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قبل بداية ابتداء من يوم االربعاء ا
العام  2020 ستـتخلى  هـولندا عن
اسمها هذا.  وسـتتخلى هولندا عن
ــا عـرفـت به عـلى االسم الـذي لــطـا
األقل بــ الــعــرب وفي الــصــحــافـة
الـعــربـيــة وهـو "هــولـنــدا" لـيــكـون
اســـــمــــــهــــــا الــــــرســـــمـي "األراضي

Netherlands. نخفضة" أو ا
وسـتـســقط الـدولـة االسـم "هـولـنـدا"
ـــنـــشــورات رســـمـــيــا مـن جــمـــيع ا
ــواد الــتــســويــقــيــة وبــالــتــالي وا
سيُشار إلى البالد باسمها الرسمي
فــــقط ولن تــــتــــمــــكـن الــــشــــركـــات
والـسفـارات والوزارات واجلـامعات
إال من الــــــــرجـــــــوع إلى الـــــــدولـــــــة

Netherlands باستخدام اسم
مـــــاذا تـــــعــــرف عـن هــــذه الـــــدولــــة

االوربية?
× تـتــكـون رسـمـيـاً من جـزء أوروبي
يـضم اثـنـتـي عـشـر مـقـاطـعـة وتـقع
شـمال غـرب أوروبـا وجـزء كـاريبي
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{ مـقديـشو) ,أ ف ب) - ارتـفعت
حـصيـلـة انـفجـار عـنيف لـسـيارة
مــفــخــخــة في مــنــطـقــة مــكــتــظـة
بالـعاصـمة الـصومـاليـة مقـديشو
امس الـسبت إلى 90 قـتـيالً على
األقل وعشرات اجلـرحى بحسب
مــــا أفــــاد مـــســــؤول في خــــدمـــة
اإلسعـاف.وقال مديـر خدمة "آمن"
لإلســـعـــاف عـــبـــد الـــقـــادر عـــبــد
الـرحــمن حــجي لـوكــالــة فـرانس

بـرس إن "عدد الـضحـايا الذي 
الـتــأكـد مــنه بـلغ 90 قــتـيالً و70

جريحاً وقد يرتفع أكثر".
W¹dJ Ž …bŽU

وفي افــغــانــســـتــان قُــتل عــشــرة
جنود أفـغان بهجـوم شنّته حركة
طـــالــبـــان الـــســبت عـــلى قـــاعــدة
عسـكرية في واليـة هلمـند جنوب
الــــــــــــبــالد وفـق مـــــــــــــا أفــــــــــــاد
مسؤولـون.وحفر عنـاصر طالبان
نــفــقًـا إلـى الـقــاعــدة في مـنــطــقـة
سنـغ وفجّـروها قبل أن يـتمكن
مـقـاتــلـوهم من مـهـاجـمـة اجملـمّع
الــعــســكــري بــحــسـب مــا صـرّح
الـنـاطق بــاسم كـتـيـبــة "مـايـوانـد
 "215الـتـابعـة للـجيش األفـغاني
في جـنـوب أفــغـانـسـتــان لـوكـالـة
فرانس برس.وقال "كان هناك 18
جنـديًـا في القـاعدة عـنـد الهـجوم
. يــوفــرون األمن ألهــالي ســنــغـ
جـرح أربـعـة جـنـود وصـدّ أربـعـة
آخــــــرون هــــــجـــــوم طــــــالــــــبـــــان
بـبسـالة".وتـبنّت طالـبان الـهجوم
ــتـــحــدث فـي بــيـــان صــادر عـن ا
بـــاســمـــهــا ذبــيـح الــله مـــجــاهــد
وأُرســـل إلـــى وســــــــــــــــــــــــــــــــائـــل
اإلعالم.ويـأتي هـجـوم هلـمـند في
وقت تــســتـعــد الــقـوات احملــلــيـة

× تـســتــضــيف في أراضــيـهــا مــقـر
مـنظـمة حـظر األسـلحـة الكـيمـيائـية
وخـمس محـاكم دوليـة هي: محـكمة
الـتحـكـيم الـدائـمـة ومحـكـمـة الـعدل
الـــدولــيــة واحملـــكــمــة اجلـــنــائــيــة
الــدولـيـة لـيـوغـوسـالفـيـا الـسـابـقـة
واحملــكـــمـــة اجلــنـــائــيـــة الــدولـــيــة
واحملــــكـــمـــة الــــدولـــيــــة اخلـــاصـــة

