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مـنـهـا فـي فـنـلـنـدا إذ تــقـدم الـسـويـد
مـــثال إجــازات أمـــومــة وأبـــوة أكــثــر
ســـخـــاء. ويـــعــــود تـــراجع مـــعـــدالت
اخلــصـــوبــة إلـى انــخـــفــاض قـــيــمــة
إعـانات الـطفل وبـدالت رعايـة الطفل
ألنــهـا لـم تـزد مــنــذ ســنــوات وكـذلك
الــغــمــوض الــذي يــكـتــنـف األوضـاع

ناخ. االقتصادية وا
وعن جــدوى ســيـــاســة مــنح حــوافــز
لآلباء واألمـهات اجلدد تقـول ناتك
ــالـيـة لألسـر قـد إن زيـادة احلـوافـز ا
تــسـهم في رفع مـعـدالت اإلجنـاب إلى
الـيـة وحـدها حد مـا لـكن احلـوافـز ا
ـوالـيد لـن تكـفي إلحـداث طـفرة في ا
ألن آراء الــــنـــــاس عـن اإلجنـــــاب قــــد

تغيرت كثيرا مع مرور الوقت.
ـالي شجع ويـرى تـويكـا أن احلافـز ا
بـــعض الــســـكــان عــلـى اتــخــاذ قــرار
اإلجنـــاب واألهـم من ذلـك أنه أغـــرى
بـــعض الـــعــائـالت عــلـى الــبـــقــاء في

البلدة بدال من مغادرتها.
فـي عـــــام  2018وصـل مـــــســــــتـــــوى
اخلــصـــوبــة في إيــطـــالــيــا إلى أدنى
معـدالته باستثـناء مقاطـعة بولزانو
حـيث بـلغ مـعدل اخلـصـوبة  1.67أي
أعــــلى مـن مــــعــــدل اخلـــصــــوبــــة في

االحتاد األوروبي
وتختلف الـصورة بعض الشيء على
ـقـابلـة من خـلـيج فنـلـندا إذ اجلـهة ا
جنــحت إســتــونــيــا عــلـى مــدى عــقـد
ـوالـيـد. وقد ونـصف في رفـع معـدل ا
يـرجع الـفـضـل في ذلك إلى الـقـرارات
الـتي اتـخـذتـهـا احلـكومـة الـفـنـلـنـدية

بـتـقد يـد الـعـون لألسـر. وقـد تـلقت
أســــــرته حــــــتى اآلن  6,000يــــــورو
ويـقول تـويكـا إنه ادخر اجلـزء األكبر
ـصـلـحة مـنـهـا وينـوي اسـتـخـدامهـا 

األسرة.
وتـقـدم اآلن بـلـديـات فـنـلـنـديـة عـديدة
ـولــود الـتي تـتـراوح أخـرى مــنـحـة ا

ب  200يورو و 10,000يورو.
لــكن رغم هــذه احلــوافـز انــخــفـضت
مـعدالت اخلصـوبة في فـنلنـدا كشأن
الكثير من الدول األوروبية انخفاضا
ـــاضي مـــلـــحـــوظـــا خالل الـــعـــقــد ا
ووصلت في عام  2018إلى  1.4طفل
لـــكـل امـــرأة أي أقـل من مــــســــتـــوى
ـطـلـوب لـتـجـنب انـخـفـاض اإلحالل ا
عـدد ســكـانـهــا الـذي يـبـلغ  2.1طـفل

لكل امرأة.
وتــطـبق فـنـلـنــدا بـرامج عـديـدة لـدعم
األسـر مـنــهـا صـنـدوق الـطـفل الـذي
تــقـدمـه لألبــوين قــبل مــوعــد الـوالدة
ويـتـضمن جـمـيع مـسـتلـزمـات الـطفل
وألعابه بـاإلضافة إلى إعانـات مالية
تــقـارب  100يــورو لـلــطــفل شـهــريـا
وإجـــازات أمــومـــة وأبــوة تـــصل إلى
ئة من تسعـة أشهر مع دفع  70في ا

ستحق. الراتب ا
ــبــالغ الــتي تــنــفــقــهــا لــكـن رغم أن ا
فنـلنـدا عـلى اإلعانـات األسـرية تـفوق
ما تنفقه الدول األوروبية األخرى إال
أن ريـــتــيــا نـــاتــكـــ احملــاضــرة في
الـعلـوم االجتمـاعية بـجامـعة تامـبير
تـرى أن سـيـاسـات األسـرة في الـدول
الــشـمـالــيـة اجملــاورة ال تـزال أفـضل
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سؤولون ببلدية في عام  2013قرر ا
ليـسـتـيجـارفي الـتي تـعـد واحدة من
أصــغــر الــبــلـــديــات في فــنــلــنــدا أن
يــتـخــذوا خــطـوات جــادة لــلـتــصـدي
ــوالــيــد لــظــاهــرة تــراجع مــعــدالت ا
واالنـكـمـاش الـسـكـاني بـهـذه الـبـلدة
الـتي لم يولـد فيـها إال طـفل واحد في

العام الذي يسبقه.
ووضعت البلدية خطة حوافز أطلقت
ـولـود" الـتي تـمـنح عـلـيـهـا "مـنـحـة ا
ـوجـبـهـا لكـل ساكن  10آالف يورو
عـن كل مولـود جـديـد عـلى أن يُـقسط

بلغ على  10سنوات. ا
وقـد آتت اخلطـة ثمـارها فـمنـذ إقرار
البـرنامج سُـجل نحو  60مولودا في
الــبـلــديـة في حــ أن في الــسـنـوات
السبع السابقة لم يسجل فيها سوى
 38مـولودا. وهـذا الـعدد يـعد إضـافة
كـبــيــرة لــسـكــان الــبــلــدة الـذيـن يـقل

عددهم عن  800 شخص.
وفي عـام  2013 تــلـقى جــوكـا بــيـكـا
تـويكـا اخلمـسيـني وزوجتـه جانـيكا
التي تبلغ من العمر  48 عاما "منحة
ـــــولــــود" في نــــفـس الــــعــــام الــــذي ا
استـقـبال فيه طـفلـتهـمـا الثـانيـة التي
أصبـحت تـكنّى "بـفـتاة الـعـشرة آالف

يورو".
ويقـول تويـكا إنـهـما كـانا يـخطـطان
بـالــفـعل إلجنـاب الـطــفل الـثـاني ولم
يــؤثـر احلــافـز عــلى قــرارهـمــا لــكـنه
يــعـتــقــد أن هـذا احلــافــز يـكــشف عن
ـســؤولـ بـالــبـلـديـة مـدى اهـتــمـام ا
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ظـاهرات الـسلـمية الـعارمـة تصـدر قائـمة بتـثبـيت مجـموعة من في غـمرة ا
قاسـاتها التي ما أنزل ـدراء العام استـناداً الى احملاصصات وطـبقا  ا

الله بها من سلطان ..!!
ـطلـق والهـياج والـغريـب اصدار ذلك األمـر الـديواني تـزامـناً مع الـرفض ا
ـطـالب بـالــقـضـاء الـكـامل عـلى ألـوان الــفـسـاد واحملـابـاة لـلـكـتل الـكـبـيـر ا
ن ال تربطهم روابط واطن العراقـي  الـسياسية الـنافذة على حسـاب ا

وثيقة االّ بالوطن ومصاحلة العليا ...
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وحـ أبلغ رئيس مجلس الوزراء برغبة مجلس النواب باستضافته لِتُطرحَ
علـيه وجهاً لوجه مسائلُ كثيرة تتعلق بطريـقة مواجهة السلطة للمتظاهرين
الـسلمـي وما رافق ذلك من فواجـع راح ضحيتـها مئـات الشهداء وآالف
اجلـرحى اشـتـرط أنْ تـكـون اجلـلـسـة عـلـنـية  وتـنـقل عـلـى الشـاشـات الى

تظاهرين . ا
وافقة من مجلس النواب على ذلك وبلّغ بها رسميا  وح جاءت ا

رَدَّ على الكتاب بالقول :
ا تكون بطلب منه وليس بطلب من اجمللس . انّ االستضافة ا

قررة قدور اجمللس اللجوء الى االستجواب وفقاً للسياقات ا وانّ 
والسؤال اآلن :

شروطة بـالنقل العلـني لوقائع اجللسة مـا احلكمة في االستجـابة االولى ا
?

ألم تكن تستبطن االثارة واالستفزاز للعديد من أعضاء مجلس النواب ?
ألم تـكن حتـمـل مـعـنى الــتـهـديــد والـوعـيـد بــكـشف الــعـديـد من الــقـضـايـا

ستورة عن األع ? ا
سـؤول التـنفـيذي األول ان تـكون ردود الـفعل من مـثل هذه ومـاذا يتـوقع ا

االستفزازات الغريبة ?
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انّ احملـصلة النـهائية كـانت سيئـةً للغايـة ألنها زادت الطـ بلةً بدالً من ان
لتهبة . شاعر السلبية ا تمتص شيئا من ا
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ذكور يشي باشتداد األزمة النفسية التي يعانيها وقف ا ان ا
سؤولية عن ـسؤول التنفيذي االول بعد ان التصقت به ا ا
ـفـرطة إراقـة الـدماء وازهـاق األرواح واسـتخـدام الـقوة ا

تظاهرين السلمي من أبناء شعبنا األبيّ. مع ا

بــاالســتــثــمـار في ســيــاســات رعــايـة
األســـر في صـــورة دعـم مـــالي زائـــد

للعائالت الكبيرة.
إذ وضعت احلـكومة سـياسة إجازات
سخيـة لألسرة في عام  ?2004تمنح
ـوجـبــهـا لألبـوين إعـانـات شـهـريـة
ــدة عـام ونــصف. وفـي عـام ?2017
قـررت احلكـومة صـرف إعانـة شهـرية
لــكل طــفل عــلـى أن تــكـون  60يـورو
لـلـطـفـل األول والـطـفل الـثـاني و100

يورو للطفل الثالث.
وتـكافئ الـدولـة أيضـا العـائالت التي
لديهـا ثالثة أطفال أو أكـثر إذ تتلقى
مـنــحـة شـهـريـة قـيـمـتـهـا  300يورو.
وفـي اجملــــمل تــــتــــلــــقى الــــعــــائــــلـــة
اإلسـتونـيـة الـتي لـديهـا ثالثـة أطـفال

إعانات شهرية قدرها  520يورو.
وبــالـنــظــر إلـى انــخـفــاض تــكــالــيف
عـيشة ومتـوسط دخل الفرد نـسبيا ا
في إستونيا فإن هذه اإلعانات تع
األبـوين على أن يـتحـمال جزءا كـبيرا
ــعــيــشــة. وحــقـقـت هـذه من أعــبــاء ا
الـبــرامج أهــدافــهـا إذ ارتــفع مــعـدل
اخلصوبة من  1.32في مطلع األلفية

الثالثة إلى  1.67في عام .2018
ويـشـدد أالن بـوير أسـتـاذ الـدراسات
السكانية بجامعة تال على التأثير
الـية وال سـيما اإليـجابي لـلحوافـز ا
البرامج التي وضعـتها احلكومة عام
 2017الـــتي أدت إلى حـــدوث طــفــرة

واليد على نطاق ضيق. ثالثة في ا
ويــــنـــبه بــــويــــر إلى عــــوامل أخـــرى
سـاهمـت في رفع مـعـدالت اخلـصـوبة
في إســتـونــيـا مــثل إتــاحـة خــدمـات
رعــايـة الــطــفل بــتــكــالــيف مــيــسـرة
والـنـمو االقـتـصـادي الثـابت نـسـبـيا.
ويـقـول إن مــعـدالت اخلـصـوبـة تـزيـد
كـلـمـا حتـسـنت الـفـرص االقـتـصـاديـة

والعكس صحيح.
ويرى لـوران توليمـو كبير الـباحث
ـــعــهـــد الـــفـــرنـــسي لـــلـــدراســات بـــا
الـسـكـانيـة أن االهـتـمـام الـذي تـوليه
الـدولـة لألسرة يـلعـب دورا كبـيرا في
زيـادة مـعـدالت اخلــصـوبـة. وتُـسـجل
فـي فـرنـســا أعـلى مــعـدالت خــصـوبـة
على مستوى دول االحتاد األوروبي.
ؤيدة واشتهرت فرنسا بسياساتها ا
لإلجنــاب وبـــأنــهــا تــنــفق أكــثــر من
ســائـر الــدول األعــضـاء فـي مـنــظــمـة
الـتعـاون االقـتصـادي والـتـنمـيـة على
رعـــايـــة األســرة. إذ تـــمـــنح لألبـــوين
"منحة والدة" قدرها نحو  950يورو
بـاإلضافـة إلى إعانـات شهـرية لـلطفل
وبدالت متـعددة لألسر وترتـفع قيمة
الــكـثــيــر من الـبــدالت كــلـمــا زاد عـدد
األطــــــفـــــال. وحتــــــصـل الـــــعــــــائالت
الفرنـسيـة على تـخفـيضـات ضريـبية
ومساعدات مالية لتغطية كلفة رعاية
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النجف

حــكـايــتــان واحــدة في الــزمن الــعــبــاسي وأخــرى في زمن حــكــومـات
ـهدي األسالمي السـياسي بـطـلهـا رئيس الـوزراء احلـالي عادل عـبد ا
ثل كل حـاالت النكوص الـتي أصابت العـراق بفضـلهم وبفضل وهو 
أمريـكا الـتي جائت بـهم٠٠٠ األولى تـمثل زهـو بغـداد وترفـها والـثانـية

تمثل إحباط بغداد وخورها
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حكايات أصمعية:
يروي األصـمـعي في واحـدة من مـرويـاته عن بـغداد عـاصـمـة الـعشق
واجلـمـال والـتـرف  بـغـداد حـاضـرة الـعـالم أيـام الـعـبـاسـيـ  بـغداد
ـعــتـزلــة الـذين نــشـأوا في ـعــرفـة  مــديـنــة أهل الـكـالم من ا الـعــلم وا
البـصرة ثم أنـتقـلوا بـفكـرهم ومـجادالتـهم مع أهل احلديث واألشـاعرة
إلى الكـوفـة وبعـدها إلى بـغـداد التي كـانت حتـتضن جـهابـذة الـعلـماء
ــعــرفـة والــعــلــوم وكــانت مــديــنــة الــتـعــايش الــتي في كل صــنــوف ا
ـكونات األجتـماعية والـدينية أنصهرت في بـودقتها احلـياتيـة مختلف ا

ذهبية والفكرية٠ وا
ــدارس ومــثــلــهــا من األســواق كــانت في مــديــنـــة بــغــداد عــشــرات ا
ــســاجــد واجلـوامع واحلــانـات  واألديــرة  ومــئــات احلــمـامــات  وا
ـتصـوفـة الـتي كان يـعـيش في زوايـاها احلالج  والـسـهر ورباطـات ا
ـتصوفة  مـثلمـا كان يحيي وردي وأبويزيد الـبسطـامي وغيرهم من ا
ـشهـورة وغـيره من الـشـعراء الح أبـو نـواس في خمـريـاته ا ليـالـيهـا ا
التي حوَّلَتْ التي علمتهم بغداد الترف والـغنج والدالل والغناء األصيل

الشاعر البدوي علي بن اجلهم من البدواة إلى التحضر حيث قال:
ها ب الرصافة واجلسرِ عيون ا

جلبْنَّ الهوى من حيث أدري وال أدري 
لنعود إلى مرويات األصمعي وتَرَف بغداد:

أحبَ فـتـاةً بـدويـةً ـيـسـورين يـروي األصـمـعي أن أحـد شـبـاب بـغـداد ا
جمـيلـة جداً  كـانت تسـكن مع أهلـها في الـباديـة الواقـعة شـمال غرب
يسور أهله في بغداد بغداد بأجتاه منطقة األنبار  تـركَ هذا الشاب ا
وأخذ خـيمـته وعـدته مع بـعض حاشـيتـه  ونصب خـيمـته خـلف التالل
والربوات التي تسكن فيها معشوقته البدوية مع أهلها حيث كان على
موعـدٍ مـعهـا تـزوره ليـالً إلى خيـمـته  ولكـنه مـا أن حط رحـاله ونصبَ
خيمته  حتى شاهـد ركباً بجواره وأمراة فـائقة اجلمال  على هودج 
سلمت عليه  وأستـأذنته أن تنزل بجواره ( وهـذه األمرأة اجلميلة هي
طليقـة أحد قواد اجليش الـعباسي أحبـته بجنون وهـو ال يعرف بذلك 

وهي قد علمتْ برحيله فتبعته مع موكبها )٠
وهذه هي احملاورة بينهما بعدَ أن سلمتْ عليه:

ا تهاوتْ وقالت٠٠٠ِ أفي ربعكِ اخلالي مكان خليمتي فقُلتُ لها 
كان الرحب أعقلُ ناقتي  فقلتُ لها كال فقالت فهاهنا ٠٠٠بهذا ا

فقلتُ لها كال فقالتْ إذا هنا٠٠٠ سأنصبُ أعوادي وحبلي وعدتي 
٠٠٠٠ولكنه لم يـسمح لهـا بالنزول بـقربه ألنه ينـتظر مـعشوقـته البدوية

وتستمر احملاورة على لسانه
ا٠٠٠ على تلكم الربوات حل حملنتي  فقلتُ لها كال فقالت فأ

فقلتُ لها كال فقالت فتلكم٠٠٠ُ نهايات أحزاني ووجدي وحيرتي 
ويستمر توسلها به للنزول بقربه ألنها متيمة به وهو اليعلم 

فقلتُ لها كال فقالت أليس لي٠٠٠ مكان بتلك الدار تؤويني ليلتي
فقلتُ لها كال فقالت بفيئها ٠٠٠ أُقضي نهاري ثم أرحلُ باللتي 

ويـسـتـمـر بــرفض نـزولـهـا مع أحلــاحـهـا الـشـديـد وسـط ذهـولـهـا لـهـذا
الرفض وهي اجلميلة التي يتمنى وصالهـا علية القوم ولكن ذنبها أنها
أحـبـته وقـد تـبــعـته إلى الـصـحــراء كي حتـظى بـوصـاله ولــكـنه يـتـمـنع

وتستمر احملاورة
فقلتُ لها كال فقالتْ تَعَجُبا٠٠٠ًأليسَ بِكُمْ عطف يُداري مذلتي 

فقلتُ لها كال فسمعي وناظري ٠٠٠وعقلي ووجداني وروحي وحالتي 
وقلبي وماحتوي العروق وماأحتوتْ عليه احلنايا أو بصدريّ حَلَتِ
ن سعت٠٠٠الى دارهِ رجلي وإال فشُلت٠ِ ن أهوى أسير  ره 
ـروية التي رواهـا األصمـعي كيف كانت بـغداد أيـام العبـاسي بهذه ا
قبل أثني عشـرَ قرناً من الـتطور والرقي  ومـاوصلتْ إليه بـغداد اليوم
ونـحن في الـقـرن الـواحـد والـعـشـرين من الـتـخـلف والـنـكـوص بـفـضل
ـصـيــر بـغــداد خـاصـة األحـزاب األسالمــيـة الــتي جـثـمـت وحتـكـمـت 
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عرب وين طنبورة وين!
مـعـقــولـة هـذا رئـيـس وزراء لـعـراق بالد الــرافـدين ٠٠٠٠٠٠ وين جـان
خاتل بـيا جـحر لـو جـان ماخـذله غفـوة  هو مـعـروف عنه يـنام هـواية
يمونة والتظاهرات ملتهبة في أغلب مناطق العراق احلية فبعد الغيبة ا
ـتـظـاهـرين  يـخـرج عـلـيـنـا الـفــطـحل عـادس بـكـلـمـة يـطـلـب فـيـهـا من ا
ـؤسـسـات ألنه كـلش ـدارس والـدوائر وا الـرجـوع إلى بـيـوتهـم وفـتح ا
توقفة حسب قوله كذلك هو هوايه متأذي متأذي على مصالح الناس ا
عـلى عــدم إقـامــة مـعـرض بــغـداد بــسـبب الــتـظـاهــرات ٠٠٠ والـله آني
مامصدك هذا رئيس وزراء الـعراق ٠٠٠٠البلد مشـتعل ودماء الشباب
ـسـؤول األول عمـا حـصل ويـحصل ٠٠٠ األبريـاء نـزفت أنـهاراً وهـو ا

بــعـــد كل هـــذا يــظــهـــر عــلـــيــنـــا من جـــحــره ويـــطــلب من
تظاهرين الرجوع إلى بيوتهم وكأنك يابوزيد الرحت ا
والغـزيـت لـذلك أطــلب عــرضه عــلى طــبـيب نــفــسـاني

ر وإدخاله إلى مصحة لعالجه من الزها

ــال يــلـعب دورا الـطــفل. وال شك أن ا
كـــبــيـــرا في تـــشـــجــيع الـــنـــاس عــلى
اإلجنـاب لـكن ثمـة عوامـل اجتـماعـية
أخرى وسياسات مؤيدة لبناء األسرة
تــــــــلـــــــعـب دورا في رفـع مـــــــعـــــــدالت

اخلصوبة.
ثال ظلت وفي إيطاليا عـلى سبيل ا
معدالت اخلصوبة تنخفض لسنوات
حـتى وصـلت إلى أدنى مـعـدالتـها في
عـام  ?2018إذ بــلـغت  1.3طــفل لـكل
امـرأة. لكن مـقـاطـعـة إيطـالـيـة واحدة
خـــالــفت الـــقـــاعــدة وهي مـــقــاطـــعــة
بــولـزانـو الــواقـعـة عــلى احلـدود مع
سـويسرا والـنمـسا إذ بلـغت معدالت
قاطعة  1.67في اخلصوبة في هذه ا
حـ أن معـدل اخلـصوبـة في االحتاد
األوروبـي لم يــتــجـاوز  1.6طــفل لـكل

امرأة.
ـقاطـعة أيـضا بـاسم جنوب وتـعرف ا
تـــيــرول وهـي مـــنــطـــقـــة حـــكم ذاتي
وتـتــمـتع بــقـدر أكــبـر من احلــريـة في
وضع سـياسـاتـهـا اخلـاصة. وتـتـمـيز
قـاطعـة بأنـها سـيـاسات األسـرة في ا
أكـثـر ســخـاء مـقــارنـة بـســائـر أنـحـاء
إيــطــالــيــا إذ تــتــلــقى األســرة إعــانـة
شـهريـة للـطفل قـدرها  200يورو أي
ــــــتـــــوسـط في أعــــــلـى من ضــــــعـف ا
إيـطـالــيـا بـاإلضــافـة إلى مــسـاعـدات

نخفضي الدخل. مالية أخرى 
قاطـعة أيضـا خدمات أخرى وتوفـر ا
دن لألسـرة غيـر موجـودة في سائـر ا
اإليـطالـيـة مثل سـهـولـة العـثـور على

قاطعة. دور حضانة في ا
ويـــقـــول مـــيــــركـــو تـــونـــ أســـتـــاذ
الــسـيـاسـات االقـتـصـاديـة بـاجلـامـعـة
احلرة ببولزانو إن العامل األساسي
الــــذي أدى إلى ارتــــفــــاع مــــســــتـــوى
ـقـاطـعـة هـو ارتـفـاع اخلـصـوبــة في ا
رأة في سوق العمل. نسبة مشاركة ا
ئة من الـنساء في إذ تشارك  73في ا
مـقاطعـة بولـزانو من سن  20إلى 64
عـامـا في سـوق العـمل مـقـارنة بـ 53
ـــئــــة فـــقط فـي ســـائــــر أنـــحـــاء فـي ا
إيـــطـــالــيـــا. وتــطـــبق الـــشـــركــات في
رنة قـاطعة أنـظمة سـاعات العـمل ا ا
والــعــمـل بــدوام جــزئي والـــعــمل عن
ــرأة في حتـــقــيق ـــســاعـــدة ا بــعــد 

التوازن ب العمل ورعاية الطفل.
وذج مقاطعة بولزانو يدل على لكن 
أن رفـع مـــعــدالت اإلجنـــاب يـــتـــطـــلب
حــلـوال شـامــلـة. وال تـزال الــكـثـيـر من
ــدن الـكـبـيـرة الـبـلـدات الــصـغـيـرة وا
تـــبـــحث عن حــــلـــول وتـــضع بـــرامج
واجهـة تناقص عـدد السكان جديـدة 

في أوروبا.
ــواطــنـ لــكن بــيــانــات اخلــبــراء وا
ـالـي وحدة ال تـشيـر إلـى أن احلـافز ا
يكفي لتشجيع الناس على اإلجناب.
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ــــدن وجــــرائـــمـه بـــحق لـــبــــعض ا
ــواطـنــ وكــان امــامه امـتــحــانـا ا
عــســيــرا اســتـــطــاع ان يــعــاجلــهــا
بـالــصـبـر اجلــمـيل وســار في اكـثـر
الـــطــرق دســتـــوريــة لالبـــقــاء عــلى
هـيـكـليـه سلـطـاته وكـان يـناقش مع
ـرشـحـ لـرئـاسـة اصــدقـائه ابـرز ا
اجلــمــهــوريــة وهــمــا بــرهم صــالح
وجنـم الـدين كــر مـحـافـظ كـركـوك
ـكتب هـؤالء الـثالثـة هم مـرشـحـو ا
الــــســــيــــاسـي لالحتــــاد الــــوطــــني
الـكــردسـتــاني وتـرك هــذه االسـمـاء
كتب السياسي للحزب امانة لدى ا
وســافــر الى لــنــدن لــقــصـد الــعالج
ولــكـن بــعـــد يـــومــ اتـــصـــلــوا به
طالبـ منه تقد تـرشيحه جمللس
الـنواب الن زمـيـليه االخـرين رفـضا
فـكـرة ترشـيـحـهمـا  حـينـهـا اصبح

الـــدكــتـــور بـــرهم صـــالح رئـــيـــســا
ـدة اربع ســنـوات " لــلـجــمـهــوريــة 
وهنـا يتحـدث الرئيس مـعصوم عن
االيـام الــصـعــبـة الــتي عـاشــهـا في

الرئاسة فيقول " 

اكـثــر االيـام صـعــوبـة كــانت كـارثـة
ــــوصل وبــــاقي داعش واحــــتالل ا
دن وقـتل الكثـير من الـناس كانت ا
مـصــدر قـلق وخـوف بــالـنــسـبـة لي
صـير في مـابعد  وكيف سـيكـون ا
وقـــلت اذا كـــانت كل تـــلك الـــقــوات
وصل لم تـسـتـطيع ـوجـودة في ا ا
ان حتافظ عـلى موقعـها فان داعش
سـيــكـون قــادرا عـلى الــوصـول الى
ـكن ان يحـاصر اسـوار بغـداد اي 

العاصمة و...
السؤال الثاني للرئيس معصوم : 
رة لـو قـدر لك ان تـتـولى الـرئـاسـة 

ثانية ما الذي تنوي ان تفعل ?
- سأقوم بتعـزيز صالحيات رئيس
اجلـمـهوريـة واوكـد لـيس كمـا يـقال
ان مـــهــمــات رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
بروتوكولية  ال هـذا ليس صحيحا
فلديه مهمات كثيرة ولكن الذي يهم
الـنـاس انـهم عـنـدمـا بـتـجـهـون الى
رئيسـهم بظلمـة او شكوى يجب ان

تكون لديه بعض الصالحيات .
2- احلـــــــــــسـن بـن طـالل : قـــــــــــوى

التطرف وملئ الفراغ 
ـؤلف يؤكـد هنـا ان سـمو االمـير " ا
يقف في صف كـبار مـفكري الـعصر
الـــــداعــــــ حلـــــوار احلـــــضـــــارات

وثقافات نبذ العنف ".
ويـــؤكـــد االمــــيـــر احلـــسن ان واقع
االوضاع الـراهـنة في
الــــوطن الــــعــــربي
مــاهــو االنـتــيــجـة
حلـــقـب الـــتــــاريخ
الــســابـقــة  حـيث
فــقــدت الــشــعــوب
بـوصلـتـها بـسبب
غـــيـــاب الـــعـــدالــة
ـــقــراطـــيــة والــد
ـــســاواة وهــذا وا
فــــتح اجملـــال امـــا
لئ قوى التـطرف 
الفراغ والشك بان
الــتــحــديــات الـتي
تـــــــواجـه الـــــــدول
العربيـة تكاد تكون
واحــــدة وعـــلى راســــهـــا الـــصـــراع
الـعـربي االسـرائـيـلي وتـوسـيع دور
ـية في صناعه االحداث القوى العا
نـطقـة والسبـيل الى اسـتعادة في ا
ـــــــنــــــطـــــــقــــــة اال الـــــــهـــــــدوء الى ا

ـــصـــالح ـــبـــني عـــلى ا بـــاحلـــوارا
شتركة . ا

3- وزير التعليـم العالي ينقذ وزير
النفط من االقالة !

ـؤلف فـي مـنــزله بــالـشــارقـة زاره ا
وكـان الـدكـتـور هــمـام عـبـد اخلـالق
يــعـــاني اثــار انـــفــلـــونــزا شـــديــدة
وضــغط عـــلى اوجــاعه واســـتــقــبل
ــؤلف الـذي يـحـفظ حـادثـة لـوزيـر ا
الـتــعـلـيم الــعـالي الـذي انــقـذ وزيـر
الـنـفط من االقـالـة في زمن الـرئـيس

الراحل صدام حس .. 
ؤلف : يقول ا

امـا احلــادثــة الـتي اردت الــتــحـقق
مـنـهـا من الـدكــتـور هـمـام فـتـتـعـلق
بامر الرئيس السابق صدام حس
لـوزير الـنفط عـامر رشـيد الـعبـيدي
مــغــادرة جـلــســة مـنــعــقــدة جملـلس
الـوزراء ومــلـخــصـهــا ان احـتــكـاكـا
جرى ب العبـيدي ووزير الداخلية
الـسـابق مــحـمـد زمــام عـبـد الـرزاق
بــشـــان مـــســالـــة تــخـص مــهـــمــات
الوزارت وبرغم ان احلادثة خالل
مــســافــة الــطـريـق الـتـي قـطــعــتــهـا
حـافالت صغـيـرة تنـقل الوزراء الى

مــــواقع االجـــتـــمــــاع  وكـــان عـــلى
االغــلب في تـــكــريت اال ان الــوزيــر
عبـد الرزاق اشتـكى امام صدام من
اسـلـوب (تــطـاول) الـعـبــيـدي عـلـيه
وهـو عــضـو قـيــادة قـطــريـة حلـزب
البعث وقد طلب الرئيس صدام من
وزير النفط العبيدي مغادرة جلسة
مـجـلس الـوزراء وعـد نـفـسه خـارج

نصب في تلك اللحظة . ا
ـبـدأ ان العـبـيـدي بـدا حادا وكـان ا
وافـــتـــقـــد الــــقـــدرة عـــلى ايـــضـــاح
مالبـــســات احلـــادث. وفـــعال غــادر
ـكان بـعـد اداء الـتـحـية الـعـبـيـدي ا
الـعـسـكريـة وفي تـلك الـلحـظـة ساد
اجللـسة صـمت رهيـب وكأن الـطير
وقـع عـــلى رؤوس نــــحـــو اربـــعـــ
مـسـؤوال رفـيـعـا بـ وزيـر ومن هم
ــفــاجـاة من بـدرجــتــهم  وجـاءت ا
الـدكـتور هـمام وزيـر الـتعـلـيم وقال
(رفعت يدي وطلبت االذن باحلديث
فـمنـحـني الرئـيس الـفرصـة وقلت :
لدي واقعة في التاريخ وعلى الفور
انـــتـــبـه الـــرئـــيـس  واســـتـــذكـــرت
مــــاقـــراته في بـــطــــون الـــكـــتب عن
اخلـلـيفـة هـارون الرشـيـد) واضاف

(قلت كان للرشيد جارية مقربه اليه
جــمـيـلــة  وذكـيــة لـكـنــهـا ضـعــيـفـة
البـنيـة  وبيـنما كـانت ترفع ابـريقا
ثـقيال مـصـنوعـا من الـنحـاس سقط
من يديـها عـلى قدم الـرشيـد فصرخ
بوجـهها لكـنها بـادرته بتالوة االية
ـة " الكـاظـم الـغـيظ " فـقال الـكـر
الرشيد كظمنا واستكملت اجلارية
" الـعافـ عن النـاس " فـرد الرشـيد
لقـد عفـونا  واكمـلت اجلاريـة بذكر
" بقـية االيـة " والله يـحب احملـسن
فـــقـــال لـــهـــا الـــرشـــيـــد انت حـــرة)
وواصل الدكتور بقية الواقعة وقال
(قــلت يـــاســيـــدي انك من اصل ذلك
الـسـلف الـعظـيم وارجـوك ان تـعـفو
عن زميـلنا الـفريق عامـر رشيد النه

وزير ناجح وانا ادرك محبتك له)
"هـذا غيض من فـيض كـتـاب اخيـنا
وزميلنا االستاذ الدكتور احمد عبد
اجملـــيـــد مـــتــــمـــنـــ له الـــتـــوفـــيق
والــنــجـــاح في مــهـــامه الــعـــلــمــيــة
والــتــربــويــة واالعالمــيــة وحــيــاته

االسرية "

{ نقيب الصحفي العراقي السابق

في الــكــتــاب االخــيــر لالخ الــعــزيـز
االسـتـاذ الدكـتـور احمـد عـبداجملـيد
فــسـحـة جـيـدة وانت تـتـصـفح ابـرز
مرتبة في الصحافة العراقية حيث
كـــانت حـــواراته مـع شــخـــصـــيــات
عــربــيــة وعــراقـــيــة لــهــا بــصــمــات
ـسـتــقـبل الـسـيـاسي واضـحـة في ا

العربي و العراقي.
فـكـانت حـوارات احمـد عـبـد اجملـيد
مع شـخـصـيـات الــكـتـاب قـد دخـلت
تـــســلــيـط االضــواء عــلـى وجــهــات
الـنظر الـشخـصيـة فكـان اختـيارها
دقيقا  وكان الـدكتور قد اطمأن في
حواراته مع هذه الشخصيات التي
ـرور تـولت مـسـؤولـيــات مـهـمـة و
االيـــام حتـــولـت الى صـــداقـــات مع
ؤلف وهي استعادة كـبيرة للقراء ا
من خالل ايـصال مـعلـومات جـديدة

وصل الـيـهـا
ـــــــــــــــؤلـف ا
الــذي اشــار
في مـقـدمـته
ــــكن ــــا 
اسـتـخالص
الـــــفـــــائــــدة
والــــعــــبـــرة

منه 
مـن هـــــــــــذه
احلــــــوارات
اشــــرت الى
ثــالثــــــــــــــــــة
محاور ومن

ابرزها:
1- تــولي فـــؤاد مــعــصــوم رئــاســة
اجلــمــهـوريــة عـام  2014 ولم يـكن
طـريـقـه مـفـروشـا بـالـورود كـمـا قال
ـؤلف  بل كـان امام حتـديات عنه ا
كـــبــــيـــرة ابــــرزهـــا احــــتالل داعش
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