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هنية وعقوبة السـرقة وحتى العقـوبات ا
ـسـلة 300 مـادة قـانـونـية حـيث تـشـمل ا
وعنـد جتوالـنا فـي االثار الـبابـليـة حيث
تـــوجــد مـــنـــصــة (مـــســـرح) يــســـتـــقــطب
ـــســرحـــيــة  كـــان هــنــاك الـــنــشـــاطــات ا
مجمـوعة من طلـبة  كلـية الطب  –جامعة
ـة الــكــوفــة بــأزيـاءهـم الـبــابــلــيــة الــقــد
يتدربون على مسرحـية تمثل مهنة الطب
في العصـر البـابلي! حيـنمـا سالت مؤلف
ــسـرحــيــة عن مــضـمــون هـذه ومــخـرج ا
ـسـرحـيـة اوضح لي بـإنـنـا نـتطـرق الى ا
مــهـنــة الــطب تــاريـخــيــا وكـانت عــقــوبـة
الــطـبــيب في عــهــد حـمــورابي يــتــعـرض
ـرضى! لـلـقـتل اذا اخـطـأ في عالج احـد ا
كـمــا اوضح ان احلــاح االهل بــإن يـدرس
ابناؤهم الطب وهو غير راغب في ذلك قد
ـكن ألي اختـصاص تؤدي الى الـفشل و
ان يــكـــون فــيـه ابــداع وخـــدمــة لـــلــنــاس
واجملتـمع  الـتقـاط الـعديـد من الـصور

سرحية. مع هذه الفعالية ا
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اثــار بــرج بــابل الــذي يــتــكــون من ســبع
طبقـات دائرية لـولبـية الشـكل حتى يصل
هـكذا يصف عـبد الـعالي  في قمـته الى ا
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ـــديـــنـــة الــتـــاريـــخـــيــة تـــشـــكل بـــوابــة ا
لألمـبراطـوريـة الـبـابـليـة الـعالمـة االثـرية
وعـلـى الـرغـم مـا بــذله االبــرز ألثــار بـابـل
بـدع "طه باقر" سنة   1958في النحات ا
تـقـلــيـد بـوابـة عــشـتـار االصـلــيـة الـزرقـاء
الـلــون واشـتـهــر الـنـصب كــثـيـرا لــيـكـون
عـــنـــوان لالثـــار الـــعـــراقــيـــة فـي الــكـــتب
والكتالوكات السـياحية لكن يبقى االصل
ـانــيــا يــحن لــلــعـودة الى ــوجـود فـي ا ا
حـاضــنـة االرض الـتي اقــام عـلـيــهـا ابـان
ازدهار احلـضارة الـبابلـية والـتي لم تكن
فقط حضارة عسكرية او سياسية بل هي
حضـارة في مـجال الـقـانون وتـقـدم الطب
والريـاضـيـات وعلم الـطـبـيعـة والـفلـسـفة

عمار العجيب. والتجارة وكذلك ا
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وجود مدينة بابل بالقرب من نهر الفرات
جعل لـه مكـانـة اقتـصـادية وان تـمـر بابل
بـالـفـتــرة الـذهـبـيـة ابــان حـكم حـمـورابي

الذي استمر حكمه 43 سنة 
وقـــد تــــعـــني بــــابل في ذلـك الـــوقت هي
(بــوابـــة الــلـه) وقــد نـــظم حــمـــورابي في
ـشهورة عـمليات الـبيع والشراء مسلته ا

لتـكـون اجلـمـلة ( الـتـربـية والـتـعـليم)
رغم تدني الـوضع التعـليـمي بصورة
عـــامـه اال انـــنــــا جنـــد مـن إن هـــنـــاك
ـــدارس بــــصـــيـص امل فـي بـــعـض ا
ــراحل االبــتـــدائــيـــة والــثـــانــويـــة وا
تقـدمه دراسيا ). ويـستذكر االخرى ا
تـقـاعد عـبـد احلسـ الـزبيـدي ايام ا
الـدراسـة ويــقـول ( عـنـدمــا انـظـر الى
قاعد وهي عـبارة عن (رحلة تـلميذ) ا
تعـود الذاكـرة الى قبل خـمسـ عاما

كان مجلس االباء بافضل حال .
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ــديـر كــنــا نــســتــمع لــكــلــمــة االدارة 
ـدرســة يـتـحــدث فـيـهــا عن أسـلـوب ا
الـــتــعـــامل بــ ولـي أمــر الـــتــلـــمــيــذ
ـدرسـة بـعـد الـتـرحيـب بـاحلـضور وا
من أولياء األمور التي كـانت نسبتهم
% 100ولـيس %5 كــمـا هــو حــالــيـا
ان وان الـواجب حـضـورهم جـمـيـعـا 
عــدم احلـضــور لــلــبــعض من اولــيـاء
األمور من كـون اغلـب هؤالء يـعمـلون
بـــقـــطــاع خـــاص وال مـــجـــال لــديـــهم
ــفــروض مـتــابــعـة لــلـحــضــور ومن ا
ـقـبـلـة فـمـرة نرمي أطـفالـهم بـاأليـام ا
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ــنــتـجع عـمـل صـدام في بــنــاء قـصــره بـا
الــســيــاحي فــوق الــتالل االصــطــنــاعــيــة
ـعجب حملاكـاة فـكرة نـبـوخذنـصر وهـو ا
بـــــــإجنـــــــازاتـه فـي مـــــــجـــــــال احلــــــروب
واالنـتــصــارات والـبــنـاء واالعــمــار حـتى
اطـلق عـبـارة ونـقــشـهـا عـلى كل اجلـدران
(بابل تـنـهض من جديـد من نـبـوخذنـصر
) وحــيــنــمــا صــعــدنـا الى صــدام حــســ
بـــصــعـــوبــة الى قـــصــر صـــدام شــعـــرنــا
ــبــنى بــاالسف وااللـم ان يــعــبث بـــهــذا ا
بعض اجلهلة الذين يـعتقدون بأن العبث
وتدمير القصور التابعة لصدام يعبر عن
موقف انتقامي من صدام فاالبواب قلعت
والــــــشـــــبـــــابــــــيك والــــــزجـــــاج قـــــد
وعـــادة كــتـــابـــة الــذكـــريــات حتـــطم
بخطوط تـعبر عن مـستوى من عمل
رمر الغالي والنفيس ذلك شوهت ا
امـا اطـاللـة الـقـصـر عـلى لـلـجـدران
االثـار وعـلى نـهـر الـفـرات ومـديـنة
احلـلــة هــو قـمــة في اجلــمــال لـكن
اعمال السلب والنهب شوهت تلك
رشد السياحي اجلمالية .سالت ا
حـول فـيـلم وثـائقـي اطـلعـت علـيه

رشـد السـياحي مـعمـارية بـناء برج لنـا ا
و كــان لــنــا فــرصــة لــزيــارة مــعــبـد بــابل
وزيـارة مـعـبد الـسـحـرة هـاروت ومـاروت
ـا اعـيـد نـتـمــاج االلـهـة وكــان مـعـبـد قــد
ـعبد بنـاؤه في عهد نـبوخـنصـر وسمي ا
العـظيم واسـتـمعـنا الى شـرح وافي لذلك
ويالحظ بإن معـظم االثار البـابلية عبـد ا
فــســور بــابل تــرجع الى نـــبــوخــذنــصــر 
الــداخــلـي كــان في عــهـــده وكــذلك شــارع
واكب الـذي كـنا نـقف فـيه ونـتصـور ما ا
يــجــري فــيـه من احــتــفــاالت وكــرتــفــاالت
ويــــذهب خــــيــــالــــنــــا الـى بــــعض االفالم
االجـنــبــيـة الــتي جــسـدت حــضــارة بـابل
حيث كان ارتفاع هذا الشارع  4متر وهو
ـزجج مـحـاط بـجـدران مـزخـرفة بـاالجـر ا
كـمـا ان وحتـتـوي اجلــدران عـلى االســود
ــعــلــقــة الــتي اقــامــهــا بــنــاء اجلــنــائـن ا
نبوخذنصر عام 600 ق.م كهدية لزوجته
اجلمـيلـة لـتكـون طبـيعـتهـا تـشبه طـبيـعة
بــلــدهـــا فــارس وهي عــبـــارة عن حــدائق
تنمو وتتدلى من شرفات القصور  وتهب
الـريـاح لـتـفـوح بروائـح الـزهـور والورود

واعدت من عجائب الدنيا السبعة وقد 
تقليدها في اكثر من دولة اجنبية

في قـنـاة اجلزيـرة بـتـحـويل قـصـر صدام
الى فـنـدق كــلـفـة االقــامـة فـيه  250دوالر
لـلـيـوم الـواحـد ويـسـتـخـدم النـزيـل غـرفة
الـنــوم اخلــاصـة بــصـدام ولــكــنـني رأيت
قصـرا عـبث به الـتخـريب وهـو في الـليل
سـيــكـون مــرتـعــا لـلــكالب واحلــيـوانـات
اجابني أن ما شاهـدته يخص مبنى آخر
ـــثـل هــذه هـــذا الـــقـــصـــر غـــيـــر صـــالخ 
ـنـتج الـسـيـاحي ـشـاريع الـسـيـاحــيـة.ا ا
مكان مناسب للترفيه للعوائل التي تأتي
طاعم متعبة من زيارة االثار البابلية  وا
توفـر كل انواع الـغذاء واجلـولة الـنهـرية
في الـــزوراق بــنـــهــر الـــفــرات هـي مــسك

اخلتام لزيارة اثار بابل التاريخية.
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وقد وجدت ذلك في الهيئة التعليمية
ـراحلـها دارس  لكـثيـر من ادارات ا
ـوظـفـة عـلـيـاء كـرم كـافـة ). وتـقـول  ا
الــله ام لـــثالثــة طــلـــبــة ( ان اهــمــيــة
انــعــقــاد اجــتــمــاع االبــاء واالمــهــات
ضروري جـدا في مـثل هـذه االوقات 
ومـن خالل تـــــــوجـــــــيـه دعــــــوة ادارة
درسة  حلضـوري في مجلس اإلباء ا
علم الذي عادة ما يعقـد بذكرى يوم ا
تـلـك الـشــمـعــة الـتي حتــتـرق لــتـنــيـر
ـعلم لن الدرب لألجـيال الـقادمة الن ا
يــجــعل من نـــفــسه (بــعــبع ) يــخــيف
التالميذ ليثبت للهيئة التعليميه بان
شـخـصـيـته قـويـة وان يـحـمل عـصـاه
لـيـخـيف بـهـا الــتالمـيـذ ولـكن عـنـدمـا
يجد التلميـذ من إن معلمه يبحث عن
أشيـاء بسـيطة ويـتسـاهل معه أو من
ـــدرس يـــبــحـث عن نـــغـــمــات أو إن ا
مــقــاطع فــيـــديــو من جــهــاز مــوبــايل
الــطـالب أو يــســال الــطـالـب عن نـوع
الـــســـيـــجــارة الـــتي يـــدخـــنـــهـــا فــان
ــدرس عــنــد ذاك تــكـون شــخــصـيــة ا
ضـعـيـفـة) وتـضـيف ( نـقـول الـتـربـيـة
أوال ولم نقل التـعلـيم الن التربـية هو
عـمـلـيـة بـنــاء أمـا الـتـعـلـيم هـو وضع
اللمـسات الـتجمـيلـية االخيـرة للـبناء
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ـــدارس حـــمـــلـت ادارات غـــالـــبـــيـــة ا
تـوسـطة اولـيـاء امور االبتـدائـيـة وا
الطـلبـة مسـؤوليـة تدني مـستويـاتهم
الــعـلــمــيــة وتـســربــهم الى الــشـوارع
قاهي  مـؤكدة (ان اهـتمـام اولياء وا
امور الـطـلـبة والـتالمـيـذ ومتـابـعـتهم
بشكل دوري من خالل االجتماع الذي
تـعقـده تـلك االدارات يـحـد من عـمـلـية
تـسـريب ابـنـائــهم وتـكـرار الـغـيـابـات
بدون عذر)  وقالت (ان غالبية اولياء
امـور الـطـلـبـة يـتـغـيبـون عـن حـضور
مـجـلس االبـاء واالمـهـات الـذي يـعـقد
ـدرســة بـحــجـة بـيــنـهم وبــ ادارة ا
االرتــبـــاطــات الـــيــومــيـــة والــظــروف
االجتماعية االخرى مايفاقم من تدني
مستويات ابنائهم والكثير من اولياء
امــور الـــطـــلــبـــة يــرشح االخ االكـــبــر
واالبـن واجلـــــار لـــــتــــــمـــــثـــــيـــــلـه في
االجـتــمـاعـات الــتي ان حتـقــقت فـهي
مـــتـــواضــــعـــة وتـــتـــراجـع في نـــسب
حـضـورهـا والـغـيت من سـجل بـعض
ـدارس بـالـرغم من اهـمـيـتـها ادارت ا
كونـهـا تكـون صـلة الـوصل الـواقعـية
بــ اولــيــاء امــور الــطــلــبـة وادارات
ـــعــلـــمــ ـــشـــرفــ من ا ــدرس وا ا

اذ البــد إن نـغـمـس لـقـمـة واالسـاتـذة 
العـيش بـالتـربـيـة أوال وياتي ذلك من
الـعـائـلـة - البـيـت - احمللـة - احملـيط
اخلــارجي أو الــبــيــئــة ويــخــرج مــنه
مــحـورين أســاســيـ هــمــا الـعــائــلـة
درسـة والهيئـة التعلـيمية والبيت وا

أو التدريسية).
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ي جـمال ويقـول التـدريـسي واالكاد
طـارق إن (مـراقـبــة األب واألم لـلـطـفل
ـا يكـونا لـهما وال اقصـد التـشدد وإ
كـالصـديـقـ اليـخـفي االبن عـلى أبيه
والــبـــنت عـــلى أمـــهــا ابـــسط األمــور
اخلـاصــة ومــنـهــا الـورقــة الــشـهــريـة
ـدرسـة لالمـتـحــان.. او اخلـروج من ا
مع زمـالئه او زمــــيالتــــهـــا دون عــــلم
ــدرسـة فـانـهــمـا يـحـصالن الـبـيت وا
عـلـى مـايــريــدان احلـصــول عــلـيه من
خـفايـا ويـشـخص اخلـطـا ويـصـححه
فـيـخرج االبن بالـصـحـيح ال بـاخلطـا 
ا يـرضي الـله أو الـبنـت من الـبيـت 
ســبــحــانه وتــعــالى وال خــوف عــلــيه
ـــعــلم أو ــدرســـة فـــيــجـــد ا يـــدخل ا
ــدرس حـريــصــا عـلــيــة في كـيــفــيـة ا
ـقـرره له  التـلـمـيذ او ـادة أ إيصـال ا
الطـالب  دون جتـريح أو سـب اوشتم

ــدرســة ونــقـــذف الــلــوم عـــلى إدارة ا
بـاعـتــبـارهـا الــدائـرة الـرسـمــيـة الـتي
علـيـها إن تـوفـر مسـتـلزمـات الـدراسة
والتـعلـيم للـتلـميـذ دون إن نشـعر بان
اخلطـأ هـو خـطأ أولـيـاء األمـور والبد
من تعاون مثمر ب اإلدارة وولي أمر

التلميذ ) .
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ـواطن قــاسم رحـمن مـوظف ويـقـول ا
ــست إن في وزارة الـــصــحـــة ( لــقـــد 
الكـثيـر من الهـيئـات التـعلـيمـية تـبذل
قــصـارى جــهــدهــا من اجل الــرفع من
سـتـوى الـعلـمي لـلـتـلمـيـذ وحترص ا
دائـمــا عــلى االتـصــال بــاولـيــاء امـور
ستويـات العلمية عن الطلبة وتـنقل ا
الحـظـات ابـنـائــهم بل وتـنـقل كــافـة ا
الــتـــربــويــة لــلـــطــالب وهــذا يـــقــيــنــا
مايعـوض عن مجـالس اجتـماع االباء
وان كــان مـــهــمـــا لــيــعـــطي لــلـــطــالب
وهـنا تـابعـة واالهتـمام  احسـاسا بـا
ابـارك كل اخملــلـصــ الـذين يــبـذلـون
ـلـزمـات قـصـارى اجلـهـد بــعـيـدا عن ا
والـــدروس اخلـــصــــوصـــيـــة . ومـــدى
تاثيرة على الطالب الذي أربكته كثرة

هلسنكي
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قيل في تعريف البالغة :

" انها مطابقةُ مقتضى احلال " 
والسؤال اآلن :

هل تكون البالغة محصورةً باألقوال أم أنها تسري الى األفعال ?
وعـنـدي أنَّ هنـاك من األعـمـال مـا يكـون بـلـيـغاً تـمـامـاً كمـا تـكـون بـعض األقوال

بليغة ...
-2-

ي اخلاص بهم ? وكيف تكون البالغة مع (العمّال) في اليوم العا
هذا ما قرأتُ عنه اليوم خبراً طريفاً للغاية .

جاء في اخلبر 
ـيسـورين ذَهَبَ الى مـكـانِ جتـمعِ الـعّـمال في الـفـلـوجـة فَوّجَهَ انّ احـد الـرجـال ا
اليهم دعوةً مفتوحة  واصطحبهم معه الى مكانٍ كان قد خصصه الستقبالهم .

وبعد الوصول 
بدأ بتوزيع مبالغ نقدية على كل واحد منهم بال استثناء 

وكأنه يريد أنْ يقول :
اذا كـان االول مِنْ مـا يـسيس عـيـداً للـعّـمال فالبُـدَّ أنْ يُـقدّم لـهم (الـعيـديـة) التي

تبتهج بها (الكبار) كما تفرح (الصغار)..!! 
ـقـدمة لـهـم ضـئيـلـةً بـحـيث ال تُـحـدث في ـبالـغ ا ـسـتـبـعـد جـداً ان تـكـون ا ومن ا

طلوب . نفوسهم األثر االيجابي ا
ا كان عمله متصفاً بالبالغة ... ولو كانت ضئيلةً 

ثم أنه قدّم لـكل واحد مـنهم وجـبةَ طـعامٍ لـيَخْـرجَ مِنْ عُهـدة الضـيافة الـتي دعاهم
اليها وتوّج ذلك بأنْ قدّم لكل منهم نسخة من كتاب الله العزيز .

صحف الشريف لكل واحد منهم مغزى كبير .. وفي اهدائه ا
انه بذلك يـشعرهم بـأنه استـمد التـوجيه من الـقران لـلعنـاية بـالفقـراء والضـعفاء

شاعرهم ... واالحسان اليهم دون مَنٍّ  وبعيداً عن كل ألوان اخلدش 
مع دعـوةٍ ضـمـنـيـة  –لـيـست بـالـقـول  –أنْ تـكـون عالقـتُـهم مع كـتـاب الـله عالقـة

ا دعاهم اليه .. ناسبة لالستجابة  وثيقة وهو قد هيّأ االجواء ا
-3-

اننا ال نعرف من هو هذا احملسن الذي بادر الى " العمل البليغ " مع 
ـنـعنـا من أنْ نـوجّه له (عـمّـال) مـديـنـته في الـيـوم اخملـصص لـهم ولـكنّ ذلك ال 
ـزيـد مـن التـوفـيـق في مـضـمـار الـبر الـشـكـر والـثـنـاء والـتقـديـر  وان نـدعـو له 

االجتماعي .
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ـشـروعه انّ هـذا (احملـسن) لم يـنـتـظـر أحـداً لــيـرسم له خـارطـة الـطـريق لـلـبـدء 
جـرد أنْ خطـرت في ذهنه الفـكرة بـادر الى التـنفـيذ قـبل أنْ يبدأ االنسـاني  و

الشيطان أحابيله لصدّه عمّا كان يستعد له من تكر للعمّال .
أثور  وهكذا هي أعمال البر واالحسان واخلير ألم تسمع القول ا

(خيرُ البرِّ عاجُلهُ ) 
ي للـعمّـال  وهذا ما أضـفى على فالـتعجـيل جاء مـتزامـناً مع اطاللـة اليـوم العـا

يّزة . بادرة نكهة  ا
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وسرين  –في كل نـاحية وقضاء ومحافظة في العراق  –كانت لهم مِثْلُ ولو أنْ ا
بـادرة مع العـمّال في يومـهم لكانت احلـصيلـة النهـائية بـاهرة النـتائج بكل هذه ا

وازين . ا
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ــبـادرات االخـرى ـبــادرات االيـجـابــيـة مع (الــعـمّـال) يــقـال في ا ومـا يـقــال في ا
هجرين ... عوزين وا إلنعاش األيتام واألرامل وا

وبـــــهــذا تــنــــــمــو روح الــتـــكــــــــافل االجــــــتــمــاعـي وتــتـــــــــسع دائــرة الــبــر
االنـســــــــانـي واالهـتـمـام الـوطـني بـالـشـرائح احملـتـاجـة الى

زيد من العناية والرعاية . ا
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ال تنسوا :
( انّ خير الناس من نفع الناس) .

في كل مرة تـؤشر الـتطورات بـأن اخللل في بـعض بنود الـدستـور وفي اكثر من
كان الـنظر تشريـعيا وقانـونيا لتـعديل وتطوير مرة يتـحدثون بانه من الـضرورة 
ـصـالح الـكـيـانات الـبـعض من الـدسـتـور  ولـكن مـا أن يصـطـدم هـذا الـتـعـديل 
السيـاسية تـتعثر الـرغبة في الـتعديل  وكـثير من الـشطحات الـسياسـية ورغبات
بعض الـكيانات أو جزء مـنها  تطرح افـكار ومشاريع االقالـيم تارة  واالنفصال

تارة اخرى  واخلروج من سلطة بغداد احيانا كثيرة . 
بـعض هـذه االطـروحات تـهــــــــديـد لـلحـصـول عـلى مـكـاسب ســــيـاسـيـة ومـادية
سـاعدات خارجية اكثر  والـبعض االخر تعبـير عن عقليـات انفصاليـة مدعومة 
 وبغض الـنـظر عن تـلك االفـكار واخلـلل الـدستـوري الفـاضح والـواضح  وكأنه
كتب لكـي يبقى العراق قلقـا وتبقى مشاريع الـتهديد قائمة حـتى اليستقر الوضع
وال حتــقق لـلــدولـة الـعــراقـيــة مـركــزيـتــهـا في ادارة الــسـلـطــة والـدولــة  فـانه من
الـضــرورة الـوقـوف وتــفـحص تـلـك االطـروحـات  ومــاله عالقـة بــالـوضع الـراهن
للعـراق وامكـانية اسـتغالل ذلك خارجـيا لتـفكـيك الكيـان العراقي  وهـو مشروع

ا وحديثا   .  استعماري مطروح قد
في الـبـدء البـد من الــتـوكـيـد  إن الـبـصــريـ لم يـكـونـوا يــومـا طـرفـا في ضـعف
ا العراق  ولـم جتري داخل مؤسـساتـهم الثـقافيـة واامجـتمـعية والـسيـاسيـة قد
وحــديـثــا  افـكــار الـعــزلـة عن الــدولـة الــعــــــــراقـيــة  حتت أي مــــســمى كـان 
والبـصريون على العمــــــوم سابقا وحاضرا يعطون ولم يأخــــــــذوا من خيرات
مدينـتهم  النفــــــــطية والزراعية والثــــــقافية والفنيـــــــة  وهم دائــــــما ليسوا
منـانــــــــ عـلى أحد ولـكـــــــن في الـراهن من االيـام  طـــــــرح افكـار االقـلـمة
وغيـرها من مــــــــشاريـع الــــــــعـزلة عن الـوطن األم  هونـتاج حلـالة الـضــــــيم
ـعقـول أن تضخ والقـهر الـتي تعـيشه الـبصـرة في كل اجملاالت  فــــــــليس من ا
البـصرة االموال خلزينة الدولــــــة ويستـــــــفيد منــــــها اجلميع  وهي محرومة
ـا ال ـعـقـول أن تـتــمـتع مـنـاطق  ـيـاه الـصـاحلـة لــلـشـرب  كـمـا لــيس من ا من ا
تـكسـب في ح الـبـصــــــــرة تـشتـكي من الـعـوز لـشـبابـهـا وشـيـابهـا ونـسـائـها

وبناتها . 
إن رواج التـهديدات بـاالقاليم  أو بـاستقاللـية احملافـظات  هو بـالضرورة ثـقافة
النـظام القائم  والتي هي إحدى افرازات الدستور  وهي نتاج للعقلية الالوطنية
ـســمـيـات واالفـكـار ـتـوحـــــد حتت مــخـتـلف ا ـبــنـيـة عـلى الــعـزلـة وشــــرذمــة ا ا

االنعزالية . 
ـستـمر عـلى الـناس وعـلى الـبصـرة حتديـدا يـراد منه انـتاج ويـبـدو من الضـغط ا
مشـاريع  وهي بالضرورة مدعومة من اطراف دولية واقليمــــــية وعربية متعددة
 وكلـنا نعرف مشروع انفـــــــصال كـردستان عن العـــــــراق والرايات واالفكار
الـتي طــرحت واجلـهـات الـتي سـانـدت أو رحــــــــبت أو سـكـتت  فـهـذه االطـراف
داخلـيا وخارجـيا التـريد عـراقا  قـويا عـزيزا مـتطـورا في داخله  ومـحوريـا قويا

خارجيا .
ة  وحصة معقولة من مواردهم نحن متـيقن بان حاجة البصري للـحياة الكر
ـشـروع يسـتـهدف ـطالـبـة باالقـلـيم  وليـست فـكرة  الـضخـمـة هي الـتي دفعت بـا
عاصر نعوم تشومسكي (إن كثيرا من تفـكيك العراق  يقول الكاتب االمريكي ا
االحداث وطـرق البـحث عن الـعزلـة  اسـبابـها قـلـيل من الفـرص وقـليل من االمل

عيشي والنفسي ). وكثير من االذالل ا
فسدين ـعقول ابدا  يبدأ احلديث عن متابعـة ومحاسبة الفاسدين وا  ليس من ا
واطن حـسـابا حـقيـقيـا لهـؤالء في البـصرة والبـغداد وال في ولم ينـته ولم يجـد ا
ـثل هـذه ـواطن يـيـأس من وجـود مـخـارج حـقـيـقـيـة  ـا جـعل ا عـمـوم الـعـراق  
لـحيـة ويتكـدس العـاطلون ـياه ا االزمات ولم يـشرب هؤالء الـناس سـوى اسوأ ا
ـقـاهـي وتـعـمى عـيـونـهم بـدخــان الـنـفط والـغـاز  االن انـعم الـله في الـشـوارع وا

عليهم باالمطار والسيول  ولكن غدا ماذا يحصل?.
ــهــدي تــعــبــر ســيــاج  الزلــنــا نــأمل بــان حــكــومــة عــبــد ا
احملـــاصــــصـــة  ورغـم واقع احلـــال إن هــــذه االطـــراف
ـيـاه احملـاصـصــة  وهـذا االمـر سـيـبـقي التـعــيش إال 
العراق يزحف على بطنه  وليس مقدر واقع احلال أن

تنهض بغداد ومعها البصرة .

W¹œUB² ù« ÂuKFK  œ«bGÐ WOK  —Ëe¹ wÐdŽb Ë
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اسـتـقبـلت كـلـيـة بـغـداد للـعـلـوم االقـتـصـادية
اجلـامــعـة االمــ الـعــام الحتـاد اجلــامـعـات
رافق الـعربـيـة عـمـرو عـزت سالمـة والـوفـد ا
له وخالل اجلـولــة الـتي قـامت بــهـا الـلـجـان
بـرفـقـة عـمـيـد الـكـلـيـة الـدكـتـور لبـنـان هـاتف
الـشامي الروقـة الـكـليـة واقـسـامـها اخملـتـلـفة
انشدت فرقة االنشاد اخلـاصة بالكلية سالما
ياعراق اضـافة الى الـنشـيد الوطـني ترحـيبا

باعضاء الوفد.
وكـانـت عـمــادة الـكـلــيـة قــد نـظــمت مــعـرضـا
لــلــصــور الــفـــوتــوغــرافــيــة جتــســد جــوانب
الـتـطورات الـتي شـهـدتـهـا الـكـلـيـة في االونة
االخـيرة فـيـمـا ابـدى رئـيس الـوفـد واعـضاء
ـرافـقـة اعـجـابـهم واشـادتـهم بـهذه الـلـجان ا

االجنازات .
وتـأتي زيـارة هـذه الـلـجـان من خالل الـرغـبـة
الـتي ابـدتـهـا الـكـلـيـة بـاالنـضمـام الـى احتاد

اجلامعات العربية .
وقامت الـكلـية بـتنـظيم امـسيـة ثقـافيـة مساء
االثـنـ عـلى شـرف رئـيس الـلـجـنـة واعـضاء

الوفد والضيوف.
علـى صعـيـد اخـر كرمت  جـامـعـة اهل الـبيت
ـــشــاركـــته في الـــشــامي بـــدرع اجلــامـــعــة  
اسبـوعـهـا العـلـمي والـثقـافي اخلـامس عـشر

بــرعــايـة وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الـعــلــمي قـصـي الـســهـيـل . ورحب الـدكــتـور
عبـاس احلمـيري رئـيس اجلامـعة بـاحلضور
وتقدم لـهم بالـشكـر لتحـملـهم عنـاء احلضور
لـلـمـشـاركـة في افــتـتـاح االسـبـوع الـعـلـمي و
الـذي الـثـقـافي اخلـامس عـشـر في اجلـامـعـة 
حـــضـــره جـــمـع غـــفـــيـــر من رجـــال الـــدين و

وفد احتاد اجلامعات العربية يزور كلية بغداد

دارس عوائل حتضر مجلس االدباء في احدى ا
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ايام الـعطل الـرسـميه واغـتنـام بعض
احلــــصـص كــــدروس اإلضــــافــــيــــة ).
ويــضــيف (ان مــســؤولــيــة االهــتــمـام
ـــــدرســـــة  والـــــواقع بـــــالـــــطـــــالب وا
الـتـدريــسي التـقع فــقط عـلى االدارات
والعـائـلة بل تـقع عـلى وزارة الـتربـية
فـاحلـكـومـة وضـرورة تـنـظـيم زيـارات
سؤول للـمدارس ومتابعة من قبل ا
رافق صالحيـة الـصفـوف واالدارة وا
الـصـحــيـة واخلـدمـيــة الـتي تـدفع من
تــفــوق الــطـلــبــة فــضال عـن مالحــظـة
ـدارس االيــلـة اعـادة تــرمــيم بـعـض ا
لــلـــســقــوط وانــشـــاء وبــنــاء مــدارس
اضافـية لـلنهـوض بواقع الـتعـليم في
ـــســتـــويــات الـــعــراق وعـــلى كـــافــة ا
ـسـؤولـيـة بـالـتـالي نـبــتـعـد من رمي ا
ووتوجـيه االتهـامات لـلبـعض قبل ان
ــد يــد الــعــون ونــتــعــاون جــمــيــعـا
واقــــــصــــــد وزارات ومــــــؤســــــســــــات
ومـــواطـــنـــ مـن اجل عـــودة الـــواقع
الـــتــدريـــسي الى مـــاكــان عـــلــيـه قــبل
سقـوط النـظـام السـابق وبـعكـسه فان
مسـتوى الـتعـلـيم يتـراجع الى مادون

الصفر السامح الله ).

ذكريات على حيطان قصر صدام السياحيقصر صدام حس يتحول الى منتجع سياحي بعد تخريبه
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الـشـخـصــيـات الـسـيـاســيـة والـقـادة وعـمـداء

 . وتدريسي
و قـدم مــؤسس اجلــامـعــة الـدكــتـور مــحـسن
الــقــزويـنـي بـحــثــا حتت عــنــوان (بــالـعــلم و
ان يـرتـقي الـعـراق) وقد تـخـلل االفـتـتاح اال
عرض فلم وثـائقي عن اجلـامعـة وفي اخلتام

 تكر احلضور.
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تبادل كـربالئيـون التـهاني فيـما بـينهم وذلك
ناسبة قرب حلول شهر رمضان. 

مـشـيــرين لـ (الـزمـان) امـس ان ايـام رمـضـان
تعـد من االيـام اجلمـيـلة كـمـا ان هذا الـشـهر
يـختـلف عن بـقـيـة اشـهر الـسـنـة حـيث تزداد
فيه العبادات وقراءة القران الكر باالضافة
ـسـلـمـ يـدعـون فـيه الى الـتـسـامح الى ان ا
 .( واحملبة وفعل اخلير ومساعدة احملتاج
ـسـعـودي لـ (الـزمـان) ـواطن صالح ا وقـال ا
امس من ناحـيـة احلسـيـنيـة منـطـقة الـشامي
(نـنـتـظـر بـفـارغ الـصـبـر شـهر رمـضـان حـيث
ميـزة وحتلو يكون هـذا الشهـر من االشهـر ا
ـســلــمـ فــيه الــطـقــوس الــديـنــيــة فـنــجــد ا
يواظـبـون فيه عـلى قـراءة االدعيـة ويضع كل
واحـد عـلى حــدة بـرنـامــجه اخلـاص في هـذا

الشهر). 
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ـواطن الـى نبذ ـوسوي (نـدعو ا واضاف ا
اخلالفــات والـســيــر في الــطـريق الــصــحـيح

وعدم االعتداء على حقوق االنسان). 
ــواطن واثـق الــشــمــري من فــيــمـــا اضــاف ا
قضـاء الهـندية  – ناحـية اخليـرات انه (على
الـرغم من اخــتالف االيـام واالزمــنـــــــة ولـكن
جنـــد ان طـــقـــوس رمـــضـــان في الـــســـنــوات

ـاضـيـة افـضل واجـمل من الـوقت احلـاضـر ا
ــــعـــالم بــــاالضـــافـــة الـى ان الـــكـــثــــيـــر من ا
الرمـضـانيـة بـدأت تنـدثـر ولم جند مـا يـشكل

حاضرا لها). 
ــــواطن هــــشـــام اجلــــابـــري في حــــ ذكـــر ا
(رمضـان شـهر اخلـيـر والطـاعـة وان االجواء
الــرمــضـانــيــة فــيه تــخــتــلف عن غــيــرهـا من
االجواء حيث جتتمع فيه الـعائلة على مائدة
الفـطـور ويزداد تـمـاسك العـائـلة واحملـبة في
مــا بـيــنــهم). الى ذلك قــال ابـو مــصــطـفى ان
(اجـواء رمـضـان لـهــا طـبـيـعـة خـاصـة سـواء
كـانت من الـنـاحـيـة االجـتـمـاعـيـة او الـديـنـية
وجند ان العديد من الـعوائل يستـغلون فترة
مــا بـعــد االفـطــار لــلـتــزاور فـيــمــا بـيــنـهم او
ــقــدســة او الــذهــاب الى زيــارة الــعــتــبــات ا

التنزه). 
مــبــيـنــا ان (االجــواء الــعــبـاديــة يــكــون لــهـا
مــراســـيم خـــاصــة او ادعـــيــة خـــاصــة خالل
رمضـان) . افتـا الى ان (بـعد الـنصف الـثاني
من رمـضـان تـبـدأ الـنـاس فـيه الـتـحـضـيـرات
اخلاصـة الستـقبـال العيـد من خالل الـتسوق
البـس كــــمـــــا ان هـــــنــــاك بـــــعض وشـــــراء ا
الفعالـيات التـرفيهيـة اخلاصة بـرمضان مثل
سابقات الـرمضانية حيث لعبة احمليـبس وا

الزالت تشكل نكهة خاصة.  

يحضرون مسرحية  في زمن حمورابي
طلبة كلية طب الكوفة 

علم واالباء األسرة التربوية في مجلس ا


