أبـوين أيـزيـديـ والـذين ا
ـديـنـة  اخـتــطـافـهم إبـان غــزو داعش 
سـنـجار). واأليـزيـديون أقـلـيـة تعـد أكـثر
من نــصـف مــلــيـــون شــخص ويـــتــركــز
وجـــودهــــا خـــصـــوصــــا قـــرب احلـــدود
الــسـوريــة في شـمــال الـعــراق. ونـاصب
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة الـذي اجـتـاح
مـسـاحات شـاسـعـة من العـراق وسـوريا

الـصـقـور االستـخـبـاراتـية نـفـذ  االثـن
جـمع الصكارة في قضاء عـملية إنزال 
الـبعـاج التـابع حملافـظة نـينـوى) مبـينا
أن (الــعـــمـــلـــيــة أســـفـــرت عن اعـــتـــقــال
ـــذكـــوريـن). وأضــاف أن الـــقـــيـــاديــ ا
ــعــتــقـــلــ كــانــوا يـــرومــون الــقــيــام (ا
بــعـمــلـيــات إرهـابــيــة في شـمــال وغـرب
ووسط الـبالد بالتزامن مع األيام األولى

من شهر رمضان).

حسن روحاني


