
اجلـواب مـعـلـبـا"  فـيـمـا كـتب سـتـار
ســيــجــار" بــعض الــشيء أفــضل من
الشـيء ٠٠٠ قــــــد يــــــأتي يــــــوم أخي
الـعـزيـز حتـى هذه الـتـهـنـئـة الـباردة
نفتقدها فاحلـمد لله والشكر اجلزيل
للـتكـنولـوجيـا أحلديـثه التي أثـلجت
العـواطف " . بالـرغم من االيجـابيات
التي عكستها التـكنولوجيا احلديثة
والــتــطــور احلـاصل فـي الـتــقــنــيـات
ــعــلــومــات وأثــرهــا الــكــبــيــر في وا
حــيــاتــنــا بــصــورة عــامــة  من خالل
اخــتـصــار الـزمن وســرعـة االتــصـال
ـســافـات إال إن تـأثــيـرهـا وتـقــريب ا
انــعـــكس ســـلــبـــا عـــلى مـــشــاعـــرنــا
وعــواطــفــنــا وبـاتت بــاردة مــثــلــجـة
ــشـــاعــر أفــقـــدتــنـــا خــصـــوصــيـــة ا
واألحاسـيس وانتـقاء الـكلـمات التي

حتــمـل الـــصـــدق والـــشــفـــافـــيـــة في
الــتـعــبـيــر  من خالل نــبـرة الــصـوت
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عبرة ونظرة العـ ومالمح الوجه ا
  فالتـكنـولوجيـا أعطتـنا الكـثير من
الـفوائـد وأخـذت منـا بـعض األشـياء

اجلميلة.
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ـا الشك فـيه  بـان لـيس الـتـهـاني و
فـقـط قـد تـغــيـرت طــرقـهـا
وأســــالـــــيــــبـــــهـــــا بل كل
مجاالت احلـياة تـغيرت 
وتــكـاد ال تــخــلـو جــلــسـة
أصدقاء أو ضيوف أو أي
جتـمع اجـتـمـاعي وثـقـافي
إال وكــان لـلــمــاضي ( أيـام
الــزمن اجلــمــيل ) نــصــيب
مـنه ومـقــارنـته مع احلـيـاة
الــيـــوم  وهــذا مــا جــســده

حــــوار قــــرأته يــــومــــا بــــ اجلــــد
واحلـفــيـد  حــ سـال الـطــفل يـومـا
جده "كـيف استـطعت الـعيش سـابقاً
بـدون انـتـرنـيت و أجـهـزة كـمـبـيـوتر
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تعد قـلعة (فـروخت شـتاين) عالمة
همـة في اقليم بارزة من العالمـات ا
تـضررت خالل الفترة (بورك الند)
 1529ولـــــكــــنــــهــــا في عــــام 1622
ـتــلـكـات الــفـرسـان صـارت ضــمن 
وعائـلة (اسـتـر هازي) بـعد ان اعـيد
تـشـيـيـد الــقـلـعـة من جـديـد في تـلك
الـفـتـرة نتـيـجـة االضـرار اجلـسـيـمة
الـتـي حلـقت بـهــا ولم يـتـغــيـر شـكل
الـبــنـاء مـنـذ قــرون.االلـوان الـرائـعـة
الــقـويـة لــلـرسـومــات عـلى حــيـطـان
الـفـنـاءات الــداخـلـيـة تـعـد وحتـسب
ضـــمن االكـــبـــر واالروع فـي شـــمــال
مـنـطـقـة األلب.حتـمل الـقـلـعـة عالمـة
الــعــائــلــة (اســتــر هــازي) لــكــونــهم
جـلـبـوا الـكـنـوز واالشـيـاء الـثـمـيـنـة
مــــثـل قــــطع مـن كــــنـــــوز الــــبــــاروك
ومـجـامـيع مـن الـغـنـائم الـعـسـكـريـة
كن مـشاهـدة هذه االشـياء خالل و
رحــلــة اســتــكــشــافــيــة عــبــر قــلــعــة
(فـروخـتـ شــتـاين) الـبـاروكـيـة من
خالل تمـكن االمـيـر (باول االول) من
عـــمـل اســـطــــورة وشــــجـــرة نــــسب
العائلة وفيها موقع ومكانة االجداد
لعائلة (استـر هازي) وهذه الشجرة
والـصـور تـعــد الـيـوم اكـبـر مـعـرض
باروكي لـالسرة في اوربـا الـوسطى
ـكن تسـليط وخالل الرحـلـة ايضـا 
عرض من االضواء على مـقتنـيات ا
االثـــاث الــفـــضــيـــة الــبــاروكـــيــة في
اخلــزيـنـة اخلــاصـة بـالــقـلـعــة. تـعـد
الـقـلـعـة احلــصن الـقـوي عـلى سـفح

