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ــة في الــذكــرى الــثـــالــثــة لــلــجــر
الـــبـــشـــعـــة الـــتي حـــصــدت ارواح
الـــعــــشـــرات مـن اهـــالي الــــكـــرادة
الــشــرقــيــة الــذي يــصــادف الــيــوم
االربـعـاء 3 تــمـوز اجلـاري عــنـدمـا
اسـتـهـدف االرهاب االعـمى بـتـفـجر
ارهـــابي بـــشـع  ســـبق ايـــام عـــيــد
الـفطـر  واسنـكـرت الدول الـعربـية
واالجــنـبـيــة احلـادث االرهـابي الـذ
ــئـات من الــشـبـاب حــصـد ارواح ا
واالطـفـال والـنـسـاء في الـثـالث من
نــيــســان عــام 2016 والــيــوم تــمــر
الــذكـرى الــسـنــويــة اخلـامــسـة من
االنـــــفـــــجـــــار الـــــدامـي  ولم تـــــفي
ـنـظــمـات الــثـقــافـيـة احلــكـومــة وا
عـنية وعودها والفنيـة واجلهات ا
النصاف اهالي الضحايا في  قامة
مـهــرجـانــات او اعـمــال درامـيـة او
تـسـميـة شـارع وساحـة من يـاحات
الكـردة الشـرقيـة باسم الـشهداء او
اقــــــــامــــــــة حــــــــفـل تــــــــابــــــــيــــــــني
يــســتــذكــرالـضــحــايــا  ولم تــنــفـذ
هرجـانات الفـنية الوعـود باقامـة ا
والــــثـــقـــافـــيـــة واقــــامـــة الـــنـــصب
عـرض الفـوتغـرافية التـذكاريـة  وا
والـتــشــكــيــلــيـة  وفــاءا لــلــشــهـداء

وعوائلهم .
ــواطـن حــســان عــبــيــد من وقــال ا
اهالي مـنطـقة الـكرادة وقـريب احد
الـشهـداء ( بـكل تاكـيـد ان الشـهداء
الـــــذيـن ســـــقـــــطــــــوا في احلـــــادث
االجرامي يعد من اجلـرائم البشعة
وبــكل تــاكــيــد ان الــشــهـداء الــذين
ســـقـــطــو هـم احـــيـــاء عــنـــد ربـــهم
يــــرزقــــون  وبــــالــــرغـم من بــــعض
الــعــائالت مــازالت لم تــعــثــر عــلى

رفــاة ابــنـائــهـا
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اخلــامــســة لــلـتــفــجــر عــلى الــعـمل
بتشييـد النصب في مكانه الذي 
اخـتــيــاره في مـدخل نــفق الــكـرادة
لــيــكــون شــاهــد عــيــان عــلـى اكــبـر
ة بشرية  في العصر احلديث جر
ونود ان نشكر كـافة الذين اسهموا
بـــاســـتـــذكـــار الـــشـــهـــداء واقـــامـــة
مــهــرجــانــات وان كــانت مــحــدودة
لـكـنـها كـبـيـرة بحق الـشـهـداء كذلك
نــشــكـــر قــنــاة (الــشـــرقــيــة) النــهــا
خـــصــــصت حـــلـــقــــة من حـــلـــقـــات
ـة مــسـلــسـلــهــا الـرمــضـاني جلــر
االنــفـــجـــار في الـــكــرادة ونـــشـــكــر
الــنــحــات الـــكــبــيــر  هـــيــثم حــسن
جــهـوده فـي اجنــاز الـنــصـب الـذي
نـتـمنى ان يـكـون شامـخـا في اقرب

وقت).
يـشـار الى ان  الـلجـنـة التـحـكيـمـية
على نصب شهداء الكرادة  تشكلت

في مـنتـصف الـعام 2016 حيث 
فـيـهـا مـنح الـفـنـان الـنحـات  هـيـثم
ــســابــقـة حــسن  اجلــائــزة االولى 
نصب  شهـداء الكرادة  وبـناءً على
قــرارجلـــنــة الـــتــحـــكــيـم  حــجب
اجلائزت الثانية والثالثة وتوزيع
تميزين شاركـ ا اقيامهـما على ا
ـــســابــقــة والــتي شــارك في هــذه ا
فــيــهـــا نــحــو  31 واحــد وثالثــون
نـحـاتــاً قـدمـوا اعـمـالـهـم الـنـحـتـيـة
مستذكـرين من خاللها احداث هذه