بلبنــــان.
× تــعـــد ثــانـي أكــبـــر بـــلــد مـــصــدر
للـمنتـجات الـغذائـية والـزراعية في
تحدة. وتعدّ العالم بعد الواليات ا
عـاشر دولـة في الـعـالم لديـهـا أعلى
نـسـبة لـدخل الـفـرد في الـعـالم (عام

 (2011وفي مـايـو / أيار  2011
تـصــنـيــفـهــا بـأنــهـا الــدولـة األكــثـر
ســعــادة بــحــسب الــبــيــانــات الــتي
نـــشـــرتـــهـــا مــــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون

والتنميــــة.
× الــتـعــداد الـســكـاني  17مـلــيـونـا

و 181الف 
سنة × متوسط العمر 81

يــتــكــون من ثالث جــزر في الــبــحـر
الكاريبي بأميركا الالتينية.  

اني ـقـراطي بـر × نـظام احلـكم د
وعــــاصـــمــــتـــهــــا الــــرســـمــــيـــة هي
لك أمـستـردام في حـ يـقع مـقـر ا

واحلكومة في الهاي.
×  مـيـنـاء روتـردام هـو أكـبـر مـيـناء

في أوروبا
× يـــقع حــــوالي نـــصـف مـــســـاحـــة
أراضــيـــهــا حتت مــســـتــوى ســطح
الـبـحر فـي منـطـقة يـقـطنـهـا حوالي
 %21من إجـمـالي الـسكـان بـيـنـما
يـقع نـصف أراضيـهـا اآلخر في أقل
من متـر واحد فـوق مـستـوى سطح
البحر. وهذه السمة اجلغرافية هي
الــــتـي أعـــطـت لــــلــــبالد اســــمــــهـــا:
ــــــــــنـــــــــخـــــــــفـــــــــضـــــــــة األراضـي ا

Nederlanden).)
 *مـعـظم مـسـاحـة الـبالد مـسـطـحـة
جداً بـاستـثنـاء بضـعة سـفوح تالل
مــــنـــــفــــردة في أقـــــصى اجلــــنــــوب

الشرقي.

والــدولـيــة لـشـتــاء دامٍ جـديـد في
ظـل احملـــادثـــات بــــ الـــواليـــات
ـتـحدة وطـالـبان من أجل إنـهاء ا
الـــعــنف في أفــغــانــســتــان.وقُــتل
الــثالثــاء ســبــعــة جــنــود أفــغـان
بهجـوم شنّته طالـبان على قاعدة
في واليـــــــة بـــــــلخ فـي شـــــــمــــــال
الـبالد.ويـعـني فـصل الـشـتـاء في
ــاضي تـبــاطــؤ مـا كــان يــعـرف ا
بـ"مـــوسم الــقــتـــال" حــيث يــعــود

{ بـيـروت (أ ف ب) - بعـد عـقود
ـتـراكـمـة مـن اجلـهـد واخلـبــرة ا
ــتـلك ظنّ روجــيه زخــور الــذي 
مــــعـــمـالً نـــاجـــحــــاً لـــصــــنـــاعـــة
الشوكوال أنه سيـتركه إرثاً قيماً
البـنـته لـكـنه وجــد نـفـسه فـجـأة
وسط انهـيار اقتصـادي متسارع
يجـتـاح لبـنان.بـدالً من أن يـجني
ـيالد كما األربـاح في فترة عـيد ا
في كل عــام يــنـهــمك زخـور (61
عــامــاً) وابـنــته ( 29عــامــاً) هـذه
األ بــتــخـــفــيض أســـعــار كــعك
ـثــلـجـات ـصــنـوع من ا الـعــيـد ا

