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ابوابها برغم حظر التجوال. 
وقد ادى تساهـل سيطرات االمن الى
حــركـة نــشـطــة في مــنـطــقـة الــكـرادة
الـشــرقـيـة بــحـيث سـمح بــالـتـجـوال
ـــقــاهي فــضال عن واجلــلــوس في ا

استخدام وسائط النقل اخلاص. 
واتـــيح لـــلـــعـــوائل تـــلـــبـــيـــة بـــعض
االحـــتـــيــــاجـــات الـــضــــروريـــة مـــثل
الـــصــــمــــون واخلــــبــــز مـن االفـــران
ــا تـبـقى والـفــواكه واخلـضـراوات 

من محصول االيام السابقة. 
وقال بائع لـ (الزمـان) ان (تقد هذه
االحتياجات افاد العوائل واسهم في
تـــفــادي تــلــفـــهــا بــرغـم مــا قــيل عن

ارتفاع اسعار بعض السلع). 
واكـد مـواطـنـون ان (آلـيـات الـنـظـافـة
وجمع القـمامة التـابعة المـانة بغداد

هـنـية بـالفـضـائـيات الـتي إلـتـزمت ا
ــوضــوعــيــة في الــتــغـــــــــــطــيـة وا
وســـــــــط احــــتـــــجــــاب الـــــصــــحف
صـادفة عـطلة الورقـية عن الصـدور 
اخلــمــيس واجلــمــعــة.  وقــال مـوزع
صـحف في الــبـاب الـشـرقي (ان عـدد
الصحف ليوم اخلميس لم يصل الى
القراء في بـغداد نـتيجـة اعالن حظر
الــتـجــوال مــنـذ الــسـاعــة اخلـامــسـة
فـجـرا).  وقـال (انــنـا مـضـطـرون الى
ـشــتـركــ يـوم تــوزيع الـعــدد بــ ا
السبت وال يخـلو ذلك من فائدة النه
عــدد مــتــمــيــز وثــائــقي وتــاريــخي).
وشــهـدت مــنـاطـق من بـغــداد هـدوءاً
واطن ترجم في استئناف ســــير ا
نـاطق كما ركبـات داخل حدود ا وا
فـــتـــحت بــعـض احملــال الـــتــجـــاريــة
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اعـادت ظروف حـظـر الـتـجـوال التي
شهدتها بغداد وعدد من احملافظات
الــــعــــوائل الى مــــرحــــلــــة مــــا قــــبل
االنـتـرنت واسـهــمت في اسـتـئـنـاف
بــعـض الــتـــقــالـــيـــد االجــتـــمــاعـــيــة
والـعــائـلـيـة الـتي غــيـبـتـهـا حتـوالت
االوضــــــاع بــــــعــــــد الــــــتــــــطــــــورات
الـتـكـنـولـوجـيـة الـهـائـلـة في وسـائل
االتصـال واالتصـال.  واكتفـى معظم
افـراد الـعـوائـل بـاسـتـخـدام الـهـاتف
اخللـوي العـادي في تـبادل الـرسائل
واالطـمـئــنـان عـلى اقـاربــهم نـتـيـجـة
تعطل استخدام التطبيقات الهاتفية
اجملـــانــــيـــة االخـــرى مــــثل فــــايـــبـــر

و.  وواتساب وا
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غــيـر انـهـم اكـدوا ان هـذه الــعـمــلـيـة
ارهــقـتـهم نــفـسـيـاً وكــلـفـتــهم مـبـالغ
اضـــافـــيـــة. وبـــذلـك تـــكـــون شـــركـــة
ـستـفيـد الوحـيد الهـواتف الـنقـالة ا

من قطع خدمة االنترنت.  
وتــمـنـى ابـو مــحــمـد (55 ســنـة) ان
تــنــتـبه احلــكــومـة الـى هـذه احلــالـة
وتــفــرض ضـــرائب عــلى الــشــركــات
شـترك بخدمة اياها او تعويض ا
الحقة بعد انتهاء ازمة التظاهرات. 
وحتـــلـــقـت الــعـــوائـل حـــول مـــوائــد
الــغــداء والــعــشــاء من جــديــد بــعـد
ســنــوات من انــتـهــاء مــظــاهــر قـطع
الــطـرق ومــنع الـتــجـول الــتي كـانت
معظـم مناطق الــــــعاصـمة تشـهدها

بسبب الوضع االمني. 
ـوائد ونـشطت االمـهـات في اعـداد ا
وتلبية رغـبات افراد االسرة بعد ان
ـطـاعم او كـان بـعـضـهم يـلـجـأ الى ا

نازل.  خدمة ايصال الطعام الى ا
ــشــاهــدة كـــمــا تــصـــاعــدت نــسـب ا

للقـنوات الـفضائـية احمللـية نتـيجة
ــواطـنــ الى مــتــابــعـة اضــطــرار ا
اوضـــــاع الـــــشـــــارع وتـــــداعـــــيــــات
ـتـظاهـرين ورجال واجـهـات ب ا ا

االمن.  
وانــــصـــرفت مـــعـــظـم الـــعـــوائل عن
تـفضـيالتـهـا للـمـسـلسـالت العـربـية
واالجــنــبــيــة عــبــر الــقــنــوات غــيــر
الـعـراقـية بـسـبب رغـبـتـهـا في تـلقي
االخبـار الـعاجـلـة بشـأن الوضع في
بــغــداد واحملـافــظــات الــتي شــهـدت

التظاهرات. 
W¹bOFBð  UODGð

وانـتــقـد عـمــران عـيـسى (45 سـنـة)
انحـياز بـعض الفضـائيـات العـربية
وعــرضـهــا فـيــديـوهــات وتـغــطـيـات
تـصـعـيــديـة في مـقـابل اشـــــــــادته

ظلـت تعـمل دون تـوقف وهي ظـاهرة
غير مسبـوقة). اما بالنـسبة لالطفال
فـان احـتـجـاب االنـتـرنت دفـعـهم الى
الـعــودة الى االلـعـاب الـتــقـلـيـديـة او
اجلــلـوس عـنــد عـتــبـات الــبـيـوت او
مــزاولـة كــرة الـقـدم فـي الـطــرق بـعـد
ـركبـات عـنهـا واكـدت ربة انـقطـاع ا
بيت ان (اطفـالهـا تخلـصوا من عادة
تـابعة مالزمة الـهواتف وااليبـادات 
بعض االفالم والفيـديوهات) وقالت
ان (قطع االنترنت اصابهم في اليوم
ـــلل لـــكـــنـــهم االول بـــالـــضـــجـــر وا
اعــتـادوا االمــر وذهـبــوا الى ألــعـاب
يــدويــة وعـقــلــيـة ســبق ان تــركــوهـا
ـكعـبات وااللعـاب الريـاضيـة كما كا
جلـــأوا الـى اســـتـــخـــدام الـــدراجــات
الـهـوائـيـة الـتي لم تـعـد تـسـتـهويـهم

بغداد
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ـنـتـخب بـاغـلـبـيـة عـددأعضـاء مـجـلس اجلـميـع يـعـلم من هـو مـحـافظ الـديـوانـيـة ا
محـافظـة الديـوانيـة ومصـادقة قـرارهم   بـأمر وقع من الـسيـد رئيس اجلـمهـورية
ـنـتـخب الـسـيـد زهـيـر علي أعطى الـشـرعـيـة الـدسـتـورية والـقـانـونـيـة لـلـمحـافظ ا
الشـعالن وبدأ الشعالن عملة خارج مكتب احملـافظة ذلك للوقوف على ما يحاجت
إليه أهـالي احملافظة من خدمات أساسية وبالفعل حترك سريعاً للعمل بعيداً عن
ـتـعـارف عــلـيه لـدى اغـلب مــدراء الـوحـدات اإلداريـة كـسـر اجلـو الـكالسـيــكي ا
ـواطـن وذهب يـتـجــول بـ األهـالي ــسـؤول وا ــقـابالت والــروتـ بـ ا حـاجـز ا
ويـسـتمـتع لـشـكواهم وتـدويـونـها والـعـمل عـلى حلـهـا فـوراً يخـرج من مـنـزلة في
الـصبـاح الـبـاكـر مـتجـول في الـطـرقـات لـيشـاهـد بـعـيـنة مـا عـلـيـة ان يـعمل ألجل
ـنـكوبـة الـتي حرم عـنـها كل ـديـنة ا الـنـهوض بـالـواقع اخلدمي والـصـحي لـهذه ا
شيء جــمـيل واعـطــائـهـا اهــتـمـام خــاص مـفـاده الــنـهـوض بــهـا عـالــيـاً  انـذهل
فـاصل التي هي على تماس ا شاهده عن قـرب من تردي في جميع ا الشـعالن 
ـكن استخـدامها مبـاشر مع النـاس حيث ال تـوجد هنـاك بنى حتـيتة صـاحلة و
من قبل األهـالي وال مستشفى يستحق أن يكتب على بابة مدينة طبية لالستقبال
ريض وان األطـباء ديـنة الـطبـية ال يـوجـد مكـان فيـها لـذلك  ا رضى ألن هـذه ا ا
يـشـكون الـنـقص او الـعجـز الـتـام بعـدم تـوفـر األسرة والـعالج وأالجـهـزة الطـبـية
ريض وإجراء له من إسـعاف حتفظ حيـاته مديرية التي تـساعدهم  على إنـقاذ ا
ـديـنـة حـيث الـتــربـيـة أيـضـاً لـهــا حـصـتـهـا األكـبــر من هـذا الـدمـار الـذي حـل بـا
ـدارس هـاويـة وشـبه خـربــة قـد نـخـر اإلهـمـال جـدرانــهـا  امـا مـديـريـة الـطـرق ا
واجلسـور ال يوجـد إال بعض الـشوارع الـتي تعـد بأصـابع اليـد عبـد منهـا بعض
الـشيء واألغـلـبيـة لم تـعـبـد بل جـمـيـعهـا ال تـصـلح لالسـتـخـدام الـيومـي  وكذلك
اء واجملاري ال وجـود السم أنابيب الـصرف الصحي او أنـابيب مياه مديـريات ا
ـديـنـة األمـطـار اليـوجـد شيء اسـمـة أنـبـوب تـصـريف صـحي او مـيـاه امـطـار  ا
نطقة! مدينة كأنهـا لم تكن موجودة في العراق  صاحب اكبر ميزانية مالية في ا
منذ سـتة عشر عاماً تتسـلم من موازنة الدولة ميزانيـة انفجاربة لم يعلم احد أين
دينة!! الـتي لم تشهد صرفت واين وضـعت مع كل هذا الدمـار الذي حل بهـذه ا
أعمـال عنف وال حرب ويسود عليها األمن واألمان واالستقرار ذلك بفضل أهلها
الذين هم قبـائل عربيـة اصيلـة محبة بـعضهـا البعض متـحدين مابـينهم مـتقارب
نكوبة ستجد أهلها ـدينة ا صـاهره واالخوة الطيبة فعندما تزور تلك ا إلى حد ا
ـنتخب عنـوان الكرم واجلـود العربي بـكل معنى الـكلمـة الصادقـة قرر احملافظ ا
من رحم هـذه احملــافـظـة وابن احـد اهم زعــمـاء الـعـرب فـهــو ابن األمـيـر عـلي بن
ــعـروف لـدى اجلـمـيع من هي هـذه الــقـبـيـلـة الـعـربـيـة األمـيـر شـعالن اخلـزاعي ا
ة  ابـنها اب عـن جد عرف عن األصيـلة ابن الـديوانيـة وسلـيسل أسـرتهـا الكـر
هذه العـائلة االصـيلة حـبها وتـضحيـتها للـوطن واإلخالص له منـذ عقود حيث لم
ة بكل الطرق التي يحارب يقـفوا يوماً مع الباطل حارب ابناء تلك األسـرة الكر
فـسدين فقـد قالوا ال الشـعالن  كلمـة حق وفعلوا احلق كافح للـفاسد وا بهـا ا
وضـحـوا ألجل احلق واعـطـوا الـكثـيـر  ألجل أبـقـاه عـالـياً  الـقـادم إلى مـحـافـظة
دينة الديـوانية ماعليه سـوى أن يسأل اي شخص يصادفة عـن معنى اسم تلك ا
وسـبب تـسـميـتـهـا بـهـذا االسم الكـر سـتـكـون اإلجـابة عـفـويـة دون رتـوش بأن
عنـوانها واسمها جاء نسبة للديـوان إمارة اخلزاعل فقد كان لهم ديوان  يقصده
همة التي من شأنها أن الكثـير ويجلس فيها العـديد ويتخذ فيه اغلب القـرارات ا
أذن محافظ ظلوم واكـرام كل قاصد يـقصد الـديوان إعال كلـمة احلق ونصـرته ا
عني بخدمتها قبل الديوانـية اليوم ليس غريب عن احملافظة بل هو ابنـها البار وا
غـيـره كونـها مـديـنتـة األم التي ضـحـوا ماضـحوا ألجـلهـا في الـسابق واحلـاضر
أيضـاً قرر ابن هذه احملافظة أن يـنهض بها وارجعـها إلى ماكانت علـيها سابقاً
من مـديـنة تـستـقـطب كل قاصـد وتـنصـرة وكل محـتـاج فتـعطـيـة وتكـرمة وكل من
أراد أن يـلوذ فـيـها حتـمـيه لتـكـون مديـنـة تسـر زائـرها بـزيـنة شـوارعـها وجـمال
زرعهـا وشموخ نـخيـلها وعـذب نهرهـا الذي يـلتف علـى خصرهـا األخضر وزار
تـروكة منذ نكـوبة وا دينـة ا ـعنيـ برفع احليف والـظلم عن هـذه ا بغداد لـلقاء ا
سنـ طويـلة شكل وفـد من  السـادة رئيس واعـضاء اجمللس احملـترمـ وقصد
الوزارت وطـالب بأن تـكون احملـافـظة أسـوة باحملـافظـة األخرى وفـعالً استـجاب
عـني وابدوا دعهمـهم للعمل الصـحيح الذي يروم القـيام فيه احملافظ سرعان ا
ما رجع من لـقاءاتة الـتي أجراهـابادر بـإعالن احلملـة الكـبرى لإلعمـار الديـوانية
وايدة فـيها األهالي وسـاندة الشـرفاء من أصحـاب الدور الفعـال بتحـرير العراق
بارك وزارة الدفاع العراقي والداخلية العراقية والتخطيط من داعش  احلشد ا
ـنـظــمـات الـغـيـر حـكــومـيـة فـرح أهـالي واالعـمـار واإلسـكـان وبـعـض الـدوائـر وا
بادرة الـصادقة للنهـضة العمرانيـة لكن سرعان ما خرج طرف الديوانـية لهذه ا
آخر ال يـود هذه احلمـلة ان تكـون كونها سـتكشـف مدى تقاعـسهم إزاء مـحافظة
الـديـوانيـة وعـدم الوقـوف سـابقـاً عـلى اعـمارهـا وانـتشـالـها من واقع مـريـر الذي
فاجئة ألهالي الديوانية عندما وقف كانت تـعيشة زمن الهدام السابق هنا أتت ا
اذا يـقف هـؤالء ضـد قرار بـعض األعـضـاء وقـفة جـدار الـفـوالذ لهـذا األعـمـار ! 
ـطالـب بتـحقـيق مطـالب الشعب وتـوفيـر اخلدمات له? هل الشـعالن واألعضاء ا
هـذه هي السـيـاسة احلـقيـقيـة الـتي يلـعب علـيـها الـساسـسة وكـتـلهم مـنذ عـقدين
وهي التـضليل لـلنـاس في أيام االنـتخابـات وجعل تـعبـيد الشـارع هدف لـصعود
ـدارس بـعـد الـفـوز ـرشح وهـذا احلـزب? أم اعــطـاء وعـود الـتـعـ و بـنـاء ا ذاك ا