تـخـصـيص منـطـقـة اللـعـاب االطـفال
حـيث االحــتـفـالـيـة بــدورهـا لـلـكـبـار
اضي والـصغـار ورحـلـة الى عـبق ا
من خالل الــقـلـعــة ومـرورا بـاالكالت
الــشــعــبــيــة ووصــوال الى ســاحــات
عارك والفرسان وانتشار السحرة ا
وسيـقي والـنساء شعـوذين وا وا
البــسـهن الــســاحـرة. اجلــمـيـالت 
حـتى ان بـعـض الـعـرسـان وحـفالت
الـزفـاف ينـتـظـرون هـذه االحتـفـالـية
البس القــــامـــة حــــفل الــــزفـــاف بــــا
ـة والـتــاريـخـيـة في كــنـيـسـة الـقــد
ــدارس ايـــضــا الــقـــلــعـــة وتــقـــوم ا
بــتـــخـــصــيـص وتــنـــظـــيم ســـفــرات
مدرسيـة لطلـبتها بـسفرات جـماعية
تعـلـيمـيـة وترفـيهـيـة في وقت واحد
من اجل خلق اجواء جـميلـة للطـلبة
وهذه االحتـفاليـة يزورها االالف من
االقـلـيم والــنـمـسـا وخـارج الـنـمـسـا

ايضا.
مـطـعم الـقـلعـة  تـشـيـيـده بـصورة
عــصــريـــة حــديــثـــة مــتــنـــاغــمــة مع
االسلـوب الباروكي لـلقـلعـة وخاصة

الـشـرفـات الـكـبـيـرة لـلـمـطـعم وتـطل
الــشـــرفـــة الــكـــبــيـــرة عــلـى مــنـــظــر
بــــانــــورامـي ســـاحــــر صــــوب االفق
الواسع الساحر والطبيعة اخلالبة.

حفالت عرس خالدة في القلعة..
تـــقـــام حــفالت الـــزفـــاف واالعــراس
اجلميـلة في هذه الـقلعة حتت ظالل
ــنح الــعــرس واســوار الــتـــاريخ و
حالة استثنـائية  في اجواء ساحرة
وخــلـفــيــات مـثــيـرة لـالعـجــاب .يـتم
الزفاف في كنـيسة القـلعة وهي كما
تـــســمى بــكــنـــيــســة الــبــاروك وهي
بــدورهـا تــعــد واحـدة مـن الـســمـات
الـفنـيـة للـكنـائس الـسـاحرة واالكـثر

روعة في شرق النمسا. 
تكون صالة الزفاف الفضاء اجلميل
مـنــذ اجـيـال عـديـدة مـكــانـاً شـعـبـيـاً
حلفالت الـزفـاف واالعراس وسـابـقاً
كانت فقط لطبقة النبالء واليوم هي
لـــعــامــة الــشــعـب وتــكــون حلــظــات
الزفاف والضيوف رحلة اندماج مع
الــســعــادة ولــقــاء الــتــاريخ الــقــد
الـبـاروكي ومع الـزمن الـذي نـعـيشه

وبـــعـــدهـــا تـــتم الـــتـــقـــاط الـــصـــور
الفوتوغرافية في فـناء القصر. شيد
الـقــسم االول من الـقـلــعـة في الـقـرن
اخلــــــــــامـس عـــــــــشــــــــــر مـن قــــــــــبل
اســيــاد(مــاتــيــرســدورف) وبــعــدهــا
سـمـيت الـقلـعـة (فـروخـتـ شـتاين)
وبــعـــد مـــوت اســـيـــاد (فـــروخـــتــ
شـــتـــاين) تـــكـــون الـــقــلـــعـــة ضـــمن
ـــــتـــــلـــــكـــــات االمـــــبـــــراطـــــوريــــة
الهابسـبوركيـة ولكنهـا تظل حتتفظ
بــاسم (فــروخــتـ شــتــاين) لــغــايـة
يومـنـا هذا ولـكن اسم عـائـلة االمـير
(اسـتـر هـازي) يــظل مـرتـبـطـاً بـقـوة
بهـذه القـلعـة واالقلـيم ونظـراً لدوره
الــكــبـيــر..وكــــــــــتـبـت  الـكــثــيـر من
الــكــتـــــــــب والــبــحــوث حــول هـذه
القـلـعة بـاالضافـة الى الـعدد الـكبـير
من الـــــتــــحـــــقــــيــــــــــــقــــات واالفالم

الوثائقية.
قـلـعـة(فـروخـتـ شتـايـن) رحلـة الى
ـاضي واروع مـعرض وكـنوز عبق ا
الباروك ب اسوار قلـعة رومانسية
في اقليم (بورك الند).               