الفاجعة االنسانية االليمة ..
وتـالـفت الــلـجـنـة الـتــحـكـيـمـيـة من
ـثل سـاهــر الـقـيــسي  مـعــمـاري  
هدي الهيئة العامة الفنان شفيق ا
 مدير عام دائرة الفنـون التشكيلية
ي – . عـبـاس جـاور/ نـاقـد واكـاد
ــثل الــلـجــنــة الـثــقــافـيــة .بالسم
ـثل ي  – مـحــمــد  فــنــان واكـاد
كـلـية الـفـنون اجلـمـيلـة.حـسام عـبد
ثل ي  – احملسن / فـنـان واكاد

الهيئة االدارية .
ي – محمد الكـناني / فنان واكاد
ثل الهيـئة العامة سـعد الربيعي
ـثـل الـهـيـئـة االداريـة / نـحـات  –
شرف العام قاســـــم السـبــــتـي وا
رئيس جمعية الفنان التشكيلي
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ــكن وصف بــلــدٍ مــا بـأنه ـقــراطــيــة فال  األحــزاب هي الــولـيــد الــشــرعي لــلــد
قـراطي إذ لم تكن فيه أحزاب ومن الـطبيعي أن تتـنافس األحزاب فيمـا بينها د
للوصـول إلى السلطة لتحقيق برامجها االنتخابية وبالعادة عندما يفوز حزب أو
حتـالف أحـزاب باالنـتـخابـات فـأنهـا تـشكل احلـكـومة لـتـتولـى األحزاب اخلـاسرة
عـارضة مهـمة وضـرورية جـداً لدورهـا احليوي في عـارضة لـها وهـذه ا مهـمة ا
قراطية حقـيقية بدون وجودها وبالعادة تسعى تصحـيح مسار احلكومة فال د
عـارضة إلى تـصيـد أخطاء األحـزاب احلاكـمة لـغرض إسـقاطـها بكـل الوسائل ا
تـاحة وتشـكيل حكومـة بدالً عنهـا وعندها يـنتهي دورها الدستـورية والقانـونية ا
كـمـعارضـة ويـبـدأ دورها كـحـزب سلـطـة ليـصـبح احلـزب احلاكم الـسـابق حزب

عارضة وهكذا. ا
ـيـة) فال وجود له بـالـعـمل السـيـاسي الن عمل ـعـارضة الـتـقو امـا مـصطـلح (ا
عـارضة ليس تـصحـيح مسـار احلكـومة وتقـد النـصح لهـا فاألحـزاب ليست ا
جمعيات خيرية على أية حال أن واجبها هو استغالل الفرص إلسقاط احلكومة
ان بواسـطة االستـجوابـات أو سحب الثـقة وقـد حتصل احلكـومة عـلى ثقة الـبر
ـان الياباني فتبـقى بالسـلطة وإذا حصل الـعكس تستـقيل فمثالً لم يـحجب البر
قراطي وثالثة أحزاب الثقة عن حكومة (شينزو آبي) بعد طلب قدمه احلزب الد
ـان البـريـطاني سـحب ثـقـته من رئيس مـعـارضة أخـرى عام (2016) ولكـن البـر

الوزراء (جيمس كاالهان) عام (1979) هذه هي السياسة. 
عارضة بـاالنتخـابات احملليـة وعندها يـكون دوره مزدوجاً واحيـاناً يفوز حـزب ا
فهـو حزب معارض للحكومـة االحتادية ولكنه حزباً حـاكماً في اإلقليم الذي يفوز
ـقـراطي وحـزب اخلضـر وهـما من ـانـيـا فاز احلـزب االشـتراكـي الد فيه في ا
عـارضة في االنتــــــخابات احمللـية التي جــــــــرت في والية (بادن فـورتمبرج) ا
ـســيـحي احلــاكم فـلــعـبــا هـذه الـدور ــقـراطي ا عـام (2011) عـلى احلــزب الـد

زدوج.  ا
ـانيـة مع احمللـية في وقـت واحد وعـندها تُـشكل واحيـاناً جتـري االنتـخابات الـبر
احلكـومت االحتاديـة واحمللية من قـبِل األحزاب الفائـزة في االنتخابـات الهندية
ـتـحالـفـة مـعه بـأغـلـبـية لـعـام (2019) فـاز حـزب (بـهاراتـيـا جـانـاتـا) واألحـزاب ا
ـان (353 مـقـعـد) فـشـكـل احلـكـومـة االحتـاديـة بـرئـاسـة (نـاريـنـدرا مـقـاعـد الـبـر
انات (8) واليـات فتولى احلكم فيها أيضاً مـودي) وفي نفس الوقت فاز في بر
عـارضة لـلحـكومة ؤتـمر الـوطني وحـلفائه (91 مقـعد) فـكان حـزب ا امـا حزب ا
ـانـات بـعض الـواليـات فتـولى احلـكم فـيـهـا وأصبح االحتـاديـة ولـكـنه فاز فـي بر

حزب (بهاراتيا جاناتا) معارضة في هذه الواليات. 
ـقـاعد طـبـعاً احلـزب أو الـتحـالف الـذي يـشكل احلـكـومة يـسـتحـوذ عـلى جـميع ا
الـوزاريـة لكـونهـا تمـثل استـحـقاق سـياسي وانـتخـابي له ولـكون مـنصب الـوزير
مـوقع سـيـاسي يـديره أحـد مـنـتـسـبي احلـزب لـتنـفـيـذ بـرنـامـجه االنـتخـابي ومن
ـعارض ـمـكن االسـتـعـانـة بـأشـخـاص من خـارج احلـزب أو حـتى مـن احلـزب ا ا
لـشـغل مـقـاعد وزاريـة في الـنـمـسا فـاز حتـالف من حـزبي الـشـعب واحلـرية في
انـتـخابـات عام (2017) وشكال احلـكـومـة برئـاسـة (سيـبـاستـيـان كورتس) ومع
ـقراطي (باراك ذلك  تـعي (4) وزراء مسـتقلـ باحلـكومة وعـندمـا تولى الد
تـحدة أبقى اجلـمهوري (روبـرت غيتس) وزيراً أوبامـا) منصب رئـيس الواليات ا

الدفاع. 
ـناصب اآلخرى في هيكلية الدولـة (ما دون منصب الوزير) فهي ليست من اما ا
ـعـارضـة أصالً أنـهـا تـخــضع لـلـتـسـلـسل اإلداري حق األحـزاب احلـاكـمــة أو ا
الهرمي ألنـها تـمثل العـمود الـفقري لـلدولـة ويشغـلهـا خبراء تـكنـوقراط ال عالقة
ـداورة وتـولي احلـكم بـ لـهـم بـالـسـيـاسـة وال يــنـبـغي لـهـا أن تـتــأثـر بـعـمـلـيــة ا
األحزاب بل تـتمتع بالـثبات واالسـتمراريـة لبناء هـيكل اداري متـ وراسخ تنتقل
فـيه اخلـبــرة من جـيل إلى أخـر بــشـكل طـبــيـعي ولـهــذا اسـتـمــر (إدغـار هـوفـر)
نـصب مدير مكـتب التحقـيقات الـفدرالي األمريكي لـلفترة من (1935-1972)
قـراطي وعمل رغم تبـدل ستـة رؤسـاء جمـهوريـة من احلـزب اجلـمهـوري والـد
دة (18) سـنة ـنصب مـستـشار الـشؤون االفـريقـية في فـرنسـا  (جاك فـوكار) 
مع ثالثة رؤسـاء جمهوريـة أنهم خبـراء يستفـيد البلـد وشعبه من خـبرتهم وليس

األحزاب.

ــتـاحف ــعـارض وا واالــوحـات وا
لـيـكـون يـوم الفـاجـعه شـاهـد عـيان
يـديـن االرهـاب) ويــشــاطــره الـراي
سـاهر الـعطـيـة شقـيق احد شـهداء
الــكــرادة ويــقـــول (نــحن النــطــالب
ـهـرجـانـات ولـفـواحت الن بــاقـامـة ا
شهـدائنـا في اجلنـة والنريـد اليوم
ان نــعـيــد االمـنــا واحــزانـنــا ولـكن
نــطــالب بــاقــمـة مــعــرض لــلــصـور
كان يليق بالشهداء الفوتغرافية 
ونـطـالب بـاقـامــة نـصب او تـمـثـال
يــجـســد ارواح الــشــهــداء وحـسب
علمـنا ان الفنون الـتشكيـلية عملت
مسابقى كبـرى لشهداء الكردة و
كان فوز احـد النصب لـيكـون في ا
ـــنــاسـب وبــالـــقـــرب من احلــادث ا
اســوة مـاتـفـعــله دول الـعـالم ولـكن
الـــغـــريـب ان الـــنــــصب لم يــــثـــبت
والنـعـرف اخبـاره مـايـوحي لـنا ان
الـذكرى االلـيمـة  والـتي تمـر ذكراه
اخلـامــسى سـيــطـويــهـا الـنــسـيـان
ولكـننا لم نـنسى اوالدنا واحـبائنا
الــذيـن  قــضــوا ضـــحــيــة االرهــاب

االعمى ).
 ومع مـتـابـعـاتنـا  لـنـتـائج  احلدث
االلــيم عــرفــنــا ان وزارة الــثــقــافــة
وجــمـعــيــة الـفــنــون الـتــشــكـيــلــيـة

ورابـطة شـهداء الـكرادة اعـلنت عن
اقــامــة نــصب اســتــذكــاري مــهــيب
يــدين احلــادث الب عــدد من اهـالي
مـنـطـقـة الـكـرادة واهـالي الـشـهـداء
في ابـشع اجلـرائم االرهـابـيـة الـتي
اســـتــهـــدفت االمـــنـــ خالل االيــام
االخــــيـــرة من شــــهـــر رمـــضـــــــــان

رمضان  
واطن احلكومة وطالب عدد من ا
ـادي جلـمـيع عوائل بــالـتعـويض ا
الــشـهــداء واعـادة فــتح الــتـحــقـيق
ــة الـبــشــعــة والــقـاء بــهــذه اجلــر
الـقـبض عـلـى اجلـنـاة. ولـغـاية االن
مــــازلت هـــــنــــاك عــــوائل ال تــــعــــلم
ــــــــــــصـــــيـــــر ابـــــنـــــائـــــهـــــا ولم
تتــــــــــسلم اي جثة او شيء يعود
لنجــــــــــلهم الذي فقد بالتفجير. 
ويـــقــول احملـــامي عــبـــد الــســـمــيع
الــكــعـــبي والــد احــد الــنــاجــ من
مجزرة االنفجـار الدامي  (يقينا ان
الـوعـود التـي تطـلـقهـا او اطـلقـتـها
احلـكـومــة  لم تـنـفــذوان فـذت فـهال
اليفي حق الضحايا والشهداء وان
مــجــزرة الــكـراة الــتي تــمــر الــيـوم
بــذكـراه اخلـامــسه اؤكـد ان رائـحـة
الضـحايا مـازالت حتود وتدور في
ذات مــكـان االنــفـجــار ومـازال دوي

ـرعبـة تعيش ـشاهد ا االنفـجار وا
مــعـنــا نــحن اهــالي الــكـرادة  وفي
قابل لم تنفـذ احلكومة واجلهات ا
ــعــنــيــة غـالــبــيــة الــوعــود الــتي ا
قـطـعـتـهـا لــعـوائل الـشـهـداء  وخـذ
مــثال اعــلــمن اجلــهــات الـثــقــافــيـة
ـعـنيـة عن اقـامة نـصب تـذكاري وا
لـلـشـهـداء يـكـون شـاهـد عـيـان على
ة البشعـة ويجسد الشهداء اجلر
 وكــتــابــة اســمـائــهـم بـحــروف من
ذهب لتبقى وصـمة عار على اعداء
الـــعـــراق من االرهـــابـــيـــ  لـــكن م
االسف والــــيــــوم تــــمــــر الــــذكــــرى
ـة والنـعـلم اخلــامـسـة عـلى اجلــر
اين مصـير النـصب الذي اقامت له
عـنـية مـسـايقـة كـبرى ـؤؤسـات ا ا
و خاللها اخـتيار النـصب الفائز
بعـد تـقـييـم حلنـة عـلـيا ومـخـتـصة
بالغ الالزمة واعتقد انه  رصد ا
ولــكن النـعـلم اين مــصـيـر الـنـصب
الذي فاز به النحات العراقي هيثم

حسن ).
وبدوره يـقول النـحات هـيثم حسن
(ان مـشـاركـتي في مـسـابـقـة نـصب
شـهداء الـكـرادة هي شرف لي ولي
الــــفــــخـــــر ان اســــاهم مـع عــــوائل
الـشـهــداء وفـاءا جلـمـيـع الـشـهـداء
وبــعـد اعـالن فـوزي بــنــصــبي  من

ــشـكــلــة والـتي  قــبل الــلـجــنــة ا
اخـتـيـارهـا واجتـمـعت في جـمـعـية
الـتـشكـيـليـ الـعراقـيـ وانتـظرت
باشرة بـالعمل فتم اخـتيار مكان ا
الـنصب بـاالتفـاق مع رئـيس بلـدية
الكرادة سميـر ورابطة ذوو شهداء
ـبـاشرة الـكـرادة  ومـازلت انتـظـر ا
بـــالــتـــنـــفـــيـــذ بـــعـــد اعـــداد كـــافــة
ـــســتـــلــزمـــات الــتي تـــســـــــــاهم ا
بـاتمـام مـراحل النـصب الـذي اعده
فــــــخــــــرا لي يــــــتــــــوج اعــــــمــــــالي

بالنجاحات).
ـواطن ابـو زهـراء من جـهـته قـال ا
احــد اصـحـاب احملـال الـقـريـبـة من
االنــفـجــار ( انـنــا نــتـازل عن كــافـة
الـية بـاستـثنـاء انصاف حـقوقنـا ا
عـوئل الـشـهـداء وااليـفـاء بـالـوعود
التـي قطعـتهـا احلكـومة النـصافهم
وايـــضــــا نــــطـــالـب وفي الــــذكـــرى
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أكـد خــبـراء وســمـاســرة الـعــقـارات في
ــتـــحــدة أن هــنــاك أرجـــاء الــواليــات ا
الكثير من األخطاء يرتكبها الناس عند
ـنـازلهم من أكـبـرها افـتراض شـرائهم 
نـازل قابـلة لـلمـفاوضة أن كل أسـعار ا
وعـدم سـداد دفـعـة مــالـيـة كـبـيـرة بـقـدر
ـســتـطـاع. وحــدد اخلـبــراء أبـرز هـذه ا
األخـطـاء الـتي تصـلح ان تـكـون جتـربة

حتتذى في جميع البلدان.
1- افـــــتــــراض أن األســــعــــار قــــابــــلــــة

للمفاوضة
جاريـد بـارنيت أحـد وكالء الذي يـعمل
مع مــنــازل تـتــراوح قــيــمــتــهــا مــا بـ
مـلــيـونـ و5 ماليــ دوالر في مـديــنـة
نيـويورك قال إن أكـبر خـطأ قد يـرتكبه
ــشـتــري هــو افـتــراض أن كل أســعـار ا
ـنـازل قـابـلـة لـلـمـفـاوضـة ويـسـتـخدم ا
الـبائـعون اسـتراتـيجـيات مـختـلفـة عند
نزل وفي بـعض األحيان يتم تسعـير ا
تـسعـيـره مع وجود فـرصة لـلـمفـاوضة
ولـكن في أحـيــان أخـرى يـتم تــسـعـيـره
لـلـحـصـول على عـروض عـديـدة لـيصل

طلوب. في النهاية إلى السعر ا
ظهر وجتاهل اجلودة 2- إغراء ا

ـــــظـــــاهــــر ـــــهـم أال تُــــغـــــرى بـــــا "من ا
اخلارجـية" كـما قـال براين كي لـيويس
الذي يـبـيع مـنـازل بـقـيـمـة تـتـراوح ب
مـــــلــــــيــــــونـــــ و 10 ماليـ دوالر في

نيويورك. 
ــظـــهـــر اخلــارجي وأضـــاف (جتــاهـل ا
نزل  –جودة الـبناء وركز على جـودة ا
ومــــســـتــــوى اإلجنــــاز). ويــــجب عــــلى
ـشــتــرين أن يــتــنــبـهــوا لــلــبــنـاء وأن ا

يتحققوا بشكل كامل منه.
3- عدم سداد دفعة مالية كبيرة

آالن هـيـدريك الـذي يـتـعـامل مـع مـنازل
في نـطـاق قـيـمة 2.5 مـلـيـون دوالر قال
إن أحد أكـبر األخطـاء التي قـد يرتكـبها
ـشــتـري هي عـدم ســداد دفـعـة مــالـيـة ا
كـبـيـرة كـافـيـة مـرة واحـدة. وأضـاف ان
(ســــداد دفـــعـــة كــــبـــيــــرة مـــرة واحـــدة

ـــنــزل لـــلــمـــنـــزل. وأضـــافت (إذا كـــان ا
مــنـــاســبـــا لــنـــمط حــيـــاتك فـــلــيس من

الضروري كيف يبدو من اخلارج).
همة 6- جتاهل التفاصيل ا

شترون مع ما يشعرون به وفي يذهب ا
الــكـــثـــيـــر من األحـــيـــان يــتـــجـــاهـــلــون
ـنـزل مـثل: هل ـهــمـة في ا الـتـفـاصـيل ا

الكهرباء جيدة? 
إذا لم تــكن كــذلك فــلن تــكــون خــطــيـرة
ـا كذلك مـسـبـبـة لـلـحـرائق فـحـسب وإ
مـكـلــفـة في الـتـصـلـيـح والـتـجـديـد كـمـا
قالت نيومي بـيترمان من شـركة تتعامل
. األمور مع منازل في مانهاتن وبروكل
األخـــرى الـــتي يـــجـب أخــذهـــا فـي عــ
االعـتــبـار تــضم جـودة األســقف وخـزان

اء الساخن والسخانة. ا
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7- محاولة الشراء دون وسيط
ـنازل في جـيل تشـودري الـذي يبـيع ا
مـانهـاتن يـقول إن أحـد أكـبر األخـطاء
شتري شراء منزل هي عندما يحاول ا
بشكل مباشر من دون وسيط. (ال أهتم
ـدى بــراعـتك في الــريـاضــيـات لـكن
ادية هنالك العديد من اجلوانب غير ا
التي لن تـستطيع حـسابهـا وسترتكب

األخطاء).
نزل 8- عدم التفكير في بيع ا

ـرجح ـشـتـرون أن من ا عـادة يـنـسى ا
لـهم أن يــبـيـعــوا مـنـزلــهم في يـوم مـا
وفقًا لـجيرارد مارينو خبير العقارات
جــــنـــوب غــــرب فــــلـــوريــــدا. وأضـــاف
(ينسون أنهم في النـهاية سيحتاجون
ـنـزل. بـاإلمـكـان تـصلـيح كل إلى بـيع ا

ـوقع ال ـوقع ا ـوقـع ا شيء مــا عـدا ا
ــوقع ولـيس يُــمــكن إصالحه. اشــتـرِ ا

السعر).
9- اســتـبــعــاد مـنــزل رائع في عــمـلــيـة

البحث 
بــعـض الــعــمالء يــســتــبــعــدون مــنـازل
مثاليـة في بداية بحـثهم على أمل أنهم
سيجـدون شيئًـا أفضل" كمـا قالت ليزا
كــامــيــلـــيــري الــتي تــبـــيع مــنــازل في
. وقـــالت (هــذه مــانـــهـــاتن وبـــروكــلـــ
االستراتيجية ال تنجح أبدًا يجب على
شـترين أن يـثقـوا بحـدسهم حتى إن ا

وجدوا شيئا أحبوه مباشرة).
10- عـدم رؤيــة اإلمـكـانــيـة احلـقــيـقـيـة

للمنزل
مــارلــ بـــلــوم تـــقــول إن الــعـــديــد من
ــــشـــتــــرين ال يــــنــــظـــرون إلـى (عـــظم ا
نـزل) وبدال من ذلك يلتهون وإمكانية ا
بــأشـــيـــاء غــيـــر هــامـــة مـــثل اجلــدران

طبخ البشعة. احلمراء أو خزانات ا
ـنزل 11- االسـتـمـرار في الـبـحث عـن ا

ثالي ا
عــــلى األقل فـي مـــديــــنــــة نـــيــــويـــورك
االنتظار الطـويل جدا من أجل االنتقال
إلى شـقـة أحبـوهـا يعـتـبر خـطـأ كبـيرا
كما قال مايكل بيلو وأضاف ان (الشقة
ــثــالــيــة غــيــر مــوجــودة.. إذا وجـدت ا
مكانًا حقق 7 معايير من الـ  10معايير
الـتي تبـحث عنـها فيـجب علـيك أخذه
وإال فـسـتخـسـر الشـقـة التي حتـبـها ثم

ستندم).
12- شراء منزل أنت متردد فيه

روبــ كــيـنــسل مـن مـجــمــوعــة روبـ
كـيـنــسل في كـونــيـتـيــكت قـال إن أحـد
األخـطـاء تظـهـر عـادة مع مـرور الوقت
ــنــزل. ـــشــتـــري في ا بـــعــد أن عــاش ا
(بشـكل عام إذا كانت لـديك أي شكوك
أو تـخــمـيــنـات ثـانــيـة أو كـنـت تـقـضي
الــكـثـيـر من الــوقت وأنت قـلق من أحـد
جـوانب الـشـراء فـهـذا يـعـني أنه لـيس
ـنـاسب لك ومن األفـضل لك أن ـنـزل ا ا

تتركه.

سيـساعد عـلى تقلـيل أقساطك الـشهرية
على العقار).

4- عرض سعر منخفض
وفـقًـا لـــتـيم ســويـريـنـغـن من شـركـة في
واشــنـطن وأوريــغــون الــذي يـعــمل مع
منازل يـصل سعرها لـ  1.2مليون دوالر
توسط فإن أحد أكبر األخطاء هي في ا
(إهانة البائع بعروض منخفضة القيمة
ــا يـســمح لـلــوسـطــاء أن يـقــيـسـوا – 
الـعمالء بـشـكل غيـر رسمـي مع بعـضهم

البعض).
5- تقييد بحثك في ستايل مع

دامـا بـارتـيل الـتي تعـمل في هـامـبـتون
توسط  1.5مليون مع منازل تكلف في ا
ــشــتـرين دوالر قــالت إن الــكـثــيــر من ا
يـقــيـدون تــركـيـزهم عــلى سـتــايل مـعـ

WFłU∫ اثار فاجعة الكرادة التي ذهب ضحيتها نحو 400 مدني

لـشدة االنـفحـار الذي النـريد الـيوم
واجع ولـكنـنا كـنا نامل ان نقـلب ا
ان تستذكر احلكومة ومعها بعض
ـــعـــنــيـــة  تـــســتـــذكــر الــوزارات  ا
الـفـاجعـة ولـو مـرة بالـسـنة لـتـبقى
شاهـد عيـان  يدين احلـادث ويبقى
شـــاخــــصـــا فـي احـــدى ســــاحـــات
الـكرادة وشـوارعهـا او بالـقرب من
مكـان االنفـجار لـيبـقى ذكرى الـيمة
تـدين االرهاب  و اخـتـيار نـصـبا
رمـزيـا الحـد الـفـنـانـ والـنـحـاتـ
لـيـفـوز بـ مـجـمـوعـة من الـنـصب
والتمـاثيل التي جتسـد  الفاجعة 
ولكننا نسـتغرب اليوم وبعد مرور
خــمـســة اعـوام عــلى الــفـاجــعـة لم
ينفـذ النصب ولم يقـام مهرجان او
حــفل تــابـــيــني او عــمل مــســرحي
ومــهــرجـــان  او عــمل تــلــفــزيــوني
بــاسـتــثـنــاء بـرنــامج هـوى بــغـداد
الـذي قــدمـته قـنــاة (الـشــرقـيـة) في
ـاضي استـذكـر تفـاصيل رمـضان ا
عن احلـــــادث وتـــــعــــاطـــــفت مـــــعه
ـسـلسل اجلـمـاهـيـر الـتي تـابـعت ا
بـل ذرفـــنـــا الـــدمــــوع عـــلى بـــعض
الـتــفـاصـيل الـتـي تـذكـرنـا بــاهـلـنـا
واحبائنا الذين فقدناهم) ويضيف
(اتــسـائل عـن مـصــيــر الــنـصب او
سـابقةشهداء التمثـال  الذي فاز 
الــكــردة وعن ســبب عــدم تــنــفــيـذه
وهل الـسبب عـدم تـخصـيص مالي
او  الـنـسـيـان الــذي يـطـوي افـعـال
واعـمــال االرهـابـيـ في وقت جنـد
ان الدول العـربية واالجنبـية تعمل
ـهرجـانات  وتـنثـر الورود وتـنفذ ا
النـصب والتـماثـيل للـحوادث التي
يــذهب ضـــحــيــتـــهــا مــواطـــنــوهــا
مـــايــؤكـــد ان تــلك الـــدول  حتــتــرم
واطن ولـكن مع وتـقـدر ا
االسـف فـي الـــــــــعــــــــراق
واطن ويفقد يستشهد ا
ويعوق ويغادر  دون ان
تــــهــــتم به احلــــكــــومـــة
ـــعـــنـــيـــة واجلــــهـــات ا
وكــــانـت  الــــوعــــود ان
الــــكـــرادة ســــتــــعــــمـــر
وتــزدهــر وتــقــام بــهــا
ـهرجـانـات والـنصب ا

اعضاء اللجنة التحكيمية  نصب هيثم

uDš…∫ تسلم مفاتيح منزل ليس هو اخلطوة األخيرة

ارجو االنـتباه الـى اننا امـام وقائع و اسبـاب وشعـوب وانظمـة وتاريخ نقي و
اخــر مـزيف والــكالم شـامل بــنـتــائـجه الــتي حتـقــقت عـلى ايــدي فـئــة شـعــبـيـة
صنـعتها سنوات االهـمال اصرارا من النظـام السياسي على اعـتماد سياسات
تــد بـقــاءه والــثــمن هــو الـشــعب الــذي صــارت مــجـامــيع مــنه تــعــيش حــالـة
الالمــنـتــمي. ولـيس بـالــضـرورة ان ال يــكـون ثـمــة شـرفـاء طــيـبـ هم ضــحـايـا
وغــيـرهم ايـضــا ضـحـايـا فــلـمـا تــتـأمل وتـدرس بـأنــصـاف نـهم الــنـخب لالثـراء
كان ان يصـبح القانون سيفا على والتعـمد في افقار الغير فـليس من العدالة 

فسدين والذين معهم. رقاب الضحايا و طبطبة على اكتاف ا
وبعد.

لك فاروق االول التهـمة حول حريق الـقاهرة مطلع صريـة وا تبـادلت االحزاب ا
العام 1952 وكل كان يـريد استثماره لكسر خصمه لكن احلقيقة ان احلريق
هو تكـملـة لهيـاج شعـبي سبـبه وجود معـدم يـكرههم اجملـتمع و هم يـكرهونه
حيث نـشأت طبقة معدمة زاد من حنـقها على االوضاع الغالء و انعدام القدرة
على الـتحـمل هم يشـبـهون- ان ارد رؤيـتهم- من يـجمـعون مـا قد تـرمونه من
باقي الطـعام وهم من فئات عمرية مخـتلفة و من اجلنس نبـذتهم العقلية التي
ـكـانـتـهـا فكـسـروا بـدورهم كـذبـة االنـتمـاء فال انـتـمـاء لـلوطن اال ال تـشـعر اال 
بالـلهجة الـتي بحت و هي تـشكو انـسحاقـها دون مجيـب فكان حريـق القاهرة
ـصري وال حتى من فعـلهم ال من فـعل القـصر و ال حـزب الوفـد و ال اليـسار ا

االخوان.
بـغداد التي سرقت في 2003 سرقـها ضحايا السيـاسة االقتصادية التي ظلت
تـتـحـدث عن ابـنـاء االصـول و بـقـايـا الـبـرجـوازيـة الـتي هي شـجـرة اقـطـاع قـد
لـعـوائل عـاشت في خدمـة الـسـلطـة بـعضـهم عـراقي و بـعضـهم من اصـول غـير
عـراقـيـة والـالفت ان حـتى بـعض ابــنـاء االصـول سـرقـوا وقــد ظـهـرت لـقـطـات
مخـجلة لطبيب مشهور يسرق ادوات صـحية من احد القصور فمنذ قرار حرب
ـسـحـوقـة اخذ يـتـسـع لـيـزداد ايام ـو الـطـبـقـة ا الـسـنـوات الـثـمـان مع ايـران و
احلـصار و تـزداد مـعه عمـليـة الـتعـميـة والتـخـدير الـتي مارسـتـها الـدولة و غـير
الـدولـة فالـدولة كـانت تـعرف كـيف تـكسـر وتقـطع من حلم اجملـتمع لـتـدفعه نـحو
ؤيد دون االنكـسار و اصحاب خطوط التدين يشـكرونها على زيادة رصيدهم ا

ان تفهم الدولة انها سندفع ثمن حماقتها الحقا.
صرية حكومات و شعبا لم ينتبهوا الى يرى عـبدالرحمن الرافعي ان الدولة ا
فـئات فـقـيـرة معـدمـة احرقـهـا االقـتصـاد و اهـملـهـا الـتخـطـيط واالنـتبـاه فـفات
ـوقوتـة التي انـدفعت بـشعور ال الوقت عـلى اي محـاولة عالج وكـانوا القـنبـلة ا
ـكن تـوقع غـيره لـتـقـول كفى ولـكن بـطـريقـتـهـا فكـان اقل نـتـائج ذلك احلريق

انهاء حكم عائلة محمد علي بأنقالب عسكري صار ناصر بطله الحقا.
ويـقـول الراحـل الفـيـلسـوف االيـراني احسـان نـراغي ان الشـاه كـان قد اسـتـقر
اركسيـ هم اخلطر عـلى نظامه ولم يدرك اال بـعد فوات الوقت ان بذهـنه ان ا
ن كان التـوجيه وكيف مواجـهات الشـارع هي بتوجـيه من رجال الدين ولـكن 

تبرز كل تلك الطاعة? 
كروهون من سحوقة التي ربـاها الشارع احملروم اجلائع ا هي نفس الـطبقة ا
طبقـات مرفهة تمتهـنهم وتدلعهم بعـيدا كأنهم وباء فطار الـشاه وانتهت اخلمسة

و العشرون قرنا من االمبراطورية.
كنت نـشرت مـقاال بـالزمـان الغـراء قبل سـنوات عن ان يـوما سـيجيء سـتزحف
فيه جـموع حلـرق ماتـبقى و سـبق و زحفت وسـبق و اخذت وهـي معذورة ان
مدت اليـد و لو حمـلت السالح فلـما تتـفاوت الطبـقات االجتـماعيـة بشكل مرهق
نطق والقيم وتنتهي للفـقير بتعمد مثر جملـموعات بتعمد فأن البطـون تدوس ا
قهورة الى افـواج رعب ال تردها فتوى وال قطع لغـة اخلوف لتتحول اجلـموع ا
جـيش مـنـتـشـرة.هـذه الـطـبـقـة الـتي صـارت اكـبـر كـبـر مـعـهـا شـعـور ويـق ان
مــتـنــفــذين خــانــوا الــذاكــرة فـتــعــمــدوا اصالح احلــال ولم تــخــنــهم الــذاكـرة
عـاناة.هـذه اجلمـوع لـها مـثائل اطـاحت بزين فتـجاوزتـهم خطط الـتخـفـيف من ا
بـارك ومرسي وقد تطيح بالـسيسي وتفجرت على العـابدين بن علي بتونس و
ال االسـد ومــخــلــوف و االخــرس وبـالــقــدافي وهــذه اجلــمــوع ثــارت وتـدربت

ـلك شـيـئـا فـيـخـاف خسـارته واصـبحـت في وضع من ال 
نعم ستحدث ولست اشك بـعدم تكرار مشاهد سـحل 
في شــوراعــنــا تـشــبه مــشــاهــد تــمـوز 1958 حــيث
طبـرت جثة عبداالله بن علي و تبتدقت اجساد العائلة

بقصر الرحاب واحرقت جثة نوري پاشا السعيد.
احلرمـان خطر واالفقار اخطر واجلـهالة نار والتجهيل

سعير.
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