والذي يشتهر به معملهم.
tðôuJý lD

ويـــــقــــول زخــــور فـي مــــتــــجــــره
الــــصـــغــــيـــر ومن حــــوله أنـــواع
مــخــتــلـــفــة من قــطع الــشــوكــوال
ـزيــنــة لـوكــالـة فــرانس بـرس ا
"إذا بــــقي الــــوضع عــــلى حــــاله
سأفلس خالل أشهر".وبدأ زخور
في فـتـرة الـتـسـعيـنـات بـصـنـاعة
ــثـلــجـات. طـوال الـشــوكـوال ثم ا
سـنــوات كـان يـحـسّن تـدريـجـيـاً
من وصفـاته إلى أن بات مـقصداً
ألفــخم الـــفـــنــادق الـــلـــبــنـــانـــيــة
ــيـــســـورين.وعـــمــد والـــزبـــائن ا
مـؤخـراً إلى إنشـاء مـعمل جـديد
لــكـن األزمــة االقــتــصــاديــة الــتي
يــشـهـدهــا لـبـنــان تـبـدو وكــأنـهـا
"ضـربـة شـبه قـاضـيـة" بـالـنـسـبة
اليه كـمـا يقـول.ويضـيف "نـتجه
نحـو مـكان لم نـكن نـتخـيل يـوماً
أن نــصل إلــيه".قــبل األزمــة كـان
زخور يـرسل لـلـفـنادق طـلـب أو
أكـثر أسـبوعيـاً وبكـميات كـبيرة
إال أنه مـــنـــذ شــهـــرين لـم يــرسل
سوى طـلـبـية واحـدة لـكل فـندق.
كــمـا أن الــزبـائن الــذين اعـتـادوا
عــــلـى زيـــارة احملـل لم يــــعـــودوا
يـقـصـدونه إال في مـا نـدر. وبـات
ـر ببطء فيـما يدخل أول يومه 
ـتـجـر بـعـد أن يـكون زبـون الى ا

انـــــقــــــضى أكــــــثـــــر مـن نـــــصف
ــو الــنــهــار.بــعــد ســنــوات من 
متـبـاطئ مع عـجـز السـلـطات عن
إجـراء إصالحـات بنـيويـة يزداد
ـــعــيــشي خــطــورة في الــوضع ا
لـبـنـان وسط أزمـة سـيـولـة حـادة
ــــواد وارتــــفـــــاع في أســـــعــــار ا
األساسية.وتـشهد البالد منذ 17
تــشـــرين األول/اكــتــوبــر حــراكــاً
شعبـياً غير مسبـوق ضد الطبقة
الـسـياسـيـة كامـلة الـتي يـتـهمـها
تظاهرون بالفساد ويحملونها ا
مـــســــؤولـــيـــة تــــدهـــور الـــوضع
االقــتــصـادي ويــعــتـبــرون أنــهـا
عــــاجــــزة عـن إيــــجـــــاد حــــلــــول
لألزمـة.ويـجــد آالف الـلـبــنـانـيـ
أنـفسـهم اليوم مـهددين بـخسارة
وظـائفهم فـيما تـعمد مـؤسسات
عــديـــدة الى اقـــتـــطــاع قـــسم من
صـارف منذ الرواتب. وتـفرض ا
أشـــهــر إجـــراءات مــشـــددة عــلى
ســـحـب األمـــوال وخــــصـــوصـــاً

واطنون الدوالر وال يـستطـيع ا
ســحب ســوى قــسم مــحــدود من
رواتــبــهـم الــشــهــريـــة.وفي بــلــد
يـعـتــمـد عـلى االسـتــيـراد بـشـكل
أسـاسي ومع عـدم توفـر الدوالر
وظـــهـــور ســـوق مـــواز لـــســـعـــر
واد الـصـرف ارتـفـعت أسـعـار ا
االســـتـــهالكــــيـــة وخـــصـــوصـــاً
ـــســــتـــوردة مــــنــــهـــا بــــشـــكل ا
حـــــاد.ويـــــســــتـــــورد زخـــــور كل
ــكـونــات الـتـي يـحــتـاجــهـا في ا
عمله من اخلارج ويدفع سعرها
بـالـدوالر أو الـيـورو. أمـا الـيـوم
ـصارف لم ونتـيـجـة إجـراءات ا
يــعــد بــإمــكـانـه تـأمــ الــعــمــلـة
األجــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة لــــــــــدفـع
مـسـتـحقـاتـه.ويـقـول "حـ تـنـفذ
طـلوبة لصـناعة أحد كـونات ا ا
األصــنــاف يــنــتــهي األمــر" دون
جتديده.على غرار زخور يعاني
لبنانيـون كثر من انهيار الوضع
ـالي واالقـتـصادي ومـنـهم من ا