احتفالية الفرسان في القلعة
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بـرغم ارتفـاع درجات احلـرارة وعـلى نحـو غيـر مـسبـوق توافـدت على
اربيل اعداد هائلة من مواطني بغداد واحملافظات وشملت هذه العملية
ـكن الـقول ان مـحـافظـتي دهـوك والسـلـيمـانـية وفي اسـتـعادة عـاجـلة 
هذه اجلـموع الـتي دأبت عـلى اختـيار اقـليم كـردستـان وجهـة سيـاحية
ـنـاسـبات ـنـطـقـة ضـالـتهـا في قـضـاء ايـام االعـيـاد وا جتـد في ربـوع ا
ـنـاظرهـا والـراحة في ربـوعـها انـطالقـا من قـناعـة بان بـهدف الـتـمتع 
اخـتيـار وجـهات اخـرى خـارج العـراق قـد تكـون مـكلـفـة والسيـما اذا
ـجـمـوع افـرادهـا تـشـتـرك في الـسـفـر وتـنوي كـانت الـعـائـلـة الـواحـدة 
القيام بـالزيارة سوية فـيما ال تطـلب الوجهة الكـردستانية مـبالغ باهظة
وان تـلبـيـة االحتـياجـات فـيهـا يتم بـالـعمـلة احملـلـية مـا يعـني ان الـعمـلة
(الصعبة) ظلت مـودعة داخل العراق ولم يجر تـبديدها في اخلارج اياً
كــانت دوله او مـصـبــاته. ويـحـسن بـاحلــكـومـة االحتـاديــة تـشـجـيع هـذا
ـواطـن به جلـهـة كـونه داعـما ـنـحى الـسـياحي وتـعـمـيق اهـتمـامـات ا ا

لالقتصاد الوطني وضامناً لقوة الدينار العراقي. 
ـا يـسهم في رافق الـسـياحـية  كـما يـحـسن بحـكـومة االقـلـيم تطـويـر ا
زيــادة اسـتـدراج مــواطـني احملــافـظـات خــارج االقـلـيم. فــذلك من شـأنه
كن سـد نفقات حتريك االقتصـاد احمللي لالقلـيم ورفع وارداته بحيث 
كنـات هذه العمليـة يجب ان تتم عبر اعفاء قطاعات مستـهلكة. واولى 
نـافذ كـما هو الوافـدين من اي رسوم مـقررة سـواء عنـد الدخـول من ا
ـعـنـيـة بـاحلـكـومة جـار الـيـوم او غـيـرهـا وذلك بـالـتـنسـيق مـع اجلهـة ا

االحتادية. 
وارى ان ذلك يـسـقط الـذرائع اجلـاهـزة الـتي تـطـلـقـهـا بـعـض االصوات
ضـد االقـلـيم برغـم شرعـيـة اي اجـراء مـحلـي يتـخـذ لـضـبط االوضاع.
ـاثلـة تقـوم بها ارك عـلى حاالت  وقد اطـلعـني صديق يـعيش في الـد
ـناطق احلـكومـات احملـليـة عـند تـقاضـيـها رسـومـاً للـدخول الى بـعض ا
والسـيــمـا الــسـيــاحـيــة عـلى اســاس مـنــطـقي مــؤداه ان هـذه الــرسـوم
تـسـتـوفى من اجل تـلبـيـة مـتـطلـبـات الـتطـويـر وسـد نـفقـات الـعـمل وعدم
ـيــزانـيـة احملــلـيـة اخلــاضـعـة فــصـولـهــا الى مـحـددات االعـتـمــاد عـلى ا
فروض في مـداخل االقليم بـلغ ا قانـونية. واذا مـا كنا مـنصفـ فان ا
ـتـعة ـا ان هدفـه هو ا عـلى كل وافـد ال تـشكل قـيـمـة ضاغـطـة علـيه طـا
قـارنة تـوجب االذعان واالستـجمـام داخل حدود بالده. ومع ذلك فـان ا
الى حقيقة ان شعـوراً ما سيتلبس الـوافد بانه قادم الى بلد اخر او ان
ادارات االقلـيم تمارس سـلطـة غير دسـتورية وهـي مشاعـر حتتاج الى
فهم تـشتـرك في ازالته جـهود موضـوعيـة رسميـة فضال عن مـا يتـلقاه
الـوافـد في مـقـابل ذلك مـن فوائـد عـمـلـيـة كـالـطـرق الـسـريـعـة الـواسـعة
ـضـايـقـة تـصـرفـاً او ـريـحـة والـتـرحـيب الـسـيـاحي وعـدم ا واالمـاكـن ا
ـارسـة دورها تـلـمـيـحاً وهـنـا يـتـطـلب من وسـائل االعالم في االقـلـيم 
بـالـتعـريف بـالـفوائـد االقـتصـاديـة للـسـيـاحة واالسـتـثمـار في قـطاعـاتـها
ـكمـلة. وكـانت التـفـاتة ذكـية من مـجلس وزراء االقـلـيم انه عقـد جلـسة ا
ـؤسسات واجلـهات كـافة على عشـية عـيد االضحى حث في بـيانـها ا
تـلبـية جمـيع احـتياجـات الوافـدين ومـنعت في تـوجيـهات غـير مـباشرة
اي تـصــرف مـسيء او مـضـاد قــد يـواجـهـهم. بـل وشـددت عـلى تـقـد
ــــسـت ذلك فـي زيــــارتي الـى اربــــيل افـــــضل اخلــــدمـــــات لــــهـم. وقــــد 
ـا هو الـذي قـاد آالفـاً اخرى من والـسـليـمـانـية خالل عـطـلـة العـيـد ور
مواطني بـغداد واحملافظـات الى القدوم الى كردسـتان حتى بعـد انتهاء