داهنة مع الناس?! اذا هذا التحريف وا باصواتهم ?! 
ـفـتــرض أن يـكـونـوا اجلـمـيـع مع حـمـلـة األعـمــار ويـكـونـوا يـد واحـدة لـيس من ا

للنهوض?   
الـوقــوف ضـد الـشـعـالن وزمالئه و مـشـروعــهم الـذي كـشف زيف بــعض الـكـتل
واألعـضـاء قـبــيل االنـتـخـابـات بــاطل  ألم يـكن زهـيـر الــشـعالن مـرشح اعـضـاء

مجلس الديوانية وباغلبية األصوات? 
ام انـة عــمل بـشــهـرين فــقط مــالم يـعــمـلـه اسالفـة من مــدراء الـوحــدات اإلداريـة

بسنوات? 
ان إعـفـاء الـشـعالن الـيـوم او عـدم إعـفـاءه يـزيـدة قـوة وشـعبـيـة وحب فـي نـفوس
واطن الـذين التمس صدق نـواياه وحسن خلـقة ونبل اخالقة وإخالصـة للوطنة ا

ومواطنيه.

كـــالـــســابـق).  واحلــقـت ايــام حـــظــر
الــتــجــوال وقــطع االنــتــرنت الــضـرر
تـقـاعـدين الـذين لم يـسـارعوا الى بـا
سحب مـسـتحـقاتـهم مـساء االربـعاء
اسة الى رواتبهم.  برغم احلاجة ا
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والحظت (الزمان) قــــــدوم متقاعدين
الـى مــنــافــذ الـــتــوزيع لـــلــســؤال عن
امـــــكــــــانـــــــــيـــــة احلـــــصــــــول عـــــلى
مستحقاتهم. وقال ساهر عبد الرزاق
(65 سـنة) ان (اشـد مـا ازعـجـني هو
اجلــواب ان قــطـع االنــتــرنت يــحــول
سـتـحقـات) فـيمـا قال دون تسـديـد ا
صـاحب مـنـفـذ ابـو اقالم (اضـطـرنـنا
تـقـاعدين الى كـتابـة لـوحة لـتنـبـيه ا
نــتــيـجــة كــثــرة الـســؤال (ال نــصـرف

رواتب بسبب قطع النت). 
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اطفال يزاولون ألعاباً يدوية

(ع),ماهي وجهة نظره للفساد والظلم واهانة البشر كيف كانت معتقدات احلس
كافة بدون استثناء???

ـسـلم ان يـعــرفه ويـحـتـرفه بــشـدة لـيـقــتـدي بـاخالقـيـات هــذا اهم مـايـجب عــلى ا
ــاذا?? الن كــان مــايــريــده ان يــكـون االنــســان حــر في عــقــله في احلــســ (ع) 
فاالنـسان احلـر حـتى وان اختـلف في وجـهة نـظـره في رأيه في مـعتـقده قنـاعاتـه
في (مذهـبه)اخلير واالصالح  واحلب والنزاهة  والصدق في التعامل وو ماشابه
ذلك ...من اخالقـيـات الــسـلـوك احلـســيـني الـهـادفــة لـكل صـحـيح ونــزيه ومـحـبـة
ذاهب والـشعـور بـاالمـان . مـؤكـداً ان االسالم  دين واحـد (رغم االختـالف في ا

واالفكار وما الى ذلك) . 
مـؤكـداً عـلى توحـيـد الـدين االسالمي الـذي سعى جـده الـنـبي محـمـد (صـلى الله
) الـيه والى نــشـره ومـاعــانـاه  من اجل ذلك  عـلـيه وعــلى آله الـطــيـبــ اجـمـعــ
ـلــيــئـة بــالـوّد واحلب واالخالص سـاعــيـاًالى  اخلــيـرو االصـالح وبـنــاء احلـيــاة ا
وبــالـتـالـي الـعـمل بــصـيـغــة اجملـتـمع والــصـدق في الـنــوايـا واالفـعــال في احلـيـاة
وحّد ب اجلميع ,التفـرقة والعنصرية والمذهـبية والكراهية  المشاكل الـعراقي ا
اجتمـاعية ....النحتاج الى ذلك لـيزيد مجتمـعنا تشتتا وسـلبية  نحن في غنى عن

اذا ??   ذلك 
نطق تقـضي على مشاكل اجتماعيـة عدّة ومنها  على سبيل الن حرية الـتفكير وا
ـذاهب )) هـذا حر ـثـال الاحلـصـر ((التـوافق و الـتـوائم االسـري بـ مخـتـلف ا ا
الــفـكـر لـيس بـالــتـشـتت والـتـفـرقــة وقـتل احلب واحملـبـة  بــ الـنـاس السـيـمـا في

تألم دوما ...الذنب يبرر!! وال ظلم !! مجتمعنا العراقي احلزين ا
يرضى به نبينا محمد (ص) وحفيده احلس (ع) الشهيد ..حينما نتفرق ونزرع

الكـراهية وننزع احملـبة من قلوب  اآلخرين ونـفسد والنصلح
ونـظــلم والنـعــدل  ونـقــارن بـ هــذا يـصــلي بـطــريـقــة كـذا
واالخر بـطريقة اخرى ..كل هذا يتنافى مع  ماقامت من
(ع) اجــله  ثــورة احلــســ (ع)...وعــلــيه حـب احلــسـ
وثورته التـتجـسد اال بـتوسـيع مدارك االفـكار وحـريتـها
السيـما في مجتـمعنا العـراقي احلزين ....وبذلك نكون
قد اقـتدينـا بثـورة احلس واخالقـياته وجـسدناهـا خير

جتسيد....
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البد لي بدايـة أن أتقدم بوافـر الشكر
لألستـاذ البـاحث شـكيب كـاظم الذي
خص من وقته  مـا يجـعله يـكتب عن
فــصــلــ مـن كــتــابي:(في تــفــاصــيل
احلـــدث  –الـــهــــامش في الــــتـــاريخ
الــعــراقي) الــذي جــمع عــدة فــصـول
لـلـحـديث عن جـوانب من تـفـصـيالت
التاريخ الـسياسي الـعراقي احلديث
وهي : -وفـــاة نــوري الـــســعـــيــد في
روايات متعددة-رسالة من هتلر الى
نـــوري الــســـعــيـــد-غــروبـه وزوجــته
وعصمت السعيد- سيدة عراقية من
ذلك الـزمان-صـراع الـقضـاء مع عـبد
الكـر قاسـم- عبـد الرزاق احلـسني

وموسوعته- رجال وتاريخ)
وقـد وضـعت لـلـكـتـاب مـقـدمـةأ شرت
فيـهـا الى مـدارس الدرس الـتـاريخي
ـتعـددة وكـيـفيـة اسـتـكنـاه الـوقائع ا
ا وفي اجلـدل الـقـائم قـد وروايـتهـا
ثم وحــديــثــا حــول روايــة االحــداث 
أشـرت بأقـتـضـاب الى اجلـدل الـقائم
في روايــة أحــداث الــعــراق احلــديث
وان لـــكل روايــة نـــقــيــضـــهــا  أو مــا
اثلها. وقـمت بتطبيق داللي العلى
ــتــون بل عــلى الــهــوامش ومــنــهـا ا
وفــاة نــوري الــســعــيــد ووجـود دور
كبير تتناساه الـوقائع للسيدة معزز
ـــضــاد  عـــلى بـــرتـــو في االنـــقالب ا

وغــيـر ذلك من الـفــريق بـكــر صـدقي 
وقـائع تـمت جلوهـر األحـداث بـصـلة
لــكــنــهــا التـشــكل فــروقــا كــبــيـرة في
ـؤرخ وقـد يـتـنـاسـاهـا ا الـتـفـاصـيل 

تسرع رغم أهميتها أحيانا. ا
وتــتـــجـــلى أهـــمـــيــة الـــهـــوامش في
تصـرفات األفـراد فلـو تشـجع العـقيد
لكي في طه البامرني قائد احلرس ا
ـلـك  فـيـصل الـثـاني ولم دفـاعه عن ا
يتـخـاذل أمام االنـقالبيـ ويـسلـمهم
ـا اسـتـطـاعـوا قتل اسـلـحـة اجلنـود 
ولكن ـلكـية ومن كـان معـها االسرة ا
ما حـصل حـصل وجنح االنـقالبـيون
ـــلك واغــرائه في تـــخــويف حـــامي ا
وفي كـتـاب الـدكـتور فـصـار مـا صـار
حميد حمد السعدون(رجال وتاريخ)
تفـاصيل وفـيـرة عن صبـاح األنقالب

عند قصر الرحاب.
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 الـــذي تـــفـــضل مـــشـــكـــورا ونـــاقش
الــفـصل  األول فــصـلــ من كــتــابي 
الــــذي كـــان عــــنـــوانـه (وفـــاة نـــوري
الـسـعـيـد في روايـات مـتعـددة) وذلك
ــــــنـــــــشــــــورة في فـي مــــــقــــــالـــــــته ا
الــعـدد6412 من جــريــدة (الــزمـان)
الـصــادرة يـوم الــسـبت –االحـد-27
28 تموز 2019 التي نـشرت حتت

عنوان (روايـات األجهاز عـلى الباشا
نــوري الـســعـيــد-جــثـمــان من أحـرق
عـــــصــــر يــــوم 14 تــــمــــوز 1958 )
والفصل الثاني  هو عن كتاب (رجال
وتـاريخ ) لـلدكـتـور الـسعـدون حـمـيد
في حـديثه عن الـعـقـيد طه الـبـامرني
لـكي صبيـحة انقالب قائد احلـرس ا
تــمــوز ووسط قــصــر الــرحــاب وهــو
الكة القصر الـذي تقيم فيه االسـرة ا
يـومــهـا. االسـتــذ شـكـيب يــعـتـمـد في
مناقشته حول وفاة الـسعيد بشهادة
صديق له يدعى غفوري أبراهيم كان
قــريــبــا  من مــكــان الــوفــاة   ويــقـول
االسـتــاذ شـكـيب(جـاء ضــابط بـرتـبـة
مــقـدم قــال الـنــاس أن اســمه وصـفي
طاهر ..فسألهـهل انت نوري السعيد
فغـمغم الـسـعيـد أن نعم فـأطلق عـليه
صلية  من رشاش امريكي الصنع ثم
حـــمل في لـــوري عــســـكــري قـــيل أنه
ذهب به الى وزارة الدفاع ) ثم يردف
في مـكن آخــر بـالـقــول أن الـثـابت ان
من قتل السعيد هو وصفي طاهر أ.ه
واقع االمـر أن الـروايـات الـتـاريـخـيـة
الـــكــثـــيــرة التــؤيـــد مــا تـــوصل الــيه
االســتــاذ شــكــيب كــاظـم فــقـد أوردت
تـفــاصـيل شــهـادات الـدكــتـور صـالح
الــبـــصـــام واالســـتـــاذ عـــبـــد الــرزاق
احلـــســني واالســـتــاذ مــيـــر بــصــري
والـــدكــتـــورهــاشم مـــكي الــهـــاشــمي
وهارولد بيـلي في أن السعيـد أنتحر
ولم يقتل رغم أن زوجة ولده صباح
الدكتورة عصـمت السعيـد تؤكد قتله
لكن ذلك قـدم وصفي طـاهر من قبل ا
محض خـيـال فالـدكتـورة الـسعـيد لم
تــــكـن مــــوجـــــودة آنـــــذاك حـــــتى في
العـراق. من جهة أخـرى فأن الـشاهد
الرئيسي وهـو العقيـد قاسم حمودي
عـــبـــد الـــله الـــذي مــــنع الـــنـــاس من
التمـثيل بالسـعيد قـال أنه قتل نفسه
وأنه قــبل تــوجـيه الــرصــاص عـلــيه 

ــنع أطــلق الــرصــاص عــلى اجلــثــة 
الـنـاس من الـتـمـثـيل بـهـا وانه طـلب
الزم االول سـعــيـد عـبـد االمـيـر من ا
ــدرعـة الـتي فـتـح الـطـريق أمــامه بـا
كان يسـتقلهـا ليسـير خلـفه بسيارته
الى وزارة الــدفـاع وهـويــحـمـل جـثـة
السعـيد فيهـا. وقال العـقيد قاسم أن
ـقـدم أبـراهم ـقـدم وصــفي وا وجـد ا
الالمي هـنـاك وكـانـا مـكـلـفـ بـجـلب
السـعـيد وقـال بـالنـص (لذا ال صـحة
ــا قـيـل أن وصـفـي طـاهــر هــو قـاتل

نوري  السعيد). 
ويــؤكــد انــتــحــار الـســعــيــد شــهـادة
اجلراح االستاذ الـدكتور هاشم مكي
الــهــاشــمي  في مــذكــراته الــتي ذكـر
فـيـهـا  أن الــسـعـيـد كـان مـصـابـا في
صــــدغه وبــــطــــلــــقــــة من مــــســــدسه
فأن دور وصفي طاهر في الشخصي
ــرويـات األمــر? لــقـدكــنت اســتـذكــر ا
ــدونـــات ألؤكــد أن الـــشـــفــاهـــيـــة وا
الهامش التاريخي قد يتغلب على ما

دون كحقائق. يؤكده التاريخ ا
»UŠd « dB  WOC

يـخــصص االسـتـاذ الـفــاضل شـكـيب
ــهــمــة كــاظـم جــزءا من مــداخـــلــته ا
لـلـتـعـلــيق عـلى قـضـيـة قـصف قـصـر
ــالـكـة الــرحـاب حــيث مـقــر االسـرة ا
وحيث مقتلهـا ايضا استنادا الى ما
دونـه الـــــــرئـــــــيـس الـــــــركـن عـــــــربي
اخلميسي في مجلة (الصوت اآلخر)
وال أجـد تــعــلـيــقـا وافــيـا االربــيــلـيــة
أفــضـل من تــعــلــيــقـه عــلى الــوقــائع
سـوى عـدم تـصــحـيـحه ألسم ضـابط
اخلفـر الـقتـيل الرئـيس يـونس ثابت
لكنه كان يتحفظ على وليس(مؤنس)
تــســـمــيــته والــبــاحث هــنــا يــنــاقش
الـوقـائع  مديـنـا مـثـلي مـقـتل االسرة
ـالـكـة دون تـسـفـيـرهـا مـثل االسـرة ا
الكة الـتي جرى تسفيرها صرية ا ا
ولــكـنه اليــقــطع بـرأي بــكل احـتــرام 
حول حقيقة حركة عبد الكر –عبد
السالم التي تمت صبيحة 14 تموز

58. في كـــــتــــابـي (في تـــــفــــاصـــــيل
احلــــدث) اثــــبت رأيـي الــــواضح في
حــقــيــقــة مــا جــرى في ذلك الــصــبح
الـــدمــــوي حـث كــــان االتــــفــــاق بـــ
القائـدين : عبـد الكر وعـبد السالم
ـسـاعـدة عـلى الـقـيــام بـأنـقالبـهـمـا 
انصـارهما من الـلوائـ اللـذين كانا
ـــعـــزل عن بــقـــيــة يــقـــودانــهـــمــا و
الضـباط الـلذين شـاركوا في احلـركة
مــضـطـرين فـي بـقـيــة الـقــطـعـات. أن
مــاجــرى كــان أنــقالبــا ولــيـس ثـورة
شـــعــبـــيــة قــامـت به مــجـــمــوعــة من
الـــضـــبـــاط مع الـــقــــائـــدين الـــلـــذين
اختـصـما فـيمـا بـعد وانـقسم الـناس
بـــ مـــؤيـــد ومـــعـــارض لـــتـــتـــوالى
االنــقالبـــات الــدمــويــة بــعــد ذلك في
العـراق السـعـيد.  البـد لي ختـاما ان
اعـيـد الـشـكـر لالسـتـاذ شـكـيب كـاظم
وبودي لو نـوقشت قـضية 14 تموز
بـــ الـــعـــراقــيـــ دون تـــوتــر واراء

مسبقة.
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أعــلن قـــسم الــشــؤون اخلــدمــيــة في
قدسة عن استكمال العتبة العلوية ا
اسـتــعـداداته اجلــاريـة الــزائـرين في
أربـــعــيــنــيــة اإلمــام احلــســ عــلــيه

الـسالم وتـقد اخلـدمـات لـلـحـشود
ليونيـة من الزائرين السائرين إلى ا

كربالء. 
وقـــال رئــيـس الــقــسـم أســامـــة عــبــد
ـهـدي الـبغـدادي في تـصـريح امس ا

 ÍœuLŠ bOL(« b³Ž rÝUÐ

بغداد 

انه ( الــعـمل عــلى فـرش وتــهـيــئـة
ــواد الــتي يــحـتــاجــهـا الــســجـاد وا
الـزائـرون وتـوفـيـر مـواد الـتـنـظـيف
ويـجري الـعـمل اآلن لـتجـهـيـز صحن
فاطمة علـيها السالم من برادات ماء

ـغـاسل الـصـحـية ومـاء الـوضـوء وا
كذلك جتـهيز قـاعات وأروقـة الصحن
الـــشــــريف بــــالــــتــــعـــاون مـع دائـــرة
ـقـيم وبـتــضـافـر جـهـود ـهــنـدس ا ا
ــنـتــسـبــ من اجل تــوفـيـر جــمـيع ا
اخلدمات للزائـرين).  وب البغدادي
انه (سيشارك قسم الشؤون اخلدمية
في تهيئة أحد مواقع العتبة العلوية
في عمود 96 على طريـق كربالء بكل
ــــواد مــــتــــطــــلــــبــــات الــــزائــــرين وا
اللوجستية بالتعاون مع بقية أقسام

العتبة األخرى). 
مــشــيــراً الى أن (الــعــتـبــة الــعــلــويـة
عـمـدت الى تــشـكـيل الـلـجـنـة الـعـلـيـا
شرفة على زيارة األربع مهمتها ا
الــوقـوف عــلى احــتـيــاجـات الــزيـارة
لـيونيـة وتلـبيـة مستـلزمـات أقسام ا
الـعتـبـة ذات الـشـأن  إلجنـاح احملفل
ي في الـعشـرين من شـهر صـفر العـا
ــقـبل). وصــوت مــجـلس مــحـافــظـة ا
الـــنــجف فـي جــلــســـته االعــتـــيــاديــة
الــثالثــاء بــرئـــاســة خــضـــيــر نــعــمه
اجلبـوري   وباالجـماع عـلى تعـطيل
ـدة الــدوام الــرسـمي فـي احملـافــظــة 
اربـعة ايـام ابـتـداءا من يـوم الـثالثاء

ــصـادف 15 ولــغــايـة 17 تـشــرين ا
االول اجلـــاري فــضال عـن تــعـــطــيل
صادف الدوام الرسمي ليوم االحد ا
يوم 20 تشـرين االول اجلاري. وقال
اجلبـوري في بيـان ان (قرار اجمللس
هــذا جــاء من اجل اتــاحــة الــفــرصـة
ــــشــــاركـــة البــــنـــاء احملــــافــــظــــة بـــا
ـــســــاهــــمــــة في خــــدمــــة زائـــري وا
اربـــعــيــنــيــة االمــام احلــســ عــلــيه
السالم وهي زيارة  ملـيونية والذين
ســيـــقــصــدون احملــافــظــة الداء هــذه
الــزيـارة). مــؤكــداً ان (قــرار اجملـلس
كـان قـد اسـتــثـنى الـدوائـر اخلـدمـيـة

كلفه بالواجب). واالمنية ا
وشـهـدت مـدارس الـنـجف بـدء الـعام
ــشــاركــة نــحـو الــدراسي اجلــديــد 
448065 تلميذ وطالب توزعوا على
1038 مــدرسـة.حــيث تـفــقـد الــنـائب
االول حملــــافــــظــــة الــــنــــجف هــــاشم
ـديــر الـعـام لـلــتـربـيـة الـكــرعـاوي وا
الـدكـتور عـادل الـبـصـيـصي اعـدادية
مـحـمـد بـاقر الـصـدر لـلـبـنـ ايـذانا
ببدء الـعام الـدراسي اجلديد -2019
ـديـر الــعـام  لـلـتـربـيـة 2020.وقـال ا
ـوقع الــدكــتــور عـادل الــبــصــيـصـي 

االعالم الـتـربوي قـائالً: انـنـا اكـمـلـنا
كــــافــــة االســــتــــعــــدادات الــــفــــنــــيــــة
واللـوجستـية وفي العـطلـة الصيـفية
ــدارس بـالــكـتب من خالل جتــهـيــز ا
ــدرسـيـة والـقــرطـاســيـة والرحالت ا
ــــــتـــــوفـــــر في مـــــخـــــازن وحـــــسب ا
ـديريـة.متـمنـيـاً لالسرة الـتـعلـيمـية ا
والـــتــربــويــة الـــنــجــاح واالبــداع في
عـمـلـهم وعــلى الـوجه االكـمل خـدمـة
البـنـائنـا الـتالمـيـذ والطـلـبـة االرتـقاء
ـستوى الـعلـمي وان اال ترتقي با
بـــالــعــلم واالبــداع وخــدمــة لــبــلــدنــا
احلـبـيب.وجـدد الـبـصـيـصي: دعـوته
لالســرة الــتــربــويـة وذوي الــطــلــبـة
سـؤولـية مـشتـركـة لضـمان للـعـمل 
الئـمـة تـهــيـئـة االجــواء الـدراسـيــة ا
سيرة العزائنا الـطلبـة والنهوض بـا
الــتـربــويـة.واشــار الــبـصــيـصي : ان
وزارة التربيـة حددت في وقت سابق
ـــاضي مـــوعـــداً الـ 30 مـن ايـــلـــول ا
النطالق العـام اجلديد حـيث سجلت
مـا يــقـارب 1.270.432 الف تـلــمـيـذ
من كال اجلــنــسـ فـي الـصف االول
االبـتـدائي عـلى مـسـتـوى مـحـافـظات

العراق.
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