
انتـهت بـاالفـراج عن الـركـاب الـرهائن
بـعـد خضـوع احلـكـومـة االسـرائـيـلـية
لـــــــشــــــرطـه بــــــاالفــــــراج عـن أســــــرى
ـوسـاد بأنه . واتـهمـته ا فلـسـطـينـيـ
وراء الـعـمـلـيـة التـي قـام بهـا اجلـيش
األحـــمـــر الـــيــابـــاني والـــتـي انــتـــهت
ذبـحة في مـطار بن غـوريون في تل

أبيب عام 1972.
ـانـية ومـنـهـا الطـائـرة لـوفـتـهـانـزا األ
عـــام 1977 الـــتـي  خـــطــــفــــهـــا في
طــريــقــهــا من مــايــوركــا االســبــانــيـة

واقـــتـــادوهـــا
إلى مـطـار مـقـديـشـو الـصـومالـي بـعد
قتل قـائدهـا. وحصل فـيهـا حداد على
مــبــلغ خــمـــســة ماليــ دوالر مــقــابل
االفراج عن الطائرة وركابها في مطار
بـيـروت. وكـانت مــخـابـرات صـدام قـد
ـان دخـلت عـلى اخلط فـبـدت أمـام األ
أنـــهــا هي الـــتي ضـــغـــطت وأقـــنــعت
اخلـــاطــــفـــ بـــضــــرورة االفـــراج عن

الطائرة وركابها. 
كمـا قام بـتدبـيـر عمـليـة خطف طـائرة
ايرفرانــــــس كانت في طريقــــــها من
بــــاريس إلـى تل أبــــيب  إلـى مــــطـــار

عينتيبه في أوغندا عام 1976.
كان يقيم في بغداد حيث قدم له نظام
البـعث كل الـدعم واالقـامة والـتـمويل.
وكانت اجلـبهـة الشـعبـية قـررت فصل
فلتقفته حداد من اجلبهة عام  1973 
مـخابـرات صـدام الـتي كـان يـتـرأسـها
سعـدون شـاكر. اسـتقـدمت اخملـابرات
العراقيـة وديع ومجمـوعة من مؤيديه
ن شـاركـوا في وعـنـاصــره خـاصــة 
عـمـلــيـات خــطف الـطـائــرات ولـديـهم
خبرة  ومطلوب للعديد من األجهزة
األمـنـيـة في الـعــالم. وكـان من بـيـنـهم

الفينزويلي كارلوس. 
قـــدمت حلـــداد الـــعــديـــد مـن الــشـــقق
ـسـبح) التي والـفلل أشـهـرهـا (فـيال ا
كانت من طـابـق ,كـانت مـقر االدارة
الــــعــــامـــــة لــــوديع حــــداد ومــــكــــانــــاً
الجتماعاتهـا. وكانت (شقة اجلادرية)
الــتي كـــانت بــاألصل حتـت ســيــطــرة
مخـابرات صدام ووجـود وديع حداد
فـيــهــا جملـرد الــتـمــويه. ومــنـهــا تـدار
عمليات طبع اجلوازات وتزويرها في
ـطــبـعـة الــتي اشـتــرتـهـا مــخـابـرات ا
قراطـية آنذاك. انـيا الـد صدام من أ
ـدراء وكـانت تــعـلــيـمــات قـد صــدرت 
االسـتـقـبـال في (فـنـدق بـغـداد) أشـهـر
فـنــادق الــعـاصــمــة آنـذاك أن كل
نــــــزيـل أجـــــنــــــبـي مـن الـــــدول
األوربــــيـــــة واألمــــريـــــكــــيــــة
والـعــربـيــة واخلـلــيـجــيـة
يــجــري إرســال جـوازه
دة إلى هـذه الـشـقـة 
 12ســــــــــــاعــــــــــــة
لــــتـــــصــــويــــره
ودراســـــــــــــــــة
تــفـــاصـــيــله
وشــــــكــــــله
وكــثـــافــة
ورقــــــه
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ـسيـحية في خالل زيارتي لـلمقـبرة ا
البـاب الـشرقي وجـدت شـواهد قـبور
لـدبـلومـاسـيـ وسـيـاسـيـ وضـباط
تـابـعة أجانب  فـتـملـكـني الفـضـول 
قــصـة دفــنــهم في بــغـداد بــعــيـداً عن
وطــــنــــهم وأهــــلــــهـم فــــمن هـم ومـــا