اضــطــر إلى إغالق مــصــدر رزقه
ومنهم تعرّض للصرف من عمله.
وقـد تـقــدمت عـشـرات الــشـركـات
لـوزارة الــعــمل بـطــلـبــات صـرف
جماعي.إزاء هذا التدهور فكّرت
مـعــلـمــة احلـضــانـة لــيـا كــريـدي
بادرة وعائلتها بحلّ وتقدمت 
تــقـضي بــالـتــرويج لـلــمـنــتـجـات

اللبنانية.
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وأطــلـقت الــعــائــلـة حــمــلــة عـلى
موقع "فـيـسبـوك" بـعنـوان "صنع
في لــــبـــنــــان - نــــبض لــــبــــنـــان
ـنــتــجـ ـســاعــدة ا صـنــاعــته" 
احملـــــلـــــيـــــ عـــــلـى الـــــتـــــرويج
لـبضـائعـهم.وخالل شهـرين فقط
اســتــقـطــبت الــصــفــحـة  32ألف
عـــضـــو يــــعـــرض كـــثـــر مـــنـــهم
منتجات مصـنعة محلياً أو حتى
مـــنـــزلــيـــاً ويـــســأل آخـــرون عن
بـــضـــائع مـــحــلـــيـــة بـــديــلـــة عن
منـتجـات معـينـة كانـوا يشـترون

ـســتــورد مــنــهــا.وتــقـول عــادة ا
كـــريـــدي لـــفـــرانس بـــرس "كـــنـــا
معـتـادين إذا ذهـبنـا إلى الـسوق
أن نشـتـري من دون أن نـنـظـر ما
نتج صنع في لبنان أو إذا كان ا
ال".وخالل جـلسـة عائـليـة اتفقت
مع أقـربــائـهــا عـلى الــذهـاب إلى
الـــســـوبـــرمـــاركت لـــلـــبـــحث عن
صـنعة في لبنان من البضائع ا
مسـتلـزمـات تنـظيف مـنزلـية إلى
الـــشـــامــــبـــو وزبـــدة الــــفـــســـتق
والـــكــــاتـــشـــاب وحــــتى ألـــعـــاب
األطفال.وتضيف كريدي الوالدة
لطفل يبلغ نـحو عام "تفاجأت
بـكــمـيــة الـبــضـائع الــتي لم نـكن
نـعـرف عـنـهـا".وبـدالً من الـذهـاب
إلى الــســوبــرمـاركـت الـضــخــمـة
لـلـتــبـضع بـاتت كــريـدي تـفـضل
محل البـقالة الصغـير في بلدتها
الـواقـعـة شـمـال بـيـروت.في عـيـد
يـالد احلالي ونـتـيـجـة األزمة ا
اكـتفت كـريدي وأقـربائـها بـشراء

الــهـدايــا ألطــفــال الـعــائــلــة فـقط
وجميعهـا صُنعت في لبنان.على
خط آخــر وجــد راني احلج (43
عـاماً) نفـسه مضـطراً للـتأقلم مع
الــــواقع اجلــــديـــــد في احلــــانــــة
الـصـغـيـرة الـتي يـديـرهـا وعـمـد
الى الـــتـــقـــلــــيل من اســـتـــخـــدام
سـتوردة شـروبـات الروحـيـة ا ا
الـغـالـيـة الـثــمن حـتى ال يـضـطـر
إلى رفع األسـعار.ويقـول "غالـبية
الـزبائن يـحصـلون عـلى رواتبهم
بــالـلــيــرة الـلــبــنـانــيــة (...) لـذلك
ستطاع أن أقلل من أحاول قدر ا
وطـأة األمر لكي ال يـشعـر الزبون
أنه خـــســــر كـــثــــيـــراً مـن قـــدرته
الـشــرائـيــة ولم يــعـد قــادراً عـلى
اخلـــــــروج لــــــــلـــــــتــــــــرفـــــــيـه عن
نـفــسه".ولـتـحــقـيق هــذا الـهـدف
عـــمـــد وأصــــحـــاب احلـــانـــة إلى
الـــبــــحث عن بــــضـــائع بــــديـــلـــة
مـصـنـعـة مـحـلـيـاً من مـشـروبـات
روحــيـة أو مــواد تــســتــخـدم في
ــكــنــنــا أن الــطــبخ.ويــقــول "ال 
كن أن نـسـتبـدل كل شيء لـكن 
نتج اللبناني نعيد احلياة إلى ا
أكــــــــثـــــــــر ونــــــــشــــــــجـع عـــــــــلى
اســتــهالكه".لــكن بــالـنــســبـة الى
ــــكـن اخــــتـــــصــــار آخــــريـن ال 
الــوضع بــاســتــبــدال مــنــتــجـات
بـأخــرى فــالـوضـع االقـتــصـادي
ـــعـــيـــشـــيــة صـــعب واألعـــبـــاء ا
تــتـفــاقم.في مــتـجــر في بــيـروت
تتـنقـل مر رباح ( 35عاماً) من
ّـر إلى آخـر. تنـظـر بتـمعّن إلى
ـنـتـجـات التـي ارتفـعت أسـعـار ا
بـشكل حـاد لشراء مـا يلـزمها من
دون أن تــــضــــطــــر إلـى إنــــفــــاق
الــكــثــيــر.وتــقــول "كل شـيء بـات
أغـلى فـيـمـا انـخـفـضت رواتـبـنا
إلى النصف".وتضـيف "ما يهمنا
الــيــوم هـو أن نــشـتــري مــنـتــجـاً
جـــــيــــداً ورخـــــيـــــصـــــاً إن كــــان

." مستورداً أو لبنانياً

مـقـاتــلـو طــالـبــان إلى قـراهم في
وقت صعّبت الثلوج واجلليد من
تـنـفـيـذ الـهـجـمـات.لـكن مع تـغـيّر
الـوضـع في الـسـنــوات األخـيـرة
قـاتـلون يـأبهـون لتـبدّل لم يعـد ا
الـفـصـول.ويــتـواصل الـعـنف في
ــفــاوضــات أفـــغــانــســتــان رغم ا
ـتـحـدة اجلــاريـة بـ الـواليــات ا
وطـالـبان بـهدف خـفض التـواجد
الــعـسـكــري األمـيــركي في الـبالد

ـتـمـردين حتسّن مـقابل ضـمـان ا
الوضع األمني.
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الى ذلك  عــثـرت الـســلـطـات عـلى
جــثــامــ ســتــة أشــخــاص بــعـد
حتـطم طائـرة مروحـية في إحدى
جــزر هـــاواي حــســـبــمـــا ذكــرت
السلطات احمللية اجلمعة.وكانت
الطائـرة التي أعلن عن اخـتفائها
اخلــــــمــــــيـس تــــــقل ســــــبــــــعــــــة

وسـتــة ركـاب بــيــنـهم قــاصـران
لـــتــجـــوب فــوق جـــزيــرة كــاواي.
ـــــروحـــــيـــــة عن وأبـــــلـغ مـــــالك ا
اختفائها مساء اخلميس بعد أن
فــقــد االتــصــال بــهــا.و إرســال
نطقة لكن قارب ومروحيـة إلى ا
الـظروف اجلـويـة كـانت "صـعـبة"
وصــاحــبــهــا ضــعف في الــرؤيــة
وريـــاح قــــويــــة وفــــقًــــا حلـــرس

السواحل.
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أشـخـاص.وأوضــحت الـسـلـطـات
أنه ســيــتم اســتــئــنــاف عــمــلــيــة
الــبــحث عـن نـاجــ مــحــتــمــلـ
السبت بعد ان  تعليق العملية
بـــــــــســـــــــبـب ســـــــــوء االحـــــــــوال
اجلــــويــــة.وقــــالت فـي بــــيـــان ان
ــروحــيــة حتــطــمت في مــنــتـزه ا
كـوكـاي بجـزيـرة كـاواي الـواقـعة
شــمــال غـرب االرخــبـيل.وأقــلـعت
ـروحـيـة وعـلى مـتـنـهـا الـطـيـار ا
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ــظـاهـرات واالعـتــصـامـات صـورة مـن الـصـور الـتي كل يـوم جتـلـب لـنـا صـور ا
ستـبقى خالدة في تاريخ العراق مهما طال الزمن ومهما ظل العراق ينزف حزنا
عـلى اغـتـصابه واحـتالله من جـهـات مخـتـلـفة. صـورة سـتظل عـالـقـة في ذاكرتي
مادمتُ عـلى قيد احلـياة وستـخلـدها انامـلي من خالل كلـمات بسـيطة خـالية من
ـفـهـوم األدبي الـعـميـق لكـنـهـا كـلـمـات نـاريـة كـرصـاص يـزغـرد في عـرس فـتاة ا
ساهمة في تسجيل صورة من طاهـرة لم يكن همها سوى احلضور الى ارض ا
الحم اخلـالدة- انهـا الشهـيدة الـبطلـة نور رحيم- ..عـلى الرغم من عدم صور ا
امتالكـها ثـمن اجرة االنـتقـال للـمشـاركة مع بـقيـة الثـائرين  –اضـطرت ان تـبيع
تـلـفونـهـا الـذي تـعتـز به كل االعـتـزار لـكنـهـا وجـدت ان هنـاك شيء آخـر وحـركة
ـشـاركـة اخــرى تـعـادل ال بل تــفـوق كل اشــيـاء احلـيـاة الــثـمـنــيـة ..احلـضــور وا
وتسـجيل حلظـة من حلظات الـتاريخ في سجل الـعراق اجلريح. كـانت حنـجرتها
تــنـطـلق بــأقـصى عـنـفــوان تـطـلب رحــيل الـفـســاد وعـودة الـعـراق الـى صـفـحـاته
النـاصعة البياض. وانطلقت رصاصة من جهة الطرف االخر لتستقر في رأسها
وانكـبت عـلى االرض كـفـارس غـذى ارض وطنه اجلـريح بـقـطـرات دمـائه وطارت
روحهـا الى الـسمـاء لتـكـون في ضيـافة خـالق الـسمـوات واالرض . رسمت روح
نور مع بـقية ارواح شهداء هذه االرض الطيبة صورة من صور التكاتف والتآزر
من اجل حـريـة هـذا الـوطن اجلـمـيل. ذرفتُ عـلـيـهـا دمـوعا
غزيـرة كمـا ذرفتُ باألمـس ومنـذ اليـوم األول لبـدء ارتفاع
ارواح شـــهـــداء الـــوطن الى فـــضـــاء اخلــلـــود.....حتـــيــة
لـــروحــــهـــا وألرواح كـل الـــشـــهــــداء ...شـــهــــداء الـــوطن

اجلميل...وانا لله وانا اليه راجعون.
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كن ان حتـدث او تسـتمر ا ال  ـواضيع التـي ر هـناك الكـثيـر من االمور وا
اال فـي الــعــراق فــقط ونـــحن الــيــوم ال نـــتــحــدث عن االمـــور االيــجــابــيــة او
ظلمة من تاريخ العراق بل االجنـازات التي هي اصال قليلة في هذه الفـترة ا
ـستـمـرة خالل سـنوات طـويـلة من دون نـقصـد االمـور واحلـوادث والوقـائع ا

اي عالج اوحساب.
مـثال الكـهرباء الـتي لو جـمعـنا تـصريـحات وزراء الـكهـرباء خالل الـفترة من
 2003الى الـيوم في العـراق واقلـيم كوردستـان عن اجنازات وزاراتهم في
ريخ انـتاج الكـهربـاء المكن العـراق ان يقـوم بانارة كـوكب االرض والقـمر وا
ـاليـة او هيـئة عـروفـة من قبل وزارة ا نـظرا لـلمـبالغ الـطـائلـة التي صـرفت وا
الـنزاهة لكن الكهرباء حالها مـعروف ومصابة بكل امراض الهزال والنحول

بحيث مع اول ارتفاع اوانخفاض لدرجات احلرارة تبدأ باالنقطاع.
ــقـــال لــضـــرب الـــكــثـــيـــر من االمــثـــلـــة الــتـي ال حتــدث اال في وال يـــتــسـع ا
 وهي مـستمـرة النه التوجـد مسائـلة وال يوجـد تطـبيق للـقانون الـعراق فقط
واذا مـا طُبق الـقانـون فبـ فتـرة واخرى يـصدر قـانون عـفو عـام يتم قـياسه
وفـصاله عـلى قيـاس اكبـر عدد من اجلـرائم بحـيث يقـوم كل حزب وكل كـتله
ان اومجـلس النواب بفـرض النص الذي يسـتفيد مـنه اكثر عدد من في الـبر

قرب منه. الفاسدين ا
وحـسب االخـبـار أن هـناك جلـنـة تـسـمى جلـنـة مـزدوجي الـوظـيـفـة في نـقـابة
احملـام الـعـراقـي كـشـفت عن طـبيـب اسنـان يـنتـمي لـنـقـابة احملـامـ وهو
يـحمل هوية احملاماة ولـوتوجد مثل هذه الـلجنة في نقابـات أخرى مثل نقابة
هنـدس او غيـرها من الـنقابـات لوجدنـا العجب الـصحفـي او االطبـاء او ا
ـنـتـمـ لـهذه العـجـاب فـبـعـمـلـيـة حسـابـيـة بـسـيـطـة لـو قـمنـا بـجـمع اعـداد ا
ـا كـان نـاجت الـعـدد يـعادل نـصـف سـكان الـعـراق الن بـعض الـنـقـابـات فـر
االشـخاص عنـده اكثر من هويـة واكثر من مـهنة ووظـيفة كـما هو احلال في
ـعلمـ ونقابـات العمـال وهما االكـثر عددا من حـيث االعضاء واالقل نـقابة ا
ـا النه ال امـتـيـازات او فـوائد بـ الـنـقـابات فـي حاالت االزدواج الـنـقـابي ر

اصال من االنتماء اليهما.
وضـوع االخـطر مـن مزدوجي الـوظـيفـة او االنـتـماء هـو االشـخاص ويـبقـى ا
الـذين يستـلمون اكثـر من راتب من الدولة وهي حـالة غريـبة ال توجد اال في
الـعراق فقط حـيث يسـتلم البـعض من اصحـاب النـفوس الضـعيـفة والدنـيئة
راتب رعـاية اجتمـاعية وهو عـضو غرفة جتـارة اوموظف او صاحب محل او
ا يـسـتـلم راتـب اوثالثـة حـتى وصل عـنـد احدهم مـهـنة خـاصـة وكـذلك ر
عـلى ذمة البـعض انهم وجدوا اشخـاصا يسـتلمون  7سـبعة رواتب كما انه
ــا فـي الــتــاريـخ كــثــرة أعـــداد االشــخــاص الـــعــراق فــقـط في الــعـــالم او ر
نصب رئيس (جـمهوريـة ومجلس نـواب ومجلس وزراء) ووزير ـتقاعديـن  ا
ووكـيل وزارة ومديـرعام وضـباط بـرتب علـيا ومـستـمرة
رواتـبهم ورواتب حـمايـاتهم وامـتيـازاتهم  وايـفاداتهم
احلـقيقية والوهمـية مستمرة حـتى بعد وفاتهم وهو ما

ال مكن ان جنده االّ في العراق فقط.

ÊUC — —U² « b³Ž

ـؤلف عن اللحـظة احلـرجة التي في كـتاب البالذري فـتوح الـبلـدان يحدثـنا ا
وقـفـها اخلـلـيـفـة عـمـر بن اخلطـاب رضي الـله عـنه عـنـد فـتح أرض الـعراق .
ــقـــاتــلــون تــوزيع األرض غـــنــائم مــثــلــمـــا كــان احلــال في الــغــزوات أراد ا
والـفتوحات األخرى أجابهم اخلـليفة بكتـاب إلى القائد سعد بن أبي وقاص
قـائالً : " بلغـني كتابك تـذكر أن الـناس سألـوك أن تقسم بـينهم مـا أفاء الله
عـليهم فإذا أتـاك كتابي فانـظر ما جلب عـليه أهل العