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خاطئـة وتعطي اشـارة امتيـاز للمـجرم
والـــســـراق) . الـى ذلك دعـــا الــــنـــائب عن
محافظـة ديالى  مضـر معن الكروي  الى
التـحـقـيق العـاجل في الـعـثـور على نـبـتة
ـهـجـورة مـخـدرة في احــدى الـبـسـاتــ ا
شمال بعـقوبة. وقال الـكروي لـ (الزمان)
انه  (تـــابـع خـــبـــر ضـــبـط قـــوة من االمن
الـوطـني عـلى نـبـته الـداتورا اخملـدرة في
ــهــجــورة بــقــضــاء احــدى الــبــســـاتــ ا
اخلالص  منطقـة الكوبات)  الفتا الى ان
 (بـعض الــصـور تــدل بـان الــنـبــتـة جـرى
زراعـــتـــهــــا وهـــذا امـــر خـــطـــيـــر جـــدا) .
واضـاف الــكــروي ان  (ديـالى لـم تـشــهـد

يــومــا زراعـــة اي نــبــتـه مــخــدرة ومــا 
العثـور علـيه في احدى بسـات الـكوبات
يـستـدعي فـتح حتـقـيق مـوسع )  مـعـربا
عن  (خشـيـته في ان تـكـون بدايـة لـزراعة
اخملـدرات وهـذا امــر نـعـتــبـره يـوازي في
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سعودي  اكد عضو مجلس ديالى رعد ا
وجود 800 شاب اغـلـبهم جـامـعيـ مـنذ
ـصيـر اجملـهول داعـيا عامـ في الئـحة ا
لـتــدخل عـاجل مـن قـبل وزيــر الـداخــلـيـة.
ــســـعــودي لـ (الــزمــان ) امس ان وقــال ا
(800 شاب من اهالي ديالى اغلبهم طلبة
جـامـعـيــ قـامـوا بـتــرقـ قـيـودهم ألجل
التطـوع في صفـوف الشرطـة واستـكملت
كل االجــراءات لــكن حــتى االن لـم يــصـدر
اي امـــــر اداري بـــــهم بـــــاالنـــــخـــــراط في
التدريبـات وبعدها االنتـشار في القواطع
ــســعــودي ان ــديــريـــات). واضــاف ا وا
(800 شــاب مــنـــذ عــامــ ضـــمن الئــحــة
ــصـيــر اجملــهــول خـاصــة وان اغــلــبـهم ا
رقنـوا قيـودهم في الـكلـيات والـعودة لـها
بـات مــســتـحــيل داعـيــا وزيـر الــداخـلــيـة
اجلــديــد الـى ضــرورة الــتــدخـل الــعــاجل
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مـراهـق واعـتقـلت قـيـادة شـرطـة ديـالى 
اقدمـوا على ارتـكاب عـدد من اجلرائم في
ـمـثـلي االفالم احملـافـظـة بـعـد تــأثـرهم 
الــسـيــنــمــائـيــة  فــيـمــا دعــا الـنــائب عن
محافظـة ديالى  مضـر معن الكروي  الى
التـحـقـيق العـاجل في الـعـثـور على نـبـتة
ـهـجورة . مـخدرة فـي احدى الـبـسـاتـ ا
وقـال الــنــاطق االعالمي بــاسم الـشــرطـة
العقـيد غـالب العـطيـة  لـ (الزمان ) امس
سلسالت باتت عامال آخرا إن (االفالم وا
راهق والصبية والشباب الى في دفع ا
اركـاب اجلــرائم) . وأضـاف الــعـطــيـة أن
(مــــجـــرمـي االفالم  " اشــــارة مــــنه الى ٤
مراهقـ اعتـقلـوا مؤخرا" كـانوا ضـحايا
تــــــــرويـج افــــــــكـــــــار فـي بــــــــعـض االفالم
سـلـسالت الـتي خـلقت تـأثـيـرا سلـبـيا وا
ـمــثـلـ ) . فـيــهم ودفـعـتــهم لالقـتــداء بـا
ولفت  العـطيـة  الى ضرورة  (احلذر من
هــكــذا افالم ومــســلــسالت تــروج ألفــكــار

ـســعـودي ان ( الــفـقــر احلـاد وانــعـدام ا
اخلدمـات لـدرجـة بان اغـلـبـها لـم تصـلـها
اي مـشــاريع مــنـذ 16 سـنــة هي الــصــفـة
الزمــة لــهــذه الـقــرى الــتي ال يــربــطــهـا ا
بالـعـالم سـوى نقـال قـد يـسمـى محـلـيا
بـالـ صـرصــور " هـاتف صــادر عن شـركـة
ة) نوكيا "3310 وهو من الهـواتف القد
ـسعـودي الى  (ضرورة اعـطاء . واشار ا
جـزء من مـيـزانـيـة ديـالى الـسـنويـة لـدعم
القـرى النـائيـة ألنهـا تعـيش واقعـا مزريا
وقاس جـدا وهنـاك اهمـال مزمن لـها مـنذ

سن طويلة).
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ومن جانبه قـال رئيـــــس اجمللس احمللي
ـقــداديـة عـدنــان الـتــمـيـمي   لـ لـقــضـاء ا
(الـزمـان)امس إن  (اهـالي قـريـة شـاقـراق
قدادية شمال شرقي ديالى  والذين في ا
يقدر عددهم بأكثر من  200منزل يعانون
من انقطـاع الكـهرباء مـنذ شـهرين وحتى
اآلن بـسـبب عـطب احملـولـة الـرئـيـسـيـة) .
وأضـاف الــتــمـيــمي أن  (اهــالي الـقــريـة
يــعـانــون اوضــاع مـأســاويــة مـنــذ شــهـر
رمــضــان وحــتى الــلــحــظــة مع االرتــفــاع

الشديد بدرجات احلرارة) .
ـسـؤول مـبـينـا أنه (نـاشـدنـا غـالـبـيـة ا
بااللـتـفات لـهذا الـقـرية ولـكن دون جدوى
ولم يبـقى امـامـنـا سوى اإلعالم لـتـسـليط
االضــواء عـــلى اجلــحـــيم الــذي تـــعــانــيه
الــعــوائل هــنــاك) . وطــالب الــتــمـيــمي بـ
(ضــــرورة الـــــتــــدخل الـــــعــــاجل وإعــــادة
ـذكــورة إلنــقـاذ الــكـهــربــاء الى الـقــريــة ا
أهـــالــيـــهـــا  الســيـــمــا ونـــحن فـي فــصل
الـصـيف الـذي يـشـهـد ارتـفـاعـا مـلـحـوظـا

بدرجات احلرارة) .
وأصدر مـحـافظ ديالى مـثـنى التـمـيمي 
تــوضــيــحــا إثــر إعالن نــقــابــة احملــامـ
العراقي رفع دعوى قضائية بحقه على
 خــلـفــيـة إصــداره تــعـلــيـمــات مــخـالــفـة
لـلـقـانــون تـسـتـهــدف احملـامـ  بـحـسب
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عــاد ريـغــان الى امـريــكـا ســأله احـد
الـصـحــفـيـ هل ال زلت تــعـتـقـد بـأن
االحتاد الـسوفـيتي هـو أمبـراطورية
الشر? رد عليه ريغان بإنه كان يتكلم

عن دولـــة أخـــرى لـــيـــتـــ
وبستان الكرز

وانــــــــــا اتـــــــــامـل تالل ذي
جـوركي لــيـنــسـكي  –تالل
- اخلـضـراء تـذكـرت لـيـنـ
من يـــقــول ان لــيـــنــ كــان
يـعـشق قــصص تـشـيـخـوف
وخــاصــة (بــســتــان الــكــرز)
اسم خــــــلــــــد هـــــذه الــــــتالل
السياحـية وعلى مقـربة منها
غـــابــة من اشـــجــار الـــبــلــوط
اخلضراء وسرعـان ما تصبح
بعـد اشهـر بـيضـاء وقد تـكون
حـمــراء بـلـون رايــتك في فـتـرة
اخلــــريف وفـي كل الــــفــــصـــول
ـنـطـقـة بـاجلـمال تـتـمـتع هـذه ا
لـــذلـك كـــانت هـــنـــاك (جـــامـــعــة
موسـكو) احـدى مـباني الـسبـعة
الــتي يــدعي الــكــثــيــرون بــأنــهـا
ان!اعـذرني لين للمهـندس اال

وقد ولم اتمكن من زيارتك كـما يجب
نلتقي قريبا!
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انـتـهت تـأمـلـتي الـيـسـارية وخـرجت
من اعــجــوبــة الــفــكــر الـى اعــجــوبـة
حــــركــــات اجلــــسم والــــقــــدرة عــــلى
الــــســــيـــــطــــرة بــــالــــعــــاب الــــهــــواء
ــوسـيــقى والــكــروبــاتــيك وجــمــال ا
شهور وحالوة القصة في السـيرك ا
الـســيـرك الــروسي ويـعــد من أعـظم
ـدارس في الــسـيـرك بــالـعـالم وهـو ا
لـديه عـاداته وتقـالـيـده الـتي احـتفظ
بـهـا عـلى مـر الـعـصـور  وعلـى مدار
ثالث ساعات لم جند العـاب للسيرك
ـتـعــة الـزائـلـة هـدفــهـا االضـحــاك وا
وسـيقى السـريـعة بل تـبقى انـغـام ا

النقـابة. وذكـر احملافظ في بـيان له تـلقته
الــ (الـزمـان)  (سـبق وقــد وجـهـنـا دائـرة
ـنع دخول التـقاعـد في مـحافـظـة ديالى 
احملام الذين يعـرقلون معامالت عوائل
ـوظـفـ احملـظـظـظـالـ الى الـشـهـداء وا
التـقاعـد ويسـيـئون الى مـهنـتهم إال وهي

احملاماة) . 
وأضاف التمـيمي  أن (التـوجيه السابق
جـــاء لـــدائـــرة الـــتــقـــاعـــد فـــقط ويـــخص
ـعامالت ـعـرقلـ  ـسـيئـ وا احملامـ ا
ـواطـنـ بـقـصـد احلـصـول عـلى مـبـالغ ا

عاملة) .  مالية إلجناز تلك ا
ودعــا الــتــمــيــمـي  جــمــيع الــعــامــلــ كـ
ـســيـئـ (مـحــامـ لـتــشـخـيـص هـؤالء ا
ـهنـة وااللتـزام بأخالق والطـارئ عـلى ا
وواجـبــات عـمــلــهم فـيــمـا طــالب  دوائـر
احملـافـظة  بـإجنـاز مـعـامالت مـراجـعـيـها

هنية وسرعة قصوى) .  
ورفعت نقابـة احملام العـراقي دعوى
قــضــائـــيــة ضــد مــحــافـظ ديــالى مــثــنى
التـميمي عـلى خلـفيـة إصداره تـعلـيمات
مـخـالـفــة لـلـقـانـون تــسـتـهـدف احملـامـ

بحسب النقابة. 
وحــصـــلت  الـ (الــزمـــان)  عــلى وثـــيــقــة
الـدعـوى الــتي رفـعـتــهـا نـقــابـة احملـامـ
الــعـراقــيــ ضـد الــتــمـيــمي وتــضــمـنت
الــــشــــكــــوى (طــــلب اتــــخــــاذ اإلجـــراءات
الــقــانـــونــيــة خملــالــفـــة احملــافظ ألحــكــام
ادة26) منً قانون احملاماة العراقي ما ا
ـادة يـشــكل فـعال مــجـرمـا طــبـقــا لـنص ا
(229 و331) من قــــانــــون الــــعــــقــــوبـــات

العراقي) . 
وأشارت النقابة إلى أن (مـقطعا مصورا
كـــان قـــد نــــشـــر عـــلى مـــوقـع الـــتـــواصل
االجتـماعي  "فـيـسبـوك " قبل أيـام يظـهر
ـة هـاتـفـية فـيه احملافظ وهـو يـجـري مـكا
شددة يؤكد فـيهـا توجيـهاته الـسابقـة وا
عـلى إبـعـاد احملــامـ من إحـدى الـدوائـر
احلكومية متهما إياهم بعرقلة العمل) .

لـــلــثـــورات في الـــعــالـم وصــوره مع
االيطالي غـرامشي واالجنلـيزي وليم
جــــاالهــــر والــــفــــرنــــسـي مــــارســــيل
كن ان تـعثر تـروف  والبـلغـاري د
ـكتبـات واسواق الثـقافة عليـها في ا
تــــرى هل فــــعال انــــتــــهت مــــرحــــلـــة
بـعـد ان مـكث الـشـيـوعـيـة والى االبـد
لـــيــنـــ في الــكـــرمــلــ 5 ســـنـــوات
وجـثمـانه في مـكـانه مـنذ 1923 حلد
ـعـجــبـ يـصــطـفـون االن وطـابــور ا
ا قدمه للـبشرية للنظـر اليه عرفـان 
والى الـشـعب الـسـوفـيـتي بـعيـدا عن
اخـطـاء االخـرين وقــسـوتـهم لم يـكن
يــدرك غـوربــاشـوف وهــو يـســيـر من
ريغـان بـالقـرب من جثـمـان ليـن في
الـســاحـة احلـمــراء فـيــطـلب من احـد
االطفـال الروس ان يـقبل جـده ريغان
لم يـكن يعـلم بـإنه يـشطب عـلى كـيان
دولة عـظـيمـة لـيس من السـهل اقـامة
مـــثـــلـــهـــا مـــهـــمـــا بـــلـــغت (روســـيـــا
االحتاديـة) من قـوة واصرار! حـينـما

—UDF « ÍbLŠ ≠ UOÝË—

قــبل ان نـودع مــوســكـو ونــذهب الى
(سـانـت بـطـرسـبــرغ) كـانت جــولـتـنـا
ـــواجع ونــحن حــافـــلــة واثــارة في ا
نحـلق الى حـيث كان لـيـن يـقيم في
مـــنـــطــقـــة هي االعــلـى في مــوســـكــو
مـنـطـقـة شامـخـة بـشـمـوخ الـعـبـقري
لــيـــنــ الــرئــيس الــذي كــان يــتــكــلم
ــانـــيــة واالجنــلـــيــزيــة الــلــغـــات (اال
والـبولـونـيـة وااليطـالـيـة والالتيـنـية
واالغـــريـــقــيـــة) لم يــدم حـــكــمـه عــلى
ســنـوات االحتــاد الــســوفــيــتي اال 5 
وكــان فـــيــهـــا شــعـــلـــة من الــنـــشــاط
والـنـبـوغ لـم تـشـغـله مـشـكـلـة تـوفـيـر
الــكـــهــربــاء والــقــضــاء عــلى اجلــوع
ـضـادة في ومـقــارعـة قـوى الـثــورة ا
الداخل ومؤامرات اخلارج هرع اليه
جــمـــيـع قــادة الـــيـــســـار في الـــعـــالم
لــيــطــلـبــوا مــنه احلــلــول ولم يــبـخل
ية كـمنظـمة شيـوعية عليـهم في اال
فكـانت احـاديـثه دليل عـمل وبـرنامج

ية الثانية في متحف احلرب العا

بغداد
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سعودي مثنى التميميرعد ا

مخـاطـره االرهاب)  ودعـا  عضـو مـجلس
النـواب  الى  (تـكر قـوة االمن الـوطني
التي جنـحت في ضبط نـبتـة الداتورا في
ـة بحق كل اخلالـص ألنهـا احـبـطت جـر
اهل ديـــــالى دون اســــتــــثــــنـــــاء من خالل

محاولة زراعة النباتات اخملدرة) .
وطالب عضو مجلس محافظة ديالى رعد
ـــســـعـــودي بــ (تـــخــــصـــيص جـــزء من ا
يزانـية السـنوية لـدعم القرى الـنائية   ا
مـؤكـدا  وجــود قـرى مـا زالـت تـعـيش في
العـصـر احلـجري داخل احملـافـظـة حسب
سـعـودي لـ (الـزمان ) تعـبـيـره) . وقـال ا
ان (ديـــالى مـــتــرامـــيـــة االطـــراف وتــضم
عشرات القـرى النائيـة خاصة في حوض
الــنــدا  شــرق بــعــقـوبــة  والــتي تــعــيش
كن الـقول بانها وضعا خدميـا كارثيا و
تعيش الـعصر احلـجري بـكامل تفـاصيله
وكأن احلـيـاة توقـفت عـنـدهم ) . واضاف
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تمكن فريق طبي جراحي في مدينة
حـافـظـة كربالء احلـس الـطـبـيـة 
من اجـراء عمـلـية جـراحـية نـاجـحة
ومـعـقـدة تـمـثلـت باخـراج كـيس مع
خراج من القناة الشوكية لطفلة من
اهـالي احملـافـظـة بـعـمر  4سـنوات.
ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس عن
اخــتــصــاص اجلــمــلــة الــعــصــبــيـة
الــدكـتــور امــجـد الــدفــاعي قـوله ان
دينة (الطفلة فاطمة ظاهر ادخلت ا
الــطـبــيــة وهي تــعـاني مـن عالمـات
التـهاب الـسـحايـا حيث  عالجـها
ـرضـها فـي ردهة احلـمـيات). وفـقا 
مــبـيــنـا انـه (بـعــد حتـسن حــالـتــهـا
الـــصــحـــيــة  اجــراء فـــحــوصــات
ــغــنــاطــيــسي لــهــا لــيــتم الــرنــ ا
اكــــتـــشـــاف وجــــود اكـــيـــاس داخل
الــنــخـــاع الــشــوكي في الــفــقــرات).
مـشيـرا الى ان (الـتـشـخيص االولي
 على اعتبـار ان تلك االكياس هي
عــــبـــارة عن خـــراج داخـل الـــقـــنـــاة
الشوكية). الفتا الى انه (عند اجراء
العملـية عن طريق فـتح الفقرات في
نطـقة القطـنية  اكـتشاف وجود ا
خـــــــراج مـع كــــــيـس دهـــــــني والدي
مـلـتـهب وقـد  رفع مـحـتـويـاتـهـمـا
بــالـكــامل بـنــجـاح مـن قـبل الــفـريق

الـــطــبي). وبـــاشــرت دائـــرة صــحــة
كربـالء بتـوزيع الـلقـاحـات والدفـاتر
الصحية اخلاصـة بحجاج بيت الله
احلــرام لــعـام 2019 بــعـد ان زودت
الـهيـئـة العـلـيا لـلـحج والعـمـرة فرع
كـــربالء دائـــرة الــــصـــحـــة بـــاعـــداد
احلـجـاج لـغـرض تـوفـيـر الـلـقـاحات
اخلـاصـة بـهم. وقـال مـسـؤول اعالم
صـــحــة احملــافـــظــة ســلـــيم كــاظم لـ
(الزمان) امس ان (شـعبة الـتحص
بــاشــرت مــطــلع االســبــوع اجلــاري
بتوزيع اللقاحات والدفاتر الصحية
ــراكــز اخلــاصــة بــاحلــجــاج عــلى ا

الصحية). 
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ومن جـانـبه اكــد مـديـر هـيـئـة احلج
والـعــمـرة فــرع كـربالء عـبــد الـكـر
جـواد عـلى مــدراء الـقـوافل ضـرورة
تــبـلـيغ جــمـيع احلــجـاج بــاخـذ تـلك
الــلـــقــاحـــات وذلك الهــمـــيــتـــهــا في
احملــــافـــظــــة عــــلى صــــحــــتــــهم من
االمـراض االنــتـقـالـيــة اثـنـاء ادائـهم
مـــــراسـم احلج). مـــــشــــيـــــرا الى ان
شـمولة باعطـاء اللقاحات راكز ا (ا
قـد بـلـغت سـبـعـة مـراكـز مـوزعـة في
دينة). الى ذلك نظم عموم مناطـق ا
مـســتـشـفى االمـام احلــجـة اخلـيـري
ـــرضى حـــمــلـــة لـــلـــتـــبـــرع بـــالــدم 

الـســرطـان وبـالـتــعـاون مع مـصـرف
الـدم الـرئـيس الـتـابع لـدائـرة صـحة
احملــافــظــة حتت شــعــار (امــنــحــهم
دمك.. تـقــاسم مـعـهـم احلـيـاة) وقـال
ــســتــشــفى رئــيس مـــجــلس ادارة ا
جــعـــفـــر الـــقـــزويـــني في تـــصـــريح
صـحـفي ان (احلـمـلـة شـهـدت اقـبـاال

واســــعــــا واســــتــــجــــابـــــة من قــــبل
واطن حـيث توافدوا بـالعشرات ا
ـرضى وخـصـوصا االهـالي وذوي ا
ــــــســــــتــــــشــــــفى الــــــراقــــــديـن فـي ا
وشـخــصـيـات حـكـومــيـة ونـاشـطـ
). ومن جـانـبه مـدنــيـ وصـحــفـيــ
قـال مسـؤول مـكتـب مجـلس الـنواب

في احملـافظـة احلقوقي عـباس الكـمبر
ان (الـتبـرع بالـدم يعـد واجبـاً اخالقياً
وسـلوكـاً انسـانيـا ينـبع من قيـم الكرم
ــتــاز به واالغــاثـــة والــعــطــاء الــذي 
اجملــــتــــمـع الــــعــــراقـي قــــيــــاســــا الى
اجملـتـمـعـات االخـرى ومن هـذا كـان له
خـصوصية ابـان احلرب على االرهاب

الــــذي اســـتـــهــــدف الـــبـالد وانـــدفـــاع
الــعـراقـيــ لـذلك فـور ســمـاعـهم نـداء
ـؤسـسات احلـاجـة الى الـدم من قـبل ا
الــصـحــيــة).وفـعــلت مـديــريـة االقــامـة
ـحــافـظـة كـربالء عـددا من الـقـوانـ
فـي مــــنح االقــــامــــة لالجــــانب الــــذين

يرغبون في االقامة في احملافظة. 
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وقـــال مــديـــر االقــامـــة في احملـــافــظــة
الــعــقــيــد حــســ كــاظم في تــصــريح
ديـرية فعلت عددا صـحفي امس ان (ا
مـن القوان في منح االقامة لالجانب
الـذين يـرغـبـون في االقـامـة في كربالء
مـن طالب ومـوظــفــ ومـتــزوجـ من

عراقيات وبالعكس). 
قـيم من االجانب مـضيفـا ان (عدد ا
في كربالء بلغ اكثر من 1250 شخصا
ـن تـتــوفــر فــيــهم شــروط االقــامـة).
ــشـمــولـ داعــيــا (جـمــيع االجــانب ا
ــديـريـة قـبل بــاالقـامـة الى مــراجـعـة ا
انــتــهــاء مــدة نــفــادهــا عــنــد الــرغــبـة

بالتجديد). 
مـوضحا ان (الراغب باحلصول على
اجلـنـسيـة الـعراقـية يـشـترط ان تـكون
لـديـهم اقـامـة مـدتـها 10 سـنـوات لـكي
ـنـحـون بعـدهـا تلك اجلنـسـية ومن
ثـم يــخـــضـــعـــون لــقـــوانـــ ومــواد

الدستور العراقي).

رافق ومعاني احلكاية وقوة االداء ا
وكانك في مسرحية او بالية راقية.
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االن تــضــعك

هــذه الــســاحــة في عــام 1946
حتى عام  1956وهو الـتاريخ
الــــــذي  اجنـــــاز فـــــيه هـــــذا
الــصـــرح الــعــظـــيم لــيس من
ة الى السهل ان تـقلب الـهز
انتصار قوس النصر يذكرك
ـة نابـليـون عـندمـا غزا بهـز
مـوسـكـو امـا نـصب الـنـصـر
والـذي يــبـلغ ارتـفــاعه بـعـدد
ايــام احلــرب  1141.8فــهــو
يـذكـرك بالـصـبـر الـسـوفـيتي

ـدن الـسـوفـيـتـية وطـرد الـغـزاة من ا
احملـــتــــلــــة ومـن ثم الــــتــــســــابق مع
االمــريـكــان واحلـلـفــاء لـلــدخـول الى
بـرلـ الـشـرقـيـة واقـامت جـمـهـوريـة
ومنها ـقراطيـة انيـا الشعـبية الد ا

بـــــدأت احلــــرب
الــبــاردة صـور

عـــظ
ــتـحف في ــة حتــتـويــهــا قـاعــات ا
سـاحـة النـصـر وكـذلك يـقشـعـر الـبدن
ـيـة من رؤيـة بــانـورامـا احلـرب الــعـا
الــثــانـــيــة ومـن ثم مــكـــتب ســـتــالــ

واجتماعه مع
تـشـرشـل وقـادة جـيـشه والــتـخـطـيط
ــــــة لــــــهــــــز
هـتــلـر في
ســـــــاحــــــة
الـــــنــــصــــر
ايضا هناك
مــــــعـــــابـــــد
لــــــــثـالثــــــــة
ديـــــــانـــــــات
عــــــرفــــــانـــــا
بـالــســوفـيت
ورد للـجـميل
فــــــــهـــــــنـــــــاك
مسـجـد كـرمز
ألشـــــــــتــــــــراك
ــــســــلــــمــــ ا
الـســوفـيت في
احلــــــــــــــــــــــرب
ــــــيـــــة الــــــعـــــا
الثانية وتقد الضحايا والشهداء 
ووجــود كـنـيــسـة ومـعــبـد (كــنـيـست

يهودي) لنفس السبب!
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لم أكـن  مـتـشـائـمـا  عــلى غـيـر عـادتـي عـنـدمـا أكـتب  أو أحتــدث عن الـصـحـافـة
(بـنرجـسيـة عالـية) مشـروعة كـما إعـتقـد صديـقي عنـدما قـرأ مقاالتـي االخيرة عن
الصحـافة  وسألني باستغراب  فيما لو كنت قد تراجعت عن أرائي  وتلك (األنا)
قبولة  خاصة التي تضمنها كتابي (عنوان صحفي يكفي ..) ضمن الصحـفية  ا

سلسلة مقاالت نشرت في الزمان بالعنوان نفسه ..
يا صديقي ..

ريض  الواقعـية  ليست تشائـما  وتشخيص الداء ال يـعني أن الطبيب ال يحب ا
ـارس حيـاته ودوره بشكل طـبيـعي سليم بل العـكس  يريد له أن يـتعـافى ويعود 

هنية واالنسانية .. في االسرة واجملتمع  وتلك هي مهمته ورسالته ا
والصـحافة  يـا صديـقي - تخـضع لقـانون الـتطـور العام في أي بـالد في العالم 
فهي تعكس صورتها احلقيقية  ولذلك ليس في األمر غرابة إن ظهرت عاجزة هنا
ا من أن تكون عـنصرا فاعال في التغيير   وتـكون  لها من القوة في مكان أخر 

يؤهلها لتلعب دورها في  قيادة  الرأي العام نحو الهدف بجدارة وتميز ...
 الـكـلـمـات عـندمـا  تـعـجـز عن الـتـغيـيـر  وال يـكـون لـها صـدى مـؤثـر  يـكـون حال
ـعروف  فـهو عـنـدما إنـتهى  من ـثل العـربي ا كـاتبـهـا كحـال (مؤذن مـالطـا) في ا
ـسـجـد غـيـر نـفـسه فـقط  فـلم يـكن أمـامه غـيـر أن اآلذان  لم يـجـد مـصـلـ في ا
ـعنـيون لم يـستـجيـبوا يـنصـرف للـصالة في البـيت  بـعد أن أدى مـا علـيه  لكن ا
سجد لكي يؤدوا ما لندائـه    ويتركوا ما هم عليه  من مشاغل  ويتوجهون الى ا

فرض الله عليهم ..
وكذلك الكـاتب يكتب لـنفسه فـقط عندمـا ال يجد لـكلمـاته  فعال يوازيـها في القوة 
أويـسـمـعـهـا من يـعـنـيه االمـر ويـحـولـهـا الى مـفـردات في الـتـغـيـيـر نـحو االفـضل 
ـواطن  وتــبـنـتـهــا الـصـحـافـة  ويـكـون مـلــزمـا بـحل االزمـة الــتي  يـعـاني مــنـهـا ا
قصر ثمن هذا التقصير .. وأصبحت قضية رأي عام ضاغط  حللها وحتميل ا

الـصحـافة عنـدما ال تـكون لهـا تلك الـقوة  تـصبح  واجهـة شكـلية  وعـمال روتيـنيا
ال بال فـائـدة  وخـاليـا من االبـداع  والـتـفاعل  وال يـتـعـدى دور مـا يكـتب فـيـها

إمالء حيزمكاني  في الصحيفة  أو إشغال وقت في  ساعات البث...
أليس ذلك حـال كل من كتب عن الكهرباء على مدى سنوات   وتعاقب حكومات 
وتـوالي الـفصـول مـا بـ اعـتـدال تـسـمع فـيه  وعـود وامـنـيـات تـتـبـخر مـع  حرارة
الـصـيف الالهبـة  وتـتحـول الى اعـذار وتبـريـرات ملت االسـمـاع منـها .. ? .. وهي

واطن وترهقه في حياته .. مفردة من مفردات كثيرة تضغط على ا
واطن وتضغط على الـوزارة لتلبية لم تنه الكـتابة على مدى تـلك السنوات معانـاة ا
ولدات تـواضعة  من هـذه احلاجـة االساسيـة  وطي صفحـة (ا ـنزلـية  ا حاجته ا

واطن البسيط .. االهلية) ورفعها من الشوارع  واستنزافها لدخل ا
فـمــتى حتل هــذه األزمـة   ويــكـون لــلـكــهـربــاء  دورهــا الـوطــني في االقـتــصـاد 
ـزارع  ومـا يـتبـع ذلك من تـطـور ونـهوض ـصـانع وا وحتـريك عـجـلـة االنـتـاج في ا

وعمل  وتخلص من أمراض وظواهر خطيرة  تنتشر بفعل البطالة ....?..
ستوى نفسه من قضيـة بهذه الدرجة من االهمية ينبغي أن يكـون التعامل معها با
االهميـة  ال أن تتـرك لتقـلبـات الفصـول ..  ب اعـتدال وحرارة وبـرد .. لكـنها مع
ذلك لم حتظ من االحـزاب والـكـتل الـسـيـاسيـة بـاهـتـمـام يـوازي اهـتـمـامـهـا بتـوزيع
ـنـاصب .. فـهي  تـكـون في حـراك مـسـتـمـر  وخالفـات كـبـيـرة عـلى مـدى  عـمـر ا
ناصب .. وترى االعالم منشغل في انية  حول احلقائب الوزارية وا الدورات الـبر

ملة) .. قراطية ا متابعة هذه (اللعبة  الد
وفي هذه االيـام  (برزت الى الـسطح) قضـية الدرجـات اخلاصة .. (وكالء وزارات
ومدراء عـام وسـفراء ..الخ ..)  واصبـحت الشـغل لالعالم أيضا  –في الـتغـطية
ــا يـطـرح من أراء االخـبـاريــة والـبـرامج احلــواريـة  ولـكن هل تــأخـذ االحـزاب  
وحلـول  أم تسعى لفـرض  رأيها عـلى احلكومة  وتـدير ظهـرها لالراء  وتريد أن

تحكمة في االختيار . تكون هي ا
ابـتـداء  ... الدرجـات الـوظـيفـيـة هي من إخـتصـاص احلـكـومة حـصـرا  وال عالقة
ـكـونــات أن تـرشح لـهـا  أو لالحـزاب والـكــــــتل بـهـا   وال من حـقــهـا أو حـــق ا

تناقشها ...
وعلى هـذا االساس فـان رئيس الـوزراء غيـر ملـزم بالـرجوع الى أي جـهة اخرى 
ا فيـها الكـتل السياسـية في موضوع الـدرجات اخلاصة والـوكاالت في مفاصل
ـهنيـة في االختـيار  بـعيـدا عن  احملاصـصة .. وهذا الـدولة  ويـعتـمد الـضوابط  ا

وضوع ... إجراء قانوني صحيح حلسم هذا ا
ـقـراطـيـة)   وتـرى أن لـهـا احلق  في  تـشـكيل فـاذا كـان لالحـزاب (حـجتـهـا الـد
احلـكـومة  وإخـتيـار مـناصب رئـيس  الـوزراء والوزراء  لـفـوزها بـرأي الـناخـب 
وليس بكـونها تمثل مكونا معـينا  وينبغي أن تكون لهـا حصتها في (لعبة التوازن

قراطية .) ..  فليس لها احلق في ذلك مع الدرجات اخلاصة .. الد
وهـذا هو الـشيء الـغريب في جتـربـة العـملـيـة السـياسـيـة الفـاشـلة  في الـعراق أن
ــــا في ذلـــــك في حــــاالت هي من صــــلب تــــرجع الـى االحـــزاب فـي كل شيء  

مهمات احلكومة  ..
في االعــراف والـقــواعـد االداريــة والـوطــنـيــة أن  الـدرجــات اخلـاصـة هـي  حـصـة
الشـعب  وهي حق الـدولة حـصرا  دون تـدخل من االحزاب  وهي من صالحـية

رئيس الوزراء بالذات ..
الـوظـائف التي تـلي مـنصب الـوزير  ال تـخـضع لزمن مـحـدد مرتـبط بـعمـر الدورة
ـانيـة  كـما هـو منـصب الوزيـر  بل هي مالكـات ثابـتة  يـراعى فيـها الـتدرج الـبر
هنية وكفاءة الـضمير  وهي عماد العمل  في الوزارة  وسر الوظيـفي  والكفاءة ا
جناحهـا  وباستـقرارها تـكون الدولـة قد حـققت مبـدا تراكم اخلبـرة وانتقـالها من
جـيـل الى جـيل  وبـوجـودهـا يـســتـمـر الـعـمل بـحــضـور الـوزيـر أو غـيـابه   سـواء

جيء حكومة جديدة أو عزله الي سبب كان ..
ـتدة  مع  شيء طـبيـعي أن يـتغـيـر الوزيـر  لـكن  السـياسـة  واالهـداف سلـسـلة 
ـنـاصب القـيـادية في عـمر الـوزارة  كل حـلقـة تـكـمل االخرى .. تـتـولى تنـفـيـذها ا
هني أو السياسي - الوزارة بـعد أن يرسم الوزير -  سواء كان من التـكنوقراط ا

سؤولية امام مجلس الوزراء عن برامج وزارته .. إسلوب تنفيذها ويتحمل ا
 ولـتـحـقـيق هـذا الـهـدف هـنـاك مـعـايـيـر تـتـبع  في الـوزارة  عـلى اخـتالف االنـظـمة
وظف  االدارية والتـوجهات  الـسياسيـة تستـند على  مـبدأ الكفـاءة في اختيـار ا
سـؤولة عن ولـيس (مـعيـار الثـقـة) .. ولن يتـحقق ذلـك ما لم تـكن (احلكـومـة) هي ا
االختـيار  وال عالقة لـالحزاب بهـا  وليس من مـهماتـها بـأي  حال من االحوال 
الك وتـطوره.. .. االولـى (احلكـومة) تـبـحث عن الـكفـاءة وحتافـظ على  اسـتـقرار ا
والـثـانـيـة  (االحـزاب) تـعتـمـد مـعـيـار الـثـقـة والوالء لـهـا   وحتـقـيق مـصـلـحـتـها ..
الك متغيرا مع الثـانية  بتغيير الـوزير  ويتحول الوالء الى الوزير وعندهـا يكون ا
واحلــزب بــدال من الــوالء لــلــمــؤســســة والــدولــة .. وتــتــحــول أمــراض الــســيــاسـة
كـوناتية والعـائلية   والتزلـف والرياء والنفاق ناطقيـة واحلزبية وا واحملاصصـة وا
ؤسسـة  ويتعمق الفـساد أكثر وحتارب الكـفاءة والنزاهة  وتـكثر الشكوك الى ا
ـنـاصب وتـفـقـد واالتــهـامـات وتـضـعف الـعالقـة والـثـقـة بـ اخلـلف والـسـلف في ا

ؤسسة والشعب ..   الدولة هيبتها والقانون قوته وتضعف العالقة ب ا
 ال يـجــوز حتت حـجــة الـتـوازن  أن تــتـعـمق  الــصـيغ الــغـريـبــة عن قـواعـد االدارة
ؤسسي الـصحيح  .. الصحـيحة  عـلى حساب  حق الـشعب  وسيـاقات العـمل ا
ولذلك ال بـد من اعتماد ضوابط  صارمة في اختيار الدرجات اخلاصة  تقوم على
هنـية والكفاءة لكي ال  تتمـدد احملاصصة  أكثر   وتنزل الى مـستويات وظيفية ا
يـفــتـرض أن تــكـون فـي عـرف الــدولـة  مــحـصــنـة مــنـهــا  وخـارج اطــار االحـزاب
ـكـونـات  والــتـوازن  والـلـعـبـة االنــتـخـابـيـة  النـهـا حــصـة  الـشـعب  واالجـيـال وا

تعاقبة والدولة  ... ا
 وما للشعب للشعب .. وما لالحزاب من حق انتخابي تأخذه ..
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يروي الشـاعر الكبـير فاروق جويـده ( أنه كان والكاتب الـكبير تـوفيق  احلكيم في
ـصـعـد في مـبـنى االهـرام في الـقاهـرة  وكـان مـعـهـمـا أحد يـوم ما هـابـطـ في ا

جنوم كرة القدم في مصر ...)
ـبـنى ـارة بـالــعـشـرات أمــام ا ويـضــيف (أنه  حـ  نــزلـنـا الـى الـشـارع  جتــمع ا
والـتـفوا حـول العب الـكره ولـم يلـتـفت أحد الـى أن توفـيق احلـكيـم ليس بـعـيدا عن
الالعب .. وبـدأت دوائـر  الـنـاس تـتــسع  حـول الالعب  الـكـبـيـر   وانـسـحـبت مع

ضي ..) كاتبنا الكبير لكي نستقل سيارة معا و
( نظـر توفيق احلـكيم الى تلك احلـشود التي أحـاطت بالالعب وقال ألم أقل لك ان

هذا زمن االقــــدام وليــس زمن االقالم .))
مقوله تختصرحال الكتاب  واالدباء والصحفي واالعالمي ..

ليس حسـدا   وال محاولة للتـقليل من دور الرياضـة والرياضي  ولكـنها مقارنة
تعطي تـوجها في التفكـير  وتعكس صورة تلخص حـال حامل القلم الذي ال يجني
من كتابـاته وابداعاته سـوى مبلغ بسـيط جدا ال يكاد يـغطي أبسط تكـاليف القلم 
سـؤولية الكـبيرة لدور ضني وا أو راتب أو مكافـآة ال تساوي شيـئا أمام اجلهـد ا

ا يكتب باجملان بال مقابل وهو ما يحصل فعال .. الكلمة .. ور
 } } } }
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من جميل  ما قرأت عن بالغة القرآن الكر .. الفرق ب اجلراد والفراش ..
اجلراد :  يـسيـر ضمن تـرتيب مـنظم  فـيعـرف أين يذهب ..

بينما يسير الفراش  بشكل فوضي ..
ـبـثـوث) ذلك قـال تـعـالى (يـوم يــكـون الـنـاس كـالـفـراش ا

حال الناس عند قيام الساعة ..
وعـنـد البـعث  يـتـوجهـون الى سـاحة احملـشـر بانـتـظام ..
قـال تــعـالى (خـشــعـا ابـصــارهم يـخــرجـون من االجـداث

كأنهم جراد منتشر )..