قصتهم?
ـــــــــاذا دفـــــــــنـــــــــــــــــــوا فـي بــــالد و

الرافدين?  
ـصـادر هـذا مـا دفـعـني لـلـبـحث في ا
األجـنــبــيـة عـن قـصــصــهم وصـورهم

وأية معلومات عنهم. 
القنصل األمريكي جارلـــــس بريسل 
ولد الـدبـلـومـاسي األمـريـكي جارلس
Charles Fre- فــريــدريــــك بــريــسل
drick Brissel في حـي بــــروكــــلـــ

بنيويورك في 29 أيلول 1880.
وخدم بـوظـيفـة قنـصل في الـص ثم
قــنــصالً في بـــغــداد. اســتــلم مــهــامه
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة في بـــغـــداد في 3

حزيران 1914.
توفي في بغداد في 31 تشرين األول
عام 1916 بـسـبب مـرض الـكـولـيـرا
ــيـة األولى وقـبل أثـنـاء احلــرب الـعـا
احتالل بـغداد في  11آذار 1917 من

قبل القوات البريطانية.  
كــان يــرسل تــقــاريــره إلى واشــنــطن
ـــــــصـــــــادر حـــــــيـث ورد فـي أحـــــــد ا
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة أنـه ((حتـــــدث عن
االستعدادات السيـئة للحرب من قبل
اجليش العثـماني  إضافة إلى ردود
( أفعـال السـكان احملـليـ (العـراقي
جتــــاه اعـالن احلــــرب فـي تــــشـــــرين
ـاضي. كـمـا حتدث جـارلس الـثـاني ا
بـــريـــسل عـن مـــعـــامـــلـــة احلـــكـــومــة

 .(( سيحي العثمانية لليهود وا
وفي سلسـلة تـقاريره من  15تشرين
الـــثـــاني 1915 أخـــبــــر احلـــكــــومـــة

األمـريـكــيـة (( بـأن الـشــرطـة احملـلـيـة
أخـــذت تـــعـــتـــقل عـــدداً مـن قـــيــادات
ـدينة سيـحيـ واليهـود في هذه ا ا

(بـغداد). ويـبـدو أنه
ـعـتقـل  ارسال ا

إلى مدينة سامراء. 
وعـلمـت من سـامراء
بــأنــهم قــد أرســلــوا
ــــــــــوصـل مـع إلـى ا
احـتــمــال تـوجــهـهم
De-  إلـى ديــــــــــسـم
sim)). وعلـى الرغم
من أنــــــهم فـــــنـــــيـــــاً
(مـــحــــايــــدون) فـــإن
تــــقـــاريــــر بـــريــــسل
حـــظــيـت بــأهـــمـــيــة
كبـيرة بـعد انـضمام
ــتــحــدة الــواليــات ا
إلـى احلــــــــــــــرب مـع
ـصدر: احلـلـفـاء.  (ا
Tammy M.

Proctor, 
Civilians in a
World at War,

1914-1918,
New York Uni-
versity Press,

(1968)
ـسـاعدات كـان لبـريـسل دور تـقـد ا
لـلـجـنــود الـبـريـطـانــيـ الـذي كـانـوا

يقاتلون اجليش العثماني. 
ولم تـقـدم بريـطـانـيـا حـتى الـشـكر له
عــرفــانــاً بــجــهــوده. كــمــا كــان يـزور
ـــعــســـكــرات غـــيــر الـــســجـــنــاء في ا
ـصـابـ الـصـحـيـة حــيث يـتم عـزل ا

بالكوليرا التي أصيب بها فأماتته. 
ـفــــــــــاوضـات من لـقــد مـات أثــنـاء ا
أجل تـبـادل الـســجـنـاء بـ الـطـرفـ

ــتــحـــاربــ عــلـى أرض الــرافــدين. ا

إلى بـغـداد  وأين كــان يـعـمل?  وهل
ـنـيـة في بـغـداد? كـان زائـراً فـوافـتـه ا
وما سبب وفاته ودفـنه فيها? الـكتابة
العـربـيـة عـلى القـبـر تـوحي بـأنه كان
لــديه جـــمــهــور ومــحـــبــ عــراقــيــ
يـتـحـدثون الـعـربـيـة فـمن هم? هل هم
رواد كنائس أم مرضى كان يعاجلون
فـــارادوا الـــتـــعـــبــيـــر عـن عــرفـــانـــهم

وتقديرهم له? 
يعـلـو الشـاهـد تمـثـال لرأس الـدكـتور

برهاد وكتابة باالنكليزية تقول : 
Loving memory of our most
beloved father Dr. Baba Barh-

ad 
أجـمل ذكـرى لألكـثــر مـحـبـة لـنـا األب

الدكتور بابا فرهاد. 

وعلى القبر توجد كتابة عربية تقول:

رحوم الدكتور بابا برهاد هنا يرقد ا
ولـــــد في أورميا- ايران سنة 1885
توفـــــي فــــي بغــــداد ســــنة  1951

((كحديث بال مقابل 
فتحطمت على صخرتك ......

قابلت ...... باحلب 
فانصهرت الصالة ))
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ــقـبـرة عــلى قـبـر آخـر دلـني حـارس ا
كـتب عـلـيه اسـم كـاثـلـ الـصـبـاغ من
إيرلندا. وقـد حدثني احلارس أنه في
أحـد األيام جـاء رجل انـكـلـيـزي كـبـير
في الـــسن  زار الـــقـــبــر وقـــال انـــهــا
والدته وكان حزيناً عـليها ألنه الطفل
الوحـيـد لوالـديه وأن والـده قـد توفي
علـومات قد تـشير فيمـا بعد. وهـذه ا
إلى أنـها كـانت زوجـة الـعـقـيد صالح
الــديـن الــصــبـــاغ . وبــحـــثت عن أيــة
معلـومة عن زوجته فـلم أجدها عـلماً
بأنها توفيت ولها من العمر 23 عاماً
ـــا هـي زوجـــة الـــعـــقـــيــد فـــقط.  ور
ذكور أو زوجـة رجل آخر من عـائلة ا

الصباغ. 
 كتب على شاهد القبر باالنكليزية:
Kathleen Sabbagh كـــــــاثـــــــلـــــــ

الصباغ 
Born 1908  Belfast?ولــــدت عـــام

 1908في بلفاست (ايرلندا)
  Died 1931 aghdad تـوفـيت عـام

 1931في بغداد.
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ـيـة الـثـانـيـة. أي أثـنـاء احلـرب الـعــا
والي

توجـد أية مـعلومـات عن مكـان وفاته
Â“ö*« .ودفـنه في أيـة مـديـنـة عـراقـيـة
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وهـو ضـابط بـريــطـاني بـرتـبـة مالزم
ولد في بـغداد وقتل فـيهـا في منـطقة

عروفة.  كاصيص ا عشيرة ا
وذلك فـي عــــام 1916.  كــــان ضـــــمن
ـــلـــكـــيـــة تـــشــــكـــيالت الـــبـــحــــريـــة ا
للـمـتـطوعـ االحـتـياط.  وكـان عـمره
44 عـامــاً عــنـدمــا قـتـل وهـو يــسـعى
اليــــصـــــال مــــســــاعــــدات لــــلــــقــــوات
الـبـريـطـانــيـة احملـاصـرة في الـكـوت.
الزم هــمــفـري وكــان كـولـي بـرفــقــة ا
اوزبالـدستـون بروك فـيرمـان ومفرزة
تـضم 12 جـنــديــاً ومــعـهم 210 طن
ـواد الــغـذائــيـة . أثـنــاء عـبـوره من ا
ــمـــدود عــبــر نــهــر دخــلــة اجلــســر ا
تعرضت احلبال احلديدية في منطقة
كـاصيص لـلقـطع وحتطم اجلـسر  ا
وفـتــحت الـنــار عـلــيـهم  فـي مـنــطـقـة
عمـياء حيث تـعرض فـيرمـان لقـذيفة
مـدفع أطــلـقـهــا اجلـيش الـعــثـمـاني 
باإلضافة إلى اطالقـات رشاش فقتل

في احلال. 
ـفـرزة فـقد الزم كـولي وبـقـيـة ا أمـا ا
 أســــرهم  ثم اعــــدامــــهم من قــــبل

اجلــــــــــــــــــيـش

الزم كـولي الـتـركي. وقـد  تـكـر ا
لكة فـيكتوريا نحه وسام صلـيب ا
 وهـو أعــلى وأعــرق وسـام تــمــنـحه
ن قـيادة الـكـومـنـويلـث البـريـطـانـية 

يواجه العدو وجهاً لوجه ببسالة. 
وال توجد مـعلـومات عن سبب والدته
فـي بـــــــغــــــداد  وهـل كـــــــان ابـــــــنــــــاً
لـدبــلــومـاسي أو تــاجــر أو ارسـالــيـة

تبشيرية أو غيره من االحتماالت. 
كتب على الشاهد باالنكليزية:
In Memory of في ذكرى 

Lieutenant Commander
الزم القائد  ا

Charles Henry Cowley
جارلس هنري كولي 

?R.N.R.,V.C.,
Born at Baghdad ولــــــــــــد فـي

بغداد 
On 21 February 1872 في 21

شباط  1872
,Killed at MaGassis?قتل في

كاصيص  ا
26 On 26 April 1916 فـي 

نيسان 1916
 ,A loving and dutiful Sonابن

محب ومثابر 
He spent his life قضى حياته 

       In the service of othersفي
خدمة اآلخرين

And save it for
His King

ومنحها ألجل ملكه 
 And coun-

tryوبالده
In the attempt by
the steamer "Jul-
"narأثــنــاء مـــحــاولــة
الــــقـــارب الــــبــــخـــاري

(كلنار) 
Of which he was
in joint  command

حيث التحق كقائد 
To receive the
British Force
لــلــوصـول إلـى الــقـوة

البريطانية 
?Besieced in Kut-

El-Amara
احملـــاصــــرة في كـــوت

العمارة 
wMOD KH « wÝUO «
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هو وديع الياس حداد
 سـيـاسي فـلـسـطيـني
وأحـد مـؤســسي اجلـبـهـة الــشـعـبـيـة
لـتـحـريــر فـلـسـطـ  وقــبـلـهـا حـركـة
القومي العرب. ولد في مدينة صفد
عام 1927 وكـان أبـوه مـدرسـاً لـلـغـة
العـربيـة في حيـفا. عام  1948هاجر
مع عــائــلــته إلى لــبــنـان حــيث أكــمل
دراســــته فـي الـــطـب في اجلــــامــــعـــة

األمريكية ببيروت.
قـــامت حـــركــته بـــعـــمــلـــيـــات خــطف
الـطـائـرات لـعـل أولـهـا خـطف طـائـرة
العال االسـرائيلـية عام 1968 والتي

 ‚«“d « b³Ž Õö  

بغداد

Oberlin ) كتبت عـنه مجـلة أمريـكية
Alumni Magazine) في كــــــانـــــون
األول 1916: إنه يــســتــحق الــتــكـر
والتـقـدير في كل الـتـاريخ البـريـطاني
في حــــمـــلــــتـــهــــا عـــلى بـالد مـــا بـــ

النهرين). 
صنع شاهد القبـر من حجر الكرانيت
الصـلـد الـذي لم يـتأثـر بـعـوامل اجلو
حــــيث مـــا زال يــــبــــدو وكـــأنـه صـــنع
بـاألمس ولـيس قـد مـر عـلـيه أكـثـر من
قــرن. في أعــلى شــاهــد الــقــبــر نــحت
ـثـله النـسر الشـعار األمـريـكي الذي 

األمريكي.
وحتـت الــــــــشـــــــــعــــــــار كـــــــــتب

باالنكليزية:
Charles F. Brissel  جارلس

ف. بريسل
?Consul of the United
States of America قــــنــــصل
ـــــــتـــــــــــحــــــدة الــــــــــــواليــــــات ا

األمريكــــــية
 Born. September. 29.
  1880ولد في 29 أيلول 1880

Died. October. 31. 1916
توفي في  31تشرين األول 1916

Erected By His Country
نصب الشاهد من قبل بلده 

القنصل األمريكي باول كنابنشو
ـصـادر األمـريـكـية حتـدثت بـعض ا
عن وفـــــاة دبــــلــــومــــاسـي آخــــر في
ــــفـــوض الــــعــــراق هــــو الــــوزيــــر ا
والــقـــنــــــــــــصل الـــعــام فـي بــغــداد
Paul Kna- السـيـد بـاول كنـابـنـشو
benshue (1883-1942). وكــان قـد
 تــــعــــيــــ في 5 آب 1932 وقـــــدم
أوراق اعـتمـاده في 7 تـشريـن الثـاني

.1921

بقي عـامـاً واحداً ثم
عـاد إلى أمـريـكـا للـعـمل فـي جلنـة في

مجلس الشيوخ. 
ثم صـــدر أمــر تـــعـــيــيـــنه في 17 آذار
1933 وقــدم أوراق اعــتــمــاده في 18

مـايس 1933 حــيث خــدم في بــغــداد
قرابـة عشـر سـنوات. وتـتحـدث بعض
ـصـادر األمـريـكـيـة عن دور له أثـنـاء ا
األزمة العراقـية - البريـطانية -1940
1941 بـــــعــــد ثـــــورة رشــــيـــــد عــــالي
الكيالني (1965-1892) عندمـا شكل
(حـكـومـة االنقـاذ الـوطـني) في مـايس
1941 بـــدعم من الـــضــبـــاط األربـــعــة
برئاسـة العقـيد صالح الدين الـصباغ

ورفاقة العقداء الثالثة. 
تـوفي كـنـابـنشـو في   1شـباط 1942

V½Uł√ ÊuOÝUOÝË ◊U³{Ë ÊuOÝU uKÐœ
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ليصار إلى تزويره وطبعه. وعبر هذه
وجودة شكال حتت إشراف طبعة ا ا
جــمـــاعـــة وديع حــداد كـــانت تـــطــبع
جــوازات سـفــر مــا ال يــقل عن ثـالثـ
دولة عربية وأوربية مـنها السعودية
ـــوســـاد قــرر والـــكـــويت.  وقـــيل أن ا
اغـتـيـاله بـعـد عـمـلـيـة (عـيـنـتـيـبه) في
ـوسـاد بدس أوغـندا. إذ قـام خـبـراء ا
السم في قطع الشـوكوالته البلـجيكية
الـتي كـان شــغـوفـاً بـهــا. وكـان عـمـيل
عـراقي قـد قــدم له عـلـبــة الـشـوكـوالته
لـــدى عـــودته مـن أوربـــا إلى بـــغـــداد.
وهـــــنــــاك روايـــــة تــــنـــــفي الـــــروايــــة
االسرائـيـلـيـة وأن حـداد لم يـكن يحب

وأن مخـابرات الشـكـوالته 
صـدام هي من دبـر عـمـلـيـة تـسـمـيـمه

انيا الغربية. ارضاء حلكومة أ
 تقول الرواية الـفلسطـينية أن حداد
كـان مـدعـواً لـلـعـشاء فـي مـنـزل أحد
قـــيـــادات حـــزب الـــبـــعث الـــعـــراقي
ببغداد  وكان العشاء في احلديقة

دعوون من األصدقاء.  وكان ا
وبـعـد تـنـاول الـعـشـاء جـاء الـنـادل
بالقهوة  وقـام بتقد كل شخص
فـنجـان الـقـهـوة بـيـده ولم يـسمح
لهم بـأخذهـا من الصـينـية. بـعدها
شعر حداد باالعياء والـرغبة بالتقيؤ
ــنـزل. ولم تــظـهـر وقـبل دخــوله إلى ا
األعــراض عــلى حــداد مــبــاشــرة لــكن
صــحـته كــانت غــيــر مـســتــقــرة حـتى
ـــرض فــتم نـــقــله إلى اشــتـــد عــلــيه ا
اجلزائر لتـلقي العالج فـيه. لم يتعاف
بل ازدادت حـــالــته ســـوءا فــتـــقل إلى
انيا الشرقية حيث توفي هناك. ولم أ
يصدر تقرير طبي يكشف سبب وفاته
ــسـتــشـفى  كـمــا اخـتــفى مــلـفه في ا
ـــاني.  وصل جـــثـــمــان حـــداد إلى األ
مـسـتـشـفى الــيـرمـوك بـالـكـرخ وبـدت
آثار التسمم عليه ألنه بدا نحيفاً جداً
عـــلى غـــيـــر صــورة حـــداد بـــجـــســده
مـتـلئ وقـامته الـطـويـلة.  تـشـييع ا
حداد في جنـازة كبـيرة حضـرها أم
اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة جــورج حــبش
إضـــافــــة إلى جــــمـــاعـــتـه وأنـــصـــاره
وقيادات بعـثية عـراقية. ثم دفن حداد
. سيحيـة لكونه مسيحياً قبرة ا في ا
ـسـاء فـتـح بـاب الـعـزاء في فـيال في ا
ـــســـبـح وجـــاء مـــديـــر اخملـــابـــرات ا
سـعـدون شـاكـر لـتـقـد الـعـزاء وهـو

من كان وراء عملية اغتياله. 
 œU¼dÐ UÐUÐ —u² b «

وجـدت شـاهـد قـبـر لـلـدكـتـور بـابـا
ــولـود بــرهـاد (1951.1885 ) وا
في مــديـنــة أرومــيـة غــرب إيـران.
ـا كـان قـسـاً إضـافة يـبـدو أنه ر
إلى شـهـادته الـعـلـمـيـة وبـسـبب
تـسـمـيـته بـاألب . وهي عـادة مـا
تـــطـــلق عـــلى الـــقـــســـاوســـة في
الــــكـــنــــيـــســــة. وال تـــوجــــد أيـــة
مـعـلـومـات عـنه  وكـيـفـيه قـدومه

بغداد
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انـتم يا كـبـار الـسن قـبل كل شيء اعـزكم الـله ورعـاكم بـرعـايـته وحـفـظكم
واطال في عمركم كافة . 

شكلة أن يهِن عظمك او يشيب رأسك او ان يتقدم بك العمر ليستْ ا
شـكلة الـعظمى أن يـهِن الدافع  في القـدرة على مواجـهة متـطلبات ولكن ا

احلياة.
فاياك أن يهِـن عزمك وتهِن قـدرتك فان حدث ذلك فـلن ينجـيك او يساعدك

أحد.
وفي ضـوء ما تـقـدم  يـنبـغي عـلـيك ان تـكـوّن صورة ايـجـابـية مـتـفـائـلة عن
مـعـنى الــذات النـهـا تـعــد حـالـة صـحــيـة العـادة تـكـويـن الـطـاقـة الــنـفـسـيـة
ومة الـعمل والنـشاط ترتـكز على درجة وحتسينـها بشـكل مستـمر وان د
ـسبق للـذات االنسانـية بان ومستـوى التكـوين لصور الـشعـور االيجابي ا
واجـهة احلياتية بفاعلـية كونها ترى انها اكبر تجددة في ا لديها القدرة ا
ن حولـها من اشـياء  وكذلـك احلال  انهـا خُلـقت لتَـكون هـكذا بـعطـائها
سـتنبطة من احلياة على تغيـر  في درجة ومستوى اخلبرات ا ستمر وا ا
وفق العمـر الزمني والعـقلي االرتبـاطي التكـويني اجلمـعي وبهذا يـستطيع
االنسان مواصلة احلياة بنجاح مـستمر وهذا بدوره ينعكس على ان جند

النجاح يهيج في كل جزء من اجزاء اجملتمع .
ن هم وان عكس ذلك نرى في دول اخرى ان مجامـيع كبيره من البشر 

كبار في السن وأرامل يتوجهون 
وت) انها اآلفه ـوت والبقاء والتقـيد دون عمل (قلق ا عابد النتظار ا الى ا

الكبرى التي تقتل النفس البشريه .
لكـننـا نـرى في دول اخرى ان كـبـار السن يـشاركـون بل يـنفـردون الجناز
اعمال في جزر بـعيده لـتكوين حـياة عملـيه تعيـنهم على مواجـهة متـطلبات
احلياة  الصـحيه والنـفسيه وحتـس بيئـة العمل النـها تعـد اساساً فاعالً

طلقه بان احلياة تكمن في العمل . في استشعار احلقيقة ا
 ولنأخذ مثاالً على ذلك ان ذوي االحتياجات اخلاصه اذا كوّنوا تصورات
سلـبـيه عن ذواتهم فـانـهم ال يـستـطـيعـون القـيـام باي عـمل وال يـسـتثـمرون
قدراتهم  في النجاح ومواجة متطلبات احلياة ولكن عندما يكوّنوا تصوراً
ايـجــابــيه عن ذواتــهم في احلــوار الـعــقالني مـع الـنــفس اوالً عن اســبـاب
االعاقه مجيـب عنـها انها خـلق الله و قدرته وقـدره وان عليـهم ان يشقوا
طـريـقـهم في احلـيـاة بـواقـعـيـه مـتـحـديه االراده وذلك بـاسـتـثـمـار قـدراتـهم
االخرى والـتسـامي بـها لـتـعويض الـنـقص احلاصل في الـصـوره اخلَلـقيه
ـسبق بانهم حقـاً اقوياء في االصرار واالنتـاج مستثمرين جتاه الشعور ا
واجهه ودرساً بليـغاً في النجاح وذلك بادراك ما ذلك كفرصه للتحـدي وا
من شـأنه ان يــوصـلــهم الى مــا لم يـصل الــيه احـد مـن اخلـلق بــالـقـدرات
ـكن انـكـارها او ذاتهـا تـلك تـعـد حـاله اسـتثـمـاريه لـلـذات في الـنجـاح ال 

التفريط بها.
ان ادارة الـسـلـوك الـبـشـري لـلـذات االنـسـانـيه عـمـلـيه ادراكـيه فـاعـله لـكل
مــدخـله مـن مـدخـالت الـنــظــام االنــسـانـي تـهــدف اليــجــاد بـدائـل وطـرائق
ـا هو مـطلب اولـوي في احلياة ومهـارات اتصالـيه تعـتمـد التـنفيـذ الفـعال 
وقف الوظيفيه لتحقيق اعلى درجه ومستوى لالجناز على وفق متطلبات ا

ستقبل . وامكانياته في ضوء استشراف ا
ـهنـيه في التـصورات كن ان نـحدد مـفهـوم الصـحه الـنفـسيه ا ومن هنـا 

االنسانيه الناجعه.      
 فيـمكـنـنا الـقول انـهـا تمـثل الـسالمه من االضطـرابـات العـقلـيه والـنفـسيه
مضـافاً اليـها راحـة الضـميـر والرضـا عن الذات وان يـكون الـفرد مـقبوالً
هني من اغـلب اجملتمع الـذي يعيش فـيه ضمن قيـمه وله القدره بسلـوكه ا

واجهه في الظروف الصعبه واالزمات. على التكيف وا
وفي ضوء ما تقدم من مفهوم البد من االجابه على السؤال االتي:-

هنيه? كننا الوصول الى اعلى درجه ومستوى للصحه النفسيه ا كيف 
1- ينبـغي على الـفرد ان يعـرف قدرات نفـسه .(رحم الله امـرءاًعرف قدر

نفسه)(صدق رسول الله(ص)
ــــنـــظـــار نــــفـــسـه.(حب الخـــيـك مـــا حتب 2- ان يـــنــــظـــر الى االخــــرين 

لنفسك)(صدق رسول الله(ص)
3- ان يكون قادراً على مـواجهة متـطلبات احلـياة.(قول االمام علي سالم

الله عليه عش لدنياك كانك تعيش ابدا وعش الخرتك كانك تموت غدا).

اولويات حكـومة اقليم كردسـتان في تشكـيلتهـا التاسعـة حددها اخلطاب
االول للسيـد مسرور بارزني رئـيس حكومة االقلـيم بعد حصـوله على ثقة
ان اقليم كردستان وادائه القـسم وتوليه منصبه رسيماً يوم 10 تموز بر
يوليو 2019 حيث توزعت هذه االوليـات على ثالثة محاور(داخـلية تتعلق
بــالــوضع في االقــلــيم ) و (الــعالقــة بــ االقــلــيم واحلــكــومــة االحتــاديـة

العراقية) و(اقليم كردستان واجملتمع الدولي).
في احملوراالول: فـيمـا يـتعـلق في الـوضع الداخـلي القلـيم كـردستـان قال

رئيس الوزراء اجلديد إلقليم كردستان مسرور بارزاني:
ا يسهم في تعزيز 1- إنه يتعهد بادخال اصالحات واسعة في االقليم 

جميع القطاعات احلكومية متعهداً بإصالح القطاع العام.
2- انه عمل جـاهداً عـلى تـشكـيل حكـومة شـامـلة مـنذ أن رشـحه احلزب
همـة في ايلول سبتمبر 2018 وأنه عمل مع كل االحزاب قراطي با الد
ـكننا النجاح والقوى لتشكيل "حـكومة قوية" تخـدم الشعب وتأكيده "ال 

في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا االنقسامات واخلالفات".
3- تـأكـيــده بـوجـوب أن نــضـمن أن حـكــومـتـنــا تـخـدم شـعـب كـردسـتـان

بصورة شفافة ومسؤولة.
4- إنه سـيـعـمل عـلى سـداد ديـون االقـلـيم وإدخـال إصالحـات تـنـظـيـمـية

تسمح للشركات باالنتعاش.
في احملورالـثـاني: فـيمـا يـتـعلـق بالـعالقـة بـ اقلـيم كـردسـتان واحلـكـومة

االحتادية العراقية قال:
1- أن أربيل وبـغـداد تريـدان "عالقـات مـزدهرة" تـخـدم اجلانـبـ وحتقق

تبادل والتعاون. األمن واالزدهار على أساس االحترام ا
2- أن إقلـيم كـردسـتان يـتـطـلع الى مـزيد من الـتـقـدم في تـعزيـز "شـراكة

مستقرة وبناءة" مع احلكومة االحتادية في العراق.
وازنة االحتادية. 3- أنه سيعمل على تأم حصة عادلة للكورد من ا

في احملور الثالث دعا بارزاني اجملتمع الدولي إلى:
1- دعم حــــــكــومــة اقـــلــيم كــوردســــــتــان وبــرنـــامــجـــــهــا اإلصالحي
ـنــطــقــة كـمـالذ آمن لــلـمــضــطــهـدين ــســـــاعــدة في حــمــايــة مـكــانــة ا وا

. والنازح
زيد من االستثمارات األجنبية وتعزيز البنية 2- انه سيعمل على جذب ا

التحتية.
ـان اقلـيم كـردستـان الـعراق عـقـد جلـسـة يوم ومن اجلديـر بـالذكـر ان بـر
االربعاء 10تموز2019 ومنح الـثـقة حلـكـومة ائـتالفـية وشـامـلة بـرئـاسة
مسرور بـارزاني بأغـلبـية االصـوات بعدمـا عرض رئـيس احلكـومة قـائمة
ـان عـلى كل االســـماء مـرشــحـيه عـلى الـنـواب لـتـمـريـرهم وصـوت الـبـر
الـتي عـرضــــــــهـا مـسـرور بـارزاني لـشـغل احلـقـائب الـوزاريـة اجلـديـدة
الـبـالــــــــغة 21 وزارة فـضالً عن نـائب لـرئـيس احلـكـومة والـتي ضـمت
ثالث وزيـرات والول مـرة في االقـلـيم والـعـراق ومـشـاركـة اغـلب االحـزاب
الرئـيـسيـة في تشـــــــــكـيل احلكـومـة واجملمـوعـات الديـــــــــنيـة والـقومـية

الـصـغـيـرة الـتـي حـصـلت بـالـفــعل عـلى عـدة مـنـاصب
وضمت الـتـشـكيـلـة اجلديـدة وزيـراً مـسيـــــــــــحـياً
وآخر تـركمـانيـاً وقـد اديـا الـيمـ القـانــــــــــونـية
بـلـغـة األم وكــان مـسـرور بــارزاني قـدم قـبل 48
ساعـة من جـلـسة الـيـوم الئحـة بـأسـماء مـرشـحيه
الـذين سـيـشـــغـلـون حـقـائب وزاريــة اشـتـمـلت في

معظمها على اسماء جديدة.
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