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حتـقـيق مـا ذهـبـنـا إلـيه) مـؤكدة  ان
(نـيــوزيـلــنـدا ســتـزيــد إسـهــامـاتــهـا
ــالـيـة الـرامـيــة إلرسـاء االسـتـقـرار ا
بـــالـــعــراق إلـى ثالثـــة ماليــ دوالر
نــيـوزيـلــنـدي خالل األعــوام الـثالثـة
ــقــبــلــة مـقــابل  2.4مــلــيـون خالل ا
عــــامي  2018و 2019 واوضــــحت
ة التي حلقت أردرن انه برغم الهز
بــــداعش عــــلى األرض فـي الـــعـــراق

وســوريــا فــإن الــتــهــديــد مــســتــمـر
ويــحـتـاج الــعـراق لـدعـم دولي نـحـو
الـــتـــعــافـي واالســـتــقـــرار) ووافـــقت
نـــــيــــوزيـــــلــــنـــــدا فـي  2015 عــــلى
إرســـــــــــال  143 فــــــرداً مـن قـــــوات
الـدفــاع إلى بــغــداد لــلــمــشـاركــة في
تـدريب الـقـوات العـراقـيـة عـلى قـتال
داعش تـتـمركـز في مـعـسكـر الـتاجي
شـمال بـغـداد. الى ذلك حذّرت مـجـلة
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ناشيونال انـترست األمريكية من أنّ
األوضاع في سوريا قد تزداد سوءًا
مذكـرةً بكيـفيـة صعود تـنظيم داعش
واستخدام األسلحة الكيماوية خالل

احلرب الدائرة.  
W×KÝ√ b¹«eð

ورأت اجمللة في تقرير لها أنّ (تزايد
أسـلـحــة الـدمـار الـشـامل في سـوريـا
يــضع الـشــرق األوسط عـلى صــفـيح
ّ استـخدام ساخن) الفـتـا الى انه (
الكلور وغـاز اخلردل وغاز األعصاب
الـــســـارين في ســـوريـــا كـــمـــا وردت
ـاضي تـفـيـد بأنّ تـقـاريـر األسـبـوع ا
الـقـوات الـسـوريـة أعـادت اسـتـخدام
األســلـحــة الــكــيــمــاويــة مــرة اخـرى
وحتـــديــدًا في شــمـــال غــرب الــبالد)
واكـد الــتــقــريـر ان (اســتــخــدام هـذا
الــنــوع من األســلـحــة احملــظـورة في
سـوريا كـان مـنذ حـادثة الـغـوطة في
الــعــام  2013 وتـــدخّــلت الـــواليــات
ـتــحــدة األمـريــكــيـة لــتـفــكــيك هـذه ا
األسلـحة فـي ذلك الوقت) مـبيـنا انه
(في عـام  2017اســتــخـدمـت دمـشق
مــرة أخــرى غــاز الــسـاريـن في خـان
ـا أدّى الى فـتح حتـقـيق شـيـخـون 
تـحـدة ومنـظـمة مـشتـرك بـ األ ا
حــظـر األســلـحـة الــكـيــمـاويـة إال أنّ
دمــــشـق تـــنــــكــــر اســـتــــخــــدام هـــذه
االسـلـحـة) واشـار الى ان (حـصـلـية
اسـتخـدام هذه األسـلـحة غـيـر دقيـقة
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يـتـوجه رئـيس الـوزراء الـيـابـاني شـيـنـزو آبي الى ايـران يـوم غـد االربـعـاء في
مهمة دبـلوماسـية حساسـة يأمل خاللهـا أن يقوم بوسـاطة خلفض الـتوتر ب
ـاني محـادثات مـطولة مع واشنـطن وطهران فـيمـا اجرى وزيـر اخلارجـية اال

سؤول االيراني في طهران امس. ا
وســيــلـــتــقي آبي الـــرئــيس االيــراني
ــــرشـــد االعــــلى حــــسن روحــــاني وا
لــــلـــجـــمــــهـــوريـــة االسالمــــيـــة عـــلي
اخلـــــامـــــنـــــئي خـالل زيـــــارته الـــــتي
ســتـــســتــغــرق ثـالثــة ايــام وهي أول
زيـــارة لـــرئـــيـس وزراء يـــابـــاني الى
ايـران مـنذ  1978فـيمـا يـسـود تـوتر
ب طهـران وواشنطن.وكـان الرئيس
االمريـكي دونالـد تـرامب قد انـسحب
من جــانب واحــد في ايــار  2018من
ــبــرم بــ ايـران االتــفــاق الـنــووي ا
والـقـوى الـكـبـرى عـام  2015ما أدى
الى اعـادة فـرض عـقــوبـات أمـريـكـيـة
مــشــددة عــلـى طــهــران.كــمــا أرســلت
واشـنـطن حـامــلـة طـائـرات وسـفـيـنـة
حربـيـة وبطـاريـة صواريخ بـاتـريوت
وقاذفات بي- 52الى منطـقة اخلليج
ومـارست ضـغـوطـا عـلى حـلـفاء مـثل
الــيـابــان لـكي يــوقـفــوا شـراء الــنـفط
االيـراني.لــكن مـسـؤولـ حــكـومـيـ
أوضـــحـــوا ان آبي ال يـــزور طـــهــران
حـامال الئــحـة مـطــالب او رسـالـة من
ـا الـفـكــرة هي تـقـد واشـنـطـن وا
كن اليابان بوصفها جانبا محايدا 

للطرف احلديث اليه.
Èdš√ ·«dÞ√

وقــــال مـــســـتــــشـــار الـــعـالقـــات بـــ
احلـكـومـات في مــجـلس يـوكـوسـوكـا
حول دراسات آسيا-احمليط الهادىء
مــايــكـل بــوســاك إن (الــيــابــان لــيس
لـديــهـا تـاريـخــيـا او ديـنــيـا سـمـات
أطـراف أخـرى تـقـوم بـوسـاطـات وقد
أثـبـتت رغـبتـهـا في الـقـيـام بـهـا على
طـريقـتـها في مـا يـتـعلق بـسـياسـتـها
في الـــــشــــرق االوسط). وأضــــاف أن
(هـذه الــعــوامل تـضع آبـي في مـوقع
أفضل للحديث مع اخلـامنئي وتشير
قـترحة من جانب الى ان اخليارات ا
ـــكن أن تــؤمن مـــخــرجــا الــيـــابــان 
لـلـمتـشـددين في احلـكـومـة االيـرانـية
بدون مـخاطـر أن يـظهـروا كمن يـقبل
حـلـوال غــربـيـة(.وكـان الــنـاطق بـاسم
احلــكـومــة الـيــابـانــيـة يــوشـيــهـيـدي
ســوغــا قـــد قــال في االونــة االخــيــرة
ـــهم جــدا وعــلى (نــعــتـــقــد أنه من ا

كـاتـو استـاذ الـعـلـوم الـسـيـاسـية في
جـامـعـة واسـيـدا في طـوكـيـو إن آبي
(بـحـاجــة الى جنـاح دبــلـومـاسي في
وقت وصـلت فـيه جـهـوده الى طـريق
مـــســـدود بـــشـــأن روســـيـــا وكـــوريـــا
الـشـمـالـيـة).وأضـاف(لكـن الـيابـان لم
تـــؤد أبـــدا دورا فـــاعال فـي قـــضـــايــا
الشرق االوسط لـذلك ال أتوقع الكـثير
في مــجـال الــنــتــائج).ورأى ان(االمـر
ـلـح في الـوقت الــراهن هــو خـفض ا
مــخـاطــر انــدالع نــزاع عـســكــري مـا
ــكن أن يـــســتــخــدم يــعـــني أن آبي 
ـــكــوكــيــة البــقــاء الـــدبــلــومــاســيــة ا
االتصاالت قائمـة.( وفي الشأن نفسه
بحث وزير اخلارجية االيراني محمد
ـــاني جـــواد ظـــريف مع نـــظـــيــره اال
هايكـو ماس في طهـران صباح امس
االثــنــ مــســتــقـبـل االتــفـاق الــدولي
ـلف الـنـووي االيـراني. وقال بشـأن ا
ظريف خالل مـؤتمر صـحفي مـشترك
مع مـاس  إن (أمريـكـا أعـلـنت احلرب
االقـتـصـاديـة عـلى إيـران) مـؤكـدا أن
(هـذه احلــرب خـطــيـرة لــلـغـايــة عـلى
ــــنــــطـــــقــــة والــــعــــالـم والــــنــــظــــام ا
الـدولي).وأوضح(أجـريـنـا مـحـادثـات
صـريــحـة وجــادة مع مـاس وطــهـران
ســـتـــتـــعـــاون مع الـــدول األوروبـــيـــة
وقـعـة على االتـفـاق إلنقـاذه).وتابع ا
كن ألحـد أن يـقوم بـخطـوة ضد (ال 

شـعـبـنــا وال نـرد له الـصـاع صـاعـ
فنـحن لم ولن نـبـدأ أي حـرب لكن من
يـبدأ احلـرب عـلـينـا لن يـكـون هو من
يـنـهـيـهـا).وأضـاف ان(إيـران سـتـدمر
أي طـرف يــغـزوهـا).وكــان ظـريف قـد
أعـــلن اول أمس األحـــد أن (انــتـــهــاء
وقـعة على مهلة الـ 60يوما لـلدول ا
االتفاق الـنووي دون نتائـج سيعني
إجـراءات جديـدة من قـبـلـهـا في إطار

االتفاق).
bI½ tOłuð

مــشـــيــرا إلى أن(أوروبــا لـــيــست في
موقع يـؤهـلهـا لـتوجـيه الـنقـد إليران
سواء داخل إطار االتـفاق النووي أو
خــارجه) وأكــد أن(عــلى األوروبــيـ
إعـــادة الــعالقـــات االقـــتــصـــاديــة مع
إيران إلى طـبـيعـتـها). من جـهـته أكد
ــاني مــجــددا دعم الــدول الــوزيــر األ
األوروبـيـة الـثالث لالتـفـاق الـنـووي
وقال(نـحن نحـاول استـمرار احلـفاظ
على االتفـاق النووي) وقـال (لقد كان
هم أجـراء احملادثـات ب إيران من ا
ـانـيـا في الـوضع الـراهن وتـبـادل وأ
اآلراء بـــــشـــــكـل صـــــريح). واضـــــاف
(حتـدثـت مع كل األطــراف خالل هـذه
األيام في األردن والـعراق واإلمارات
لم يــــــكـن اي أحــــــد يــــــريــــــد زيــــــادة
الـتـوتـرات وهـذه هي الـرسـالة الـتي
أردت نـقــلــهـا الــيـوم إلى طــهـران من

ـنـطقـة).ومـضى قـائال (لـقـد أجـريـنا ا
اليوم محادثات مـطولة بشان االتفاق
الـنـووي وكـيفـيـة اسـتـمـراره وأعـلـنا
دعم الدول األوروبية الثالث لالتفاق
كـننا احلـصول على لكن بالـطبع ال 
معجزة لـكننـا نحاول حمـاية االتفاق
الــــــنـــــووي.(واضـــــاف انـه (في هـــــذا
اإلطار نـحـاول إطالق وتـنـفيـذ األلـية
الـية - اينـستـكس - في اطار ثالث ا
دول أوروبيـة واكثـر).وفي إشارة إلى
مـحادثـاته مع ظـريف حـول الـقـضـايا
اإلقلـيمـية سـوريا والـيمن قـال وزير
ـانـيـا تدعم ـاني ان (أ اخلـارجيـة األ
ــتـحــدة  ونــعـتــقـد أن جــهـود األ ا
هنـاك حال سيـاسيـا للـقضايـا وليس
حال عـســكـريـا لــذلك نـحن مــهـتـمـون
بـالتـحـدث مع إيـران في هـذا الـصدد
نـطقة ألنهـا تتـمتع بنـفوذ كـبيـر في ا
وتسـتـخـدمه ولذا فـإنـنا نـتـشاور مع
إيــــران).وكـــان مـــاس قــــد قـــال بـــعـــد
وصـوله مـساء اول امـس إلى طـهران
(ال نــريــد أن تــمــتــلك إيــران أســلــحـة
نوويـة).وأضاف أن (االتـفاق الـنووي
ـبـرم في فـيـيـنـا في 2015 اإليـراني ا
ا بـ طهـران وسـتـة بلـدان كـبـرى 
ـانـيــا يـنـطـوي عــلى أهـمـيـة فـيــهـا أ
قـصــوى بـالــنـســبـة ألوروبــا ألسـبـاب
ــــانــــيـــا أمــــنــــيــــة.(وأكـــد مــــاس أن أ
وشركـاءها األوروبـي (بذلـوا أقصى

مــســتــوى الـقــيــادة أن نــدعــو ايـران
بـوصــفـهـا قــوة إقـلــيـمـيــة كـبـرى الى
تـخـفـيف الـتـوتـر وااللـتـزام بـاالتـفـاق
النـووي وأداء دور بـناء في اسـتـقرار
ـعـلـقون ـنـطـقـة). وفي ايـران يـرى ا ا
مـكن أن يـتولى من جانـبـهم أنه من ا
.وقـال آبي نـقل رســائل بـ الــطـرفـ
مــســاعــد وزيــر اخلــارجـيــة االيــراني
الـــســــابق ابـــراهـــيـم رحـــيم بـــور في
تــصـــريح إن (زيــارة آبي تـــأتي بــعــد
زيـارة تـرامب الى الــيـابـان وبـالـتـالي
لــــدى االمـــريـــكـــيـــ مــــصـــلـــحـــة في
اسـتـخـدام هــذه الـقـنـاة). وأضـاف أن
(ايـران سـتـوضح حـقـوقـنـا ومـوقـفـنـا
ــــكـن أن يـــنــــقـل الــــطــــرف االخـــر و
الــــرســـائل الــــتي ســـتــــكـــون رســـائل
الرئيس االمريكي). غير انه اذا كانت
ة مع اليابان تفـاخر بعالقاتـها القد
ـــتـــيـــنـــة مع طـــهـــران وروابـــطـــهـــا ا
ـنـاورة لـدى واشـنـطن لـكـن هـامش ا
آبي يبقى مـحدودا لـدى الطرفـ كما
يـرى خـبـراء.وقـال احملـلل لـدى شـركة
تينيو لالسـتشارات توبايس هاريس
رتقبة في مذكرة نشرت قبل الزيارة ا
إن زيارة آبي (ستـشهد عـراقيل كبرى
وفرص جنـاحهـا ضئـيلـة) مضـيفا أن
(الــيـــابــان تــقـــيم عالقـــات جــيــدة مع
البلدين لكن ذلك ال يـترجم بالضرورة
نفـوذا.(والـيابـان ال تـقوم بـهـذا الدور
ـا مـصــاحلـهـا جملـرد الــوسـاطــة وا
اخلـــاصـــة بــاتـت عــلـى احملك. فـــقــبل
إعـادة فـرض الــعـقـوبـات االمــريـكـيـة
ــئــة من كــانت تـــســتــورد نــحــو 5بــا
نفـطـها من ايـران وتـعاني من ارتـفاع
اسـعــار الـنــفط.من جــانب آخـر تــقـدم
الــزيــارة فــرصــة نــادرة في أن يــؤدي
آبي  دور رجل دولـــة عــلى الـــســاحــة
الــدولـيــة وخـصــوصــا بـعــد خـيــبـات
الـيابـان األخـيـرة في هـذا اجملـال.فـقد
فشـلت اجلـهـود التي بـذلـها آبي حلل
اخلـالف مع روســــيــــا بــــشــــأن جــــزر
مـتــنـازع عـلــيـهـا بــ الـبـلــدين  كـمـا
بـقيت الـيـابـان من جانب آخـر بـعـيدة
عن مـنــاورات دبـلـومــاسـيـة مـتــعـلـقـة
بـكـوريــا الـشـمـالـيــة.وقـال تـيـتـسـورو

وجب جهودهم للوفاء بالتزاماتهم 
هــــذا االتـــــفــــاق).إال ان مــــاس الــــذي
اعترف بأن النتائج االقتصادية التي
كانت طـهـران تأمل فـيهـا من اتـفاقـية
فيـيـنـا أصبـحت أكـثر صـعـوبة حث
إيـــــران عـــــلـى االحــــتـــــرام الـــــكـــــامل
لالتـــفــاق.وقـــال قــبـل االجــتـــمــاع مع
ظــــريـف إن (من مــــصــــلــــحــــة إيـــران
السـيـاسيـة واالستـراتـيجـية احلـفاظ
عـــلى هــذا االتـــفـــاق واحلــفـــاظ عــلى
احلـوار مع أوروبـا). في غـضون ذلك
 اعــربت الـوكــالـة الــدولـيــة لـلــطـاقـة
الـذريـة امس االثـنـ عن قـلـقـهـا إزاء
لف الـنووي تصـاعد الـتوتـر بشـأن ا
ـديـر الـعـام لـلـوكـالة اإليـراني وقـال ا
يوكيا أمانو في كلمة (آمل في إيجاد
طـــرق خلـــفض الـــتــوتـــر الـــراهن من
خالل احلـوار).وأكــد أن (االلـتــزامـات
لف النووي التي تعهدت اخلاصة با
ـشـترك بـها إيـران في خـطـة الـعـمل ا
الشامل تمـثل مكسبـا كبيرا لـعمليات
الــتـحــقق الــنــوويــة).وأضـاف ان(من
الضـروري أن تقـوم إيران بـالتطـبيق
ـوجب الـتـام لـتـعـهـداتـهـا الـنـوويـة 
ـــــــشـــــــتـــــــرك خـــــــطـــــــة الـــــــعــــــــمل ا
الـشـامـل).وأعـلـنت إيــران في الـثـامن
ـاضـي أنـهــا لم تــعـد تــعـد من أيــار ا
ـخـزونـات نـفـسـهـا مــلـزمـة الـتـقـيـد 
ياه الثقيلة واليورانيوم اخملصب. ا

بـسـبـب صـعـوبـة الـتـحـقـيق في هـذه
احلـــوادث خالل احلـــرب و يــعـــتــقــد
البعض أنه مـنذ العام  2012وحتى
اآلن اســتـخــدمت الـقــوات الـســوريـة
األســـلــحـــة الـــكــيـــمــاويـــة أكـــثــر من
مـــرة كـــذلك فـــإنّ داعش مـــتــهم300
بـاستـخـدام الـكيـمـاوي ولكن بـنـطاق
مــحـــدود) وراى الــتـــقــريـــر انه (مع
الــدعم الـعـســكـري الــروسي لـدمـشق
أصـبح من الـصـعب دفـعـهـا لـلـتـخلي
عن ترسـانتـها الكـيمـاوية كمـا يبدو
أنّ اإليـرانيـ يـخـططـون السـتـخدام
سـوريـا كقـاعـدة عمـلـيـات أمامـيـة ما
يـجـعـلــهـا قـريــبـة اسـتـراتــيـجـيًـا من
إسـرائـيل وكـذلك حـزب الـله سـيـبقى
في ســوريـا لــسـبـبــ األول هـو دعم
النظام الـسوري والثاني هـو تطوير
خياراته وإمكاناته لتهديد تل أبيب)
وبــحـــسب الــتـــقــريــر فـــأن (ســوريــا
تُستخدم األسلحة الـكيماوية لتهديد
ــصـالح األمـريـكـيــة واإلسـرائـيـلـيـة ا
أيضًا) وتابع انه (في أيـلول 2007 
دمرت غارة جويـة إسرائيلـية منشأة
نـــوويـــة ســـريـــة تــدعـــمـــهـــا كـــوريــا
حافظة الشماليـة في منطقة الكُـبر 
دير الزور السورية يُعتقد أنّها كانت
ستُستخدم لـصنع أسلحة حيث جنا
ــكن الــعــلــمــاء من تـــلك الــغــارة و
لسوريـا اإلستفـادة من قدرات بيونغ
يانغ وطهران لصنع سالح نووي).  رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن

اني في مطار طهران التي زارها أمس “UÐ—…∫ وزير اخلارجية األ

أربيل

ÎUł–u/≈ ‚«dF « ÆÆWO½UC d « ÂuB « WÝ—b

ÊUC — —U² « b³Ž

كركوك
` U  `łU½

WHÝöH « ÂöŠ√
ـسـاواة أراد افـالطـون بـفــلـسـفــته اقـامـة جــمـهـوريــة مـثـالـيــة حتـقق الــعـدل وا
ـواطـنـ  كـذلك أراد الـفارابـي من بـعد بـفـلـسـفـته اقـامة والـسـعادة جلـمـيع ا

دينة الفاضلة. ا
غـير أن ذلك كان مـجرد مـشروع أو ارهاصـات غيـر قابلـة للـتنفـيذ على أرض
ثاليـة استطاعت أن تقف عـلى قدميها  وال الـواقع . فال جمهورية افالطـون ا
مــديــنـة الــفـارابي الــفـاضــلـة رأت الــنـور فـي يـوم من األيــام  كـانت تــمـنــيـات

وطموحات فالسفة وحكماء .
ـتــبـايـنـة وأفـكـارهم ـكن اقـامـة جـمــهـوريـة مـثـالـيـة مـع طـبـاع الـبـشـر ا كــيف 
ـكن اقامة مديـنة فاضلة وسط صـراع مستمـر مستميت ـتضاربة ? وكيف  ا
بـ اخليـر والـشر ? ولـو أنـنـا فرضـنـا جدال قـيـام جمـهـوريـة مثـالـية أو مـديـنة
فـاضلة فـكم من السنـوات ستـعمر ? وهل سـيبقى احلـاكم أميـنا على الـعهد ?

واذا جاء آخر هل يسير على نهجه ?
يـضرب لـنا الـتـاريخ أمثـلـة كثـيـرة لهـا دالالتهـا ومـعانـيـها في مـحـاوالت بذلـها
حـكام ألقـامـة العـدل  ورغم جناح الـبـعض منـها اال انـهـا قصـيرة األجل  ثم

كن ارضاء الناس جميعا ? كيف 
ان أعـطيتهم ملء األرض ذهبا ففيهم من يتمرد على النعيم نفسه  ومنهم من
حتـسن اليه فيكون وباال عليك . ليست لألطماع حدود وال للشر  انها النزعة
االنـسانـية الـتي ال تـخلـو من البـغضـاء  واحلـرب سجـال ب اخلـير والـشر 
بـدأت هذه احلرب منذ أول اخلليقة ولن تهدأ ولن يدوم نظام واحد وال موقف

واحد .. انه التغيير سنة احلياة .
ان اقـامة مـديـنـة فـاضلـة أو جـمـهـورية مـثـالـية عـلى الـدوام ضـرب من اخلـيال
كن حتقيقه بـأي حال من األحوال . لقد أراد االسالم لـلناس خيرا وحـلم ال 
 وقـامت الـدولـة الــراشـديـة عـلى مــنـهج اتـسم بـالــعـدل والـصالح  وقـد كـان
غير أن هذه التجربة الناجحة ـان ال غير هو الذي أعطاه جرعة الصمود  األ
ــظـالم أكـثـر أو أقـرب الى عـهـد لم تـدم أكـثـر من ثـالثـة عـقـود عـادت بـعـدهـا ا
اجلـاهلية باستثـناء التوحيد الذي جـاء به االسالم ضاربا عبادة األصنام الى

األبد .
أجل بـدأ احلاكم يطغى ويـستبـد طيلة الـعهود الـتالية عـدا فترات نـسبية  ولم
يـكن احلـاكم وحـده مـصـدر اخلـطـأ بل كـانت هـنـاك فـئـات من الـنـاس تـسوغ
ثل (كيفما تكونوا يسلط عليكم). للحاكم ظلمه واستبداده  وهكذا يصدق ا

ورغم اخـتالف اجملتـمعـات بعـضهـا عن بعض في الـسلـوك والعـقيدة والـقيم 
ومـا يـتـرتب عـلى ذلـك من اسـتـقـرار أو فـوضى  ومن عـدالـة أو مـظـالم  فـان
ريـاح التغيير لن تقف عنـد حد  وهذا التغيير قـد يكون نحو األفضل وأحيانا
نـحــو األســوأ  ويــظل الــصــراع رهــيــبــا ودامــيــا بــ اخلــيـر

والشر..
ـكن أن تـنـتـهي مـهـمـا مـعـركـة احلـيـاة األبـديـة الـتي ال 
أوتي االنـسان من قوة اليقـافها  ومع ذلك يبقى االمل
وحـده لـتخـفـيف وطـأة الشـرور الـتي حتـيطـنـا  وتـبقى

احالم الفالسفة احالما مشروعة ليس غير.

أثورات بل هو الـصيام ليس امتناعا عن الطعـام والشراب وتبادل االدعية وا
مـدرسة حتـرم الظـلم والقـتل والـكذب والـسرقـة والتـجاوز عـلى اموال وحـقوق
الـناس وعـلى امـتـداد الكـرة االرضـيـة التي يـسـكن فـيهـا ولـو شـخص واحد
يجـد نفسه طالبا فـيها ملتزمـا بقوانينهـا واوقاتها ومجتـهدا الكمال في آدابها
وخـيراتها. مـدرسة الصـوم التي تهل عـلينـا كل عام في شهـر رمضان والذي
هـو شـهر واحـد من اشـهـر الـعام اال انـه ليس كـبـقـيـة الشـهـور حـيث يـنـضبط
اليـ من الناس من مخـتلف الثقـافات والبلـدان والقوميـات في موعد واحد ا
لالمـساك والفطور بـعد يوم طويل من الـصوم واالمتناع عن الـطعام والشراب
في مـوعد يتوافق مع الطـبيعة وغـروب الشمس حسب كل بلـد مدرسة الصوم
اديات احلياة.. عـيونهم وافئـدتهم تعيش في الـكل فيها طالب لـلرحمة زهَـاد 
ا عـالم آخر آمل ومـتوسل ربـهم بالدعاء والـصالة والتراويح وقيـام الليل 
يـتمـنـونه من دعـاء وامنـيـات بعـد تـركهم كل مـلـذاتهـم وحاجـاتـهم اليـومـية في
اعـظم عبادة ليس لـشئ اال لوجه الله وطـلب الرحمـة والغفران. شـهر رمضان
هـذا الشـهـر الفـضـيل الـذي يدعـو الى الـبذل والـعـطـاء ومحـاربـة الظـلم ونـشر
الـتعاون هـو شهـر افعـال وليس اقوال وهـو مدرسـة عمـلية لـلصـبر ومـجاهدة
الـنفس والـصوم عن مـلذاتـها من الـطعـام والشـراب والغـريزة تـزداد االوقات
فيه اتساعاً لتمتد الى حياة متجددة في الليل من صالة تراويح وقيام وتهجد
وزيـارات وصلة ارحام وكل ما يـجعل االنسان قريـبا من اخيه االنسان حيث
يـتسـاوى اجلـمـيع الغـني والـفـقيـر واحلـاكم واحملـكوم والـكـبـير والـصـغـير في
شـقة التي تتحول الى حالوة الـشعور االنساني باجلـوع والعطش واجلهد وا
( ـان عـنـدمـا يـردد اجلـمـيع بـقـلب وصـوت واحـد (احلـمـد لـله رب الـعـا اال
سـلـمـون في صـلـواتهم ...رب وهي اول سـور الـقـرآن الكـر حـيث يـرددهـا ا
الـعا الذي خلق النـاس جميعا. في العـراق مدرسة الصوم الرمـضانية لها
ـا تخـتلف عن بقـية مـناطق الـعالم فـهذا الـبلد رغم طالب ومـناهج ودروس ر
صائب التي حلت به وبـاهله فان صور اخليـر والكرم والعطاء كل االزمـات وا
مـا زالت تلون وتنقل صوره االخبـار ومواقع التواصل االجتماعي عن مواقف
ومـكارم قام بهـا اناس عاديـون يرفضون الـتصريح والتـصوير العـمالهم التي
تـسـتـحق االشادة واالعـالن فمن كـوردسـتـان الى كل ركن وجـزء من الـعراق
تـتزاحم صور اخلـير والـعطاء في زاخـو قام احـد االشخاص بـتهـئية الـفطور
الكـثر من  200مـئتي من الـنازحـ والفـقراء وعـلى حسـابه اخلاص من دون
الـكشف عن هويته واسمه وفي الفلوجة شباب بعمر الورود جمعوا يومياتهم
ــاء والــتـمــر لــيــقــدمــوهــا الى الــسـواق ومــدخــراتــهم الــبــسـيــطــة واشــتــروا ا
ـدينـتهم وقت الـفطور وفـي اربيل قام واالشـخاص الـذين يصـادف مرورهم 
احـد االشخاص بـتقـد الفطـور الكثر من  800ثـمان مـئة طـالب في االقسام
الـداخلية وكذلك في كركوك  تقد الفطورلـطلبة االقسام الداخلية كما نقل
الـينا اكثر من مـصدر في اربيل والسـليمانيـة قيام اشخاص بـتقد مبلغ 25
خـمسـة وعشـرين الف ديـنار  لـلعـمال الـذين يـقفـون على اخلط الـسريع 100
مـتـر حيث مـجـمـوعـات من الـعـمـال يـنـتظـرون الـعـمل بـاي مـبـلغ  فـقـدم الـيهم
يـوميـاتهم مـشتـرطا عـدم الـتصـوير والـسؤال عـنه فـكان مـنظـر فرحـة العـمال
واغـلـبـهم كـمـا يـطـلق عـلـيـهم بـالـعـامـيـة (عـمَـالـة) من الـنـازحـ الـعـرب وكورد
ـوصل وتركمان تـلعفر وهم يـعودون الى بيـوتهم و مخيـمات نزوحهم بـيومية ا
الـعمل. هذه هي مدرسـة الصوم الـرمضانيـة العراقيـة التي ال مثـيل لها والتي
سـبـقـتـهـا اخـبـار سـيـدة عـراقـيـة فـاضــلـة تـقـوم ومـنـذ عـدة اشـهـر بـطـبخ الـرز
اء البارد وفي سـيارتها اخلـاصة تبحث ة وقنانـي ا والـفاصوليـا واحياناالـدو
عن جتـمـعـات الــعـمـال وتـقـدم لــهم الـطـعـام مــجـانـا مع كـلــمـات ابـني واخـويـا

تفضل...
سـاكـ الـذين ينـتـظرون هـذا هو الـعـراق عراق الـطـيـب والـفـقـراء والعـمـال ا
سؤول وهو ايضا عـراق ا ا ايامـاً وال يستطـيعون الـظفر بعـمل سـاعات ور
ـوارد الهـائلـة واالرقام الفـلكـية الـتي اعلـنهـا مكتب يلـيشـيات وا واالحـزاب وا
رئـيس الـوزراء عن رواتب رئـيس اجلمـهـوريـة ورئيس الـوزراء ورئـيس مـجلس
الـنواب ونوابـهم والوزراء والـنواب واعضـاء مجالس احملـافظات
ـتقـاعـدين السـياسـي ـؤسـسات ورواتب ا والـهيـئات وا
ـنـصب وحـمـايـاتـهم ـلـيـونـيـة ومـصـاريف ا الـوهـمـيـة وا
ومـكـاتـبهـم ونثـريـاتـهم وتـكـالـيف عـمـلـيـاتـهم اجلـراحـية
والـتجـمـيـليـة وتـصلـيح اسـنـانهـم التي تـلـمع بـابتـسـامة

هوليود العراقية.
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انه (قــــبـل أربــــعـــة أعــــوام قــــطــــعت
نيوزيلنـدا التزاماً علـى نفسها جتاه
حــكــومـة الــعـراق وقــوات الـتــحـالف
بـتدريب قـوات األمن الـعـراقـية ورفع
ـنـع تـنـامي قـوة داعش) مـســتـواهـا 
ـتازاً واضافـت (لقـد حقـقنـا تقـدماً 
عـلى هــذا الـصــعـيــد بــشـكل يــسـمح
بتـقليص مـشاركـتنا وإنـهائهـا العام
ــقـــبل مـن مــنـــطــلـق جنــاحـــنــا في ا
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تعتزم احلكومة الـنيوزيلندية سحب
جنـودها من الـعراق في حـزيران من
قـبل. وقالت رئـيسـة الوزراء العـام ا
جـاسـيـنـدا أردرن في بـيـان امس انه
ـقــبــلــة ســتــتـمــكن (خالل األشــهــر ا
نـــيـــوزيـــلــــنـــدا من خـــفض وإنـــهـــاء
الـتـزامـاتـهـا بـالـعـراق) واشارت الى

قـابل للـمسـرح الوطـني بـبغـداد بتـشيـيد مـجمـوعة من فـوجئ سكـنـة الفـرع ا
(اجلمـلونات) اتخذت مخـازن الجهزة الكهربـاء سرعان ما حتولت مـقترباتها
الى مــوقف لـلــشــاحــنـات وحــدوث اخــتـنــاقــات مــزعـجــة لــلـمــواطــنــ الـذين
سبح. يسـتخدمون الـشوارع الفرعـية للتـخلص من االزدحامات في تـقاطع ا
ـنــطـقــة والسـيــمـا احــتـمـال االدهى ان هـذه اخملــازن تـهــدد االمن في هــذه ا
تعـرضهـا الى احلرائق بـسبب عـدم توافـر شروط الـسالمة فـيهـا. فاذا كانت
دني حتـظر اقامـة مثل هذه اخملازن جـوار الدور السـكنية تعـليمات الـدفاع ا
فـكـيف  الـتـغــاضي عن تـشـيـيـدهـا في غــفـلـة من الـزمن? سـؤال الى امـانـة

بغداد واجهزة وزارة الداخلية?
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