عطلة العيد او ما تبقى منها.
وقد رأيت ان االسـتجـابة لنـداء حكـومة االقلـيم كانت أمـينـة اذ حافظت
االوضاع العامة على االمان ولم تسـجل حوادث جنائية ضد الوافدين
تحـدث باسم وزارة الصحة طيلة ايـام العيد باسـتثناء مـحدود اسهب ا
في االقليم بشرحه مـثلما لم نسمع بـظواهر تتعلق بـاالبتزاز واالحتيال
من اي واحــد من اربـاب االعــمـال الـيــومـيـة فــظـلت االســعـار في اطـار
معدالتـها الثـابتة كـما لم ترفع اجـور النقل والسيـما بالـنسبـة لسيارات
االجـرة (الـتاكـسي) وكـذا بالـنـسـبة السـعـار السـلع الـغـذائيـة والـفواكه
واخلــضـراوات في وقت ابــلـغـني صــديق اخـتـار لــقـضـاء الـعــيـد بـلـدا

ـــاط عن االحــــتـــيـــال مـــجـــاورا انـه تـــعـــرض الـى ا
وااليقاع نتيـجة عدم اجادته لغـة البلد الذي زاره
وانـه فــوجئ بــارتـــفــاع صــادم بــاســـعــار بــعض
شـروبات الكـحولية السلع الـسياحـية والسيـما ا
ـطــاعم بــرغم تـدنـي عـمــلـة ذلك ــأكـوالت فـي ا وا

البلد قياسا بالدوالر.
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جــبل ولم تــسـتــخـدم الــقـلــعـة خالل
احلروب الـعثـمـانيـة ولكـونهـا كانت
مــســتــعــصـيــة عــلى االتــراك ولــهـذا
ـكـان اآلمـن لالمـيـر الـســبب كـانـت ا
(استر هـازي)وفيهـا جمع كل كنوزه
ــتــلـكــاته وتــشــمل الـيــوم كــنـوز و
االسـرة احلــاكـمــة. في هـذه الـقــلـعـة
مـعـرض مـجـامـيع االسـلـحـة وكـنـوز
ــــعــــرض الــــشــــخــــصي االســـرة وا
لـلعـائـلـة. ابواب مـتـاحف ومـعارض
الـقلـعـة مـفتـوحـة من الـشهـر الـثالث
ولــغــايــة الــشــهـر الــعــاشــر وتــكـون
الـــــزيــــارات عـــــلـى االغـــــلب ضـــــمن
اجملــامــيع وبــرفــقــة دلــيل ســيــاحي
ـعـرض واجملـاميع لـشرح مـفـردات ا
والكنوز.يكمن سحر قلعة (فروخت
ـتـعـة شـتـايـن) ايـضـا في بـرنــامج ا
العائلية ضمن صيف اقليم (بورك
الند) الثـقافي. تقع الـقلعـة الساحرة
عـلى مــخـروط بـركـانـي في احملـمـيـة
حـيث الـصيف الـطبـيـعيـة (روزالـيا)
الــثـــقـــافي واحـــتــفـــالـــيــة االطـــفــال
البس الـشــعـبـيــة وفـيـهــا ايـضـا بــا
الطيور اجلوارح التي تنتشر بكثرة
في الــقالع الـنـمــسـاويـة والــسـحـرة
ــوســيــقـيــ والــرســومــات عـلى وا
الوجـوه ومـسرح الـدمى والـعرائس
واحلــكـواتي مــثل الــشـرق لالطــفـال
ومـحـطات كـثـيـرة بـانتـظـار االطـفال
ـوسـيـقى بـاالضـافـة لالسـتـمـتـاع بـا
الـى وجـــود مــــســـرح يـــشــــارك فـــيه
االطفال والزوار ايضا واالجواء في

الــقــلــعــة مالئــمــة لــكل االحــتــفـاالت
البس ـعـارك با وكـذلك تقـام فـيهـا ا
التـاريخـية في عـرض ساحـر للزوار
والــــــعــــــودة الى الــــــتــــــاريـخ وزمن
ــنـاســبـة يــقـوم الــفـرســان وبــهـذه ا
ــــثل والعب االقـلـيم بـدعوة 100 
مـن اربــــعـــــة دول العــــادة احلــــيــــاة
اضية والـعيش مع التـاريخ لفترة ا

محددة . 
ــاضي والـتــاريخ لـيس رحـلــة الى ا
فـقط عن طـريـق الـسالح بل تـتـعـدى
الى الـتسـلق والـصعـود الى الـقلـعة
لـتقـد اروع احلـركـات الـبهـلـوانـية
والــعـروض الــسـاحــرة والـرقــصـات
الـشـعـبــيـة والن االقـلـيم عـلى حـدود
ويــتم نــصب مـــســرح كــبــيــر اجملـــر
ـطــبخ الـتـاريـخي الـقـد لـلـزوار وا
يــــكـــــون حـــــاضــــراً بـــــقـــــوة في كل
ــنـاســبــات والـشــعب الــنـمــسـاوي ا
يــعـشق مـطــبـخه حــد اجلـنــون مـنـذ
ــبـارزات الــقــدم وتـدريب االطــفــال ا
والـسـوق الـشـعـبي والـنـاس تـرتدي
مالبس القرون الـوسطى وكذلك يتم
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ــبــارك ــنـــاســبــة عــيــد األضــحى ا
وردتــــني عــــبـــر مــــواقع الــــتـــواصل
االجــتــمــاعي ( الــواتس اب) رســالــة
تــهــنــئــة جــاهــزة عــبـارة عـن صـورة
(بــوست) خــطت بــداخــلــهــا كــلــمـات
وأمـــنــيــات خــاصــة بـــالــعــيــد  وقــد
يـتسـاءل الـبـعض مـالـغـريب في هذه
الظـاهرة االلـكترونـية الـشائـعة التي
ـناسبات طغت على حـياتنا في كل ا
ولـيس فــقط في الـعـيــد  الـغـريب يـا
أصــدقـائي بـأنــهـا وصــلـتـني مــذيـلـة
بـــاسم شـــخص ال اعـــرفه غـــيــر اسم
ــرسل الــذي لـم يــنــتــبه الــشـــخص ا
رة وبدوره أعاد إرسالـها لي وهذه ا
الــثــانــيــة الــتي تــصــلــني مــثـل هـذه
الرسـائل حيث سـبق وان أرسلت لي
تــهـــنــئـــة مــثـــلــهـــا من صـــديق آخــر
ــنـــاســبــة عـــيــد الـــفــطـــر  لم اعــر
اهــتـمـامــا ورددت الـتــحـيــة بـأحـسن
مـنهـا و بـكلـمـات  قلـيـلة مـعـبرة ذات
قـيمـة معـنـوية تـمـيزهـا عن الـرسائل
الــــعـــصــــريــــة  مـع جل احــــتــــرامي
ن ذكرني وأرسل وتقديري وشـكري 

لي التهاني اجلاهزة.
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وعن هـذه الـظـاهــرة كـتب الـصـحـفي
والـقاص جـمـال الـعتـابي في مـنـصة
الـــفـــيس بـــوك " مـــنـــذ أن اجــتـــاحت
التقنيات احلـديثة وسائل االتصال 
وهي تـــتــفــ في تـــقــد اخلــدمــات
ـذهلـة للـبـشريـة  لـكنـهـا تتـف في ا
اختزال العـواطف وتفقدهـا حرارتها
وروحـها لـذا اسـتـسهل الـبـشـر هذه
يـتـة في تـبادل الـوسيـلـة اجلـاهـزة ا
ــنـاســبـات الــتــهـاني فـي األعـيــاد وا
األخرى لتـصلك جافـة بال حياة وبال
طــعم أو بال مــعـنـى أحـيــانــا كـثــيـرة

تــأتــيك مـــثل الــســيل وأنت الســبــيل
أمــــامك ســــوى الـــــرد بــــطــــريــــقــــتك
(الـرجـعـيـة ) الـتي جتـاوزها الـزمن 
بــــتــــبـــــادل احلــــديث أو عـــــلى األقل
بـــالــــكـــتـــــــــــابـــة  مــــا احلل أيــــهـــا

األصدقاء ?? 
افـتـونـا رجــاء! دمـتم بـخـيـر جـمـيـعـا
وبـــصــــحـــة وعــــافـــيــــة". وانــــهـــالت
الـتـعـلــيـقـات ...  فـوصـفـهـا الـدكـتـور
جنـــاح كــــبـــة بــــأنـــهــــا " الـــتــــهـــاني
ــلـصــقــات وأمـثــالــهـا يــســمـيــهـا بـا
بــافــلــوف بـاالســتــجــابـة الــشــرطــيـة
الـصـناعـيـة ال االسـتـجابـة الـشـرطـية
الـــطــبـــيــعـــيــة "  وجــاء رد الـــكــاتب
الصـحـفي عبـد الـستـار الـبيـضاني "
طـول خــلك شـويه ابن الــعم...كـلـشي
صــــار مـــــعــــلب ومـــــســــلــــفـن حــــتى
الــعــواطف"  فــيـمــا اقــتــرح الــكـاتب

جـــــواد غــــلـــــوم " افــــرضــــوا
ضـريـبـة عــلـيـهـا وسـيـتـوقف
اإلرسال" وعبر القاص احمد
خــلف عن مــعــانــاته مـن هـذه
الظاهرة " أنا معاناتي في كل
لصقات والكارتات عيد هذه ا
...حــيـــرة والــله ابــو فــرات .."
ويرى بسـام العنزي  " أرى في
عـمـلـيــة الـتـواصل هـذه عـمـلـيه
جامدة ليس فـيها روح وال أجد
فــيـهــا حــيـاة أتــوق إلى ســمـاع
صـــوت اآلخــــر ومــــجــــالــــســــته
ومــنـــادمــته وجــهـــا لــوجه فــهي
تــمـنــحـنـي اإلحـســاس بـاحلــيـاة

أكثر.. " 
وقال عـنهـا فاضل الـشرقي " حـقا
أنـهـا لـغــة الـصم والـبـكم "  وقـال
جعـفـر شهـاب " تـعجـبـني معـايدة
ـرسل مـن سـطــر واحـد يــكــتـبــهــا ا
بــخط أصــابــعـه خــيــر من اســتالمي

نـطقة ان كان سـبب مقـتل رفيق احلـريري هو ازاحـته لتـأز وضع ا
بـدفع سـوريـا خـارج لـبـنـان وفـتح طـريق حلـرب اصـولـيـةعـلى الـعراق
ودفاعـيـة عن الـعـلـويـة احلـاكـمـة في دمـشق ومـا يـتـلـوهـا من مـعـسـكر
جـديد مـوسكـو طهـران لتـقـاسم مواقف الـعراق بـ رافض و موالي
واجماع موال بدمشق ذات احلزب " القائد" وبعض بيروت بلون حزب
الـله فـأن سعـد احلـريري يـقـترب من دخـول حـقل مـلغم قـد يـكون بال

ر امن.
لم تـكن عالقة احلـريـري االبن مسـتقـرة عـلى خيـر وثـقة مع حـزب الله
فاحلريري الصـغير صار رئيـسا الن ثمة من يريـد من التوريث تثبيت
ن قـتل احلــريـري الـكــبـيـر وكــأن الـديــة كـانت مـنــصب رئـيس اتـهــام 
ـقعـد فـلقـد اضطـر للـمواجـهات احلـكومـة لكن احلـريـري لم يهـنئ با
شـروع مفـاده انتم سابـقا واسـتقـال و اعتـذر عن التـكلـيف ودخل 
واجهة توجد قـضية حفاظه امة و نحن امة وامـام استحقاق ادامـة ا
عن عمـقه السـعودي الـذي دعم اباه قـبله و يـدعمـه اليوم فـي خطوات
سعودية مؤثرة تظهر تأثير الرياض في انهاك بشار االسد و مواجهة

مؤيديه و منهم حزب الله.
قضـيـة صـواريخ حـزب اللـه وقبـلـهـا الـعقـوبـات عـلى حـزبيـ يـتـبـعون
ــرافئ ومــا يــجـري فــيــهــا عـلى نــصـرالــله هـي عـنــوان احلــديث عن ا
ائية الساحل اللبناني وهي خير عنوان لبحث حدود الدولة اللبنانية ا

عرفة حصص كل من الدولت من الغاز. والبرية وذلك 
تقـارير دوليـة حتدثت عن قـبول حزب الـله ان تفـاوض الدولة الـلبنـانية
فاوضات سهـلة- من مردود منعش ا في حسم القـضية- لن تكـون ا
لالقتـصاد الـلبـناني ال سيـما وحـزب الله له نـفوذه الـرسمي لكن اكل
احلالوة بـال لــسع ال يـــطــيب لــلـــعــرب واالمــريـــكــيــون يـــعــرفــون ذلك
ـوقف اجلـهادي واالسـرائـيلـيـون ايضـا ولـذلك جرى تـسـريب يـحرج ا
والعقائدي للحزب حيث جرى احلديث عن رغبة نصر الله بدفع لبنان
ـناطق التي يعـتبرها احلزب لترسيم احلـدود بغية تـهدئة الوضع في ا
له وهنـا رميت اوراق احلـديث عن اسـلحـة احلزب وحتديـدا مصـانعه
الـعسـكـرية وهـذا كالم و ان لـيس جديـدا لكـنه يـشبه الـتـحذيـر الذي
تضعه شركات الدواء في نشرة العـالج وتب فيه مخاطر االستخدام
واالثار اجلانبـية و دواعي التناول.سـعد احلريري يـنضغط حتت اكثر
من قوة فهـو يريد تسويـة مربحة قـد تكون مرهقـة لكنه غيـر مستعد
لـتــقــاسم الــربح دون تــقــاسم اخلــســارة بل اقل جــزء من اخلــسـارة

واسرائـيل تبـحث عن تسـوية لكـنهـا متمـاسكـة اكثر
من لــبـــنــان في تــوجــهــهـــا وقــرارهــا ودعــمــهــا
اخلــارجي اكــبـــر واحلــريــري ال يـــقــدر عــلى
مـواجـهــة مـعـلــنـة مع احلــزب فـرائـحــة شـبـاط

2005 لها مبررات الظهور االن اكثر.
شيخ سعد.. انتبه.

وبـدون هـواتف نـقالـة وتـلـفـاز وغـير
ذلك من األجهـزة احلديثـة ? " فأجاب
اجلد " تـمامـاً مثلـكم اليـوم تعـيشون
بـــــدون عــــواطـف وخــــجـل  وبــــدون
احترام  حتى بدون شخصية وحب

 اليوم تسموننا

كـبار الـسن  ولـكن عـلـيك أن تـعلم
إنــنـــا كـــنـــا في صـــغـــرنـــا نــنـــهي
ـدرسـية لـوحـدنا دون واجبـاتـنا ا
مـسـاعدة  وكـنـا نـركب دراجـاتـنا
الــهــوائـيــة ونــذهب نــلـعـب حـتى
الـغــروب  نـلــعب مع أصـدقــائـنـا
احلـقـيـقـيـ  ولـيس أصـدقـائـنـا
اء على االنترنيت  كنا نشرب ا
من الــــــنـــــافــــــورة  ولـــــيـس من
العبوات البالستيكية  ولم تصب
أقدامنا حتى لو سرنا بدون أحذية 
اء ـرض يـومـاً ألنـنـا شـربـنـا ا ولم 
مع أصــدقـــائــنــا من نــفس الــكــأس 
نـــحن أوجـــدنـــا األلـــعـــاب اخلـــاصــة

بأيـدينا ولـعبـنا بـها  لم يـكن اباؤنا
أغـنيـاء  ولـكـنـهم أعـطـونا كل احلب
ـمـكن   ولم يـعـطـونـا أفالم فـيـديـو ا
إلســـكــــاتـــنـــا  كــــنـــا نــــزور مـــنـــازل

أصـــدقــائـــنــا بــدون
دعـوة  ونـســــــــــتــمـتع مـعـهم بـأكل
اخلـبـز والـزبـدة وطـعام خـفـيف  من
ـــمــكن أنـــكم الزلـــــــــــتم تـــعــرفــون ا
صــــورنــــا بــــالـــــلــــون األبــــيـــــــــض
واألســود  ولــكـنــهـا بــالــنـســبـة لــنـا
ــيـزون جــمــيــلــة ومــلــونــة  نــحـن 
ألنــــــــــــنــا آخــر جــيل يـــســتــمــعــون
إلبائـهم  وكذلك أول جـيل علـيهم أن
يستمعوا ألطـفالهم  نحن فعالً جيل

لن يتكرر.
وأخــــيـــــرا وبــــكـل مــــشـــــاعــــر احلب
واالحـــــتــــرام أقــــول جلــــمـــــيع األهل
واألصدقـاء والـقـراء .. عيـدكم مـبارك
وكل عـام وانتم بـألف خـيـر .. وبخط

يدي ...    
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كشف رئيس مـجلس محـافظة ديالى
علي الدايني أن تدفق اخملدرات كان
الـسـبب األسـاسي وراء إغالق مـعـبر
ســـومـــار  – مـــنــــدلي احلـــدودي مع

إيران. 
وقال الـدايني  لـ ( الـزمان ) امس إن
(الـــســبـب األســاسي إلغـالق مــعـــبــر
سومـار- مـنـدلي احلـدودي مع ايران
شــرق ديـالـى هـو وجــود مــعـلــومـات
صداقيـة تتحدث بنسبـة عاليـة من ا

عن تــدفق عــدة انــواع من اخملــدرات
إلى األراضـي الــعــراقــيـــة عــبــر هــذا
ــنــفـــذ )  الفــتــا إلى  ( تــورط عــدة ا
أطراف بذلك ). واضاف الدايني  ان
 ( مـجـلس ديـالى داعم لـفـكـرة اغالق
ـعـبـر حـالـيـا حلـ تـصـويب عـمـله ا
بـــشــــكل صــــحـــيـح ومـــعــــاجلـــة كل
ـوجـودة ومنـهـا ابـعاد الـسـلبـيـات ا
ـتـنـفذة ومـنع حتـوله ايـدي الـقـوى ا
ــمـنـوعـة ـواد ا الى نـافــذة لـدخـول ا

إلى العراق ).

واكـدت الـنـائب  عن مـحـافـظة ديـالى
نــاهــدة الــدايــني  بــان احــصــائــيــة
ـــوت فـي ديـــالى ضــــحــــايـــا طــــرق ا
تتجاوز ما يـسقط برصاص االرهاب

بخمسة اضعاف.
وقـــالت الـــدايـــني  لــ (الـــزمــان)  إن
وت في (احـصـائيـة ضـحـايـا طـرق ا
ديـــالـى  والـــتي ابـــرزهـــا "كـــركـــوك-
ـار بنـاحيـة الـعظـيم جتاوز بغـداد" ا
ما يسقط برصـاص االرهاب بخمسة
اضــعــاف) . وأضــافت الــدايــني  أن

أساة (االحصائية تـشير الى حجم ا
االنــسـانــيـة في ديــالى بـســبب طـرق
حتـــــولـت الى كـــــمـــــائن مـــــوت وهي
تـســبب بـ فــتـرة واخـرى بــفـاجـعـة
انــسـانـيــة يـذهب ضــحـيـتــهـا بـعض
االحــيـان اســرة كـامــلــة بـســبب عـدم
تـــرمــيم وتـــأهــيل الـــطــرق ) . ودعت
الدايـني الى  ( حملـة وطنـية لـترميم
وتـأهيل طـرق ديـالى االسـتراتـيـجـية
والــــتي تــــشـــكـل حـــصــــة االســـد في

حوادث السير السنوية) .
واتهمـت النائب عن مـحافـظة ديالى
نــاهـــدة الــدايــني  قــوى ســيــاســيــة
مـــتــــنـــفـــذة بــــالـــوقــــوف وراء فـــشل
االســتــثــمــار في احملــافــظــة. وقــالت
الدايني   لـ ( الزمان ) إن ( اكثر من
80 مــشـــروعـــا اســـتــثـــمـــاريــا عـــلى
مـــســتـــوى االســـكـــان والـــســـيـــاحــة
والزراعة في احملافظـة مركونة على
جـدول أعــمـال هـيـأة االســتـثـمـار من
دون تــفـعــيل )   مـبــيـنــة أن (  قـوى
سياسية متنفذة تفرض اتاوات على
ـــــــســـــــتــــــثـــــــمـــــــرين فـــــــضـال عن ا
تبعة في استحصال البيروقراطية ا

ؤسسات احلكومية ). وافقات با ا
وأضـافت  الـدايــني  أن  ( ديـالى لن
تنهض اال من خالل االستـثمار الذي
يــوفــر فــرص عــمل كــبــيــرة ويــحــرك
اقـتــصـادهــا وبـخالف ذلك ســتـبـقى
االوضـاع عـلى حـالـهـا وتـزداد سوءا

مع ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ).
وأصدرت الـلجنـة العـليـا للتـعيـينات
في محافظة ديالى تـعليمات مشددة
زمع اعالنها حول ملف التعيينات ا
ــقـبـلــة. وقـال رئـيس خالل الــفـتـرة ا
جلـنـة الـتعـيـيـنـات الـعـلـيا فـي ديالى
عبـدالله احلـيالي  لــ ( الـزمان )  ان
( اللجان الفرعية مستمرة في عملها
حلــسـم مـــلـــفـــات تــدقـــيـق االســـمــاء
ــتــقــدمــة لــلـتــعــيــيــنـات فـي دوائـر ا
الصـحة والـتربـية وديـوان احملافـظة
والتي بلغت اكثر من 90 الف متقدم
فـي حــــ ان اجــــمــــالـي الــــوظــــائف
توفـرة هي قرابة الـ 1200 درجة). ا
وأضـــاف احلــيـــالي  ان ( الــلـــجــنــة
اصدرت تـعلـيـمات مـشددة حـيال من

ـتــقـدمـ واالدعـاء يـحــاول ابـتـزاز ا
بقـدرته عـلى توفـيـر درجات وظـيفـية
في محـاولـة إليهـامـهم واستـدراجهم
ألخــــذ االمـــــوال )   مـــــؤكــــدا عـــــلى
(ضــرورة االبالغ الـفــوري عــنـهم من
اجل اتــــــخــــــاذ كـــــافــــــة االجـــــراءات
القانونية ) . وأشار احليالي الى ان
 ( التـعيـيـنات في ديـالى جتري وفق
الضوابط والـتعـليمـات )  محذرا من
ـتقـدم ( محـاولـة البـعض ابتـزاز ا
لـلـتـعــيـيـنـات لـلـحـصـول عـلى امـوال
داعيا لإلبالغ عنهم فورا ) . الى ذلك
انــتــقــدت عـضــو مــجـلـس مـحــافــظـة
ديـالى جنـاة الــطـائي  زيـارة رئـيس
هدي للـمحافظة الوزراء عادل عبـد ا
من دون أن يــلـــتــقـي بــحـــكــومـــتــهــا
احمللية معـتبرة أنه دخل ديالى "من
الشـباك". وقـالت الطـائي لــ (الزمان)
 كـنـا نـتـأمـل بـزيـارة رئـيس مـجـلس
الــوزراء     ان  ( يُـــعــلم احلـــكــومــة
يمـونة  حيث كنا احمللية بـزيارته ا
ـطــالـبـنـا الــكـثـيـرة نـرغـب إخـبـاره 
ــنـكـوبـة الـتـي تـخص مـحـافــظـتـنـا ا
وإنــصــافــهـا أســــــوةً بــاحملــافــظـات

االخرى ) . 
وتــــســـاءلت  الـــطـــائـي  ( أيـــخـــشى
رئيس الوزراء سماع ما يعجــــز عن
حتـــقــــيــــقه ?  دخـل احملــــافـــظــــة من
شـبـاكــهـا ولـيس من بــابـهـا كـمـا هـو

متعارف عليه بالعرف) .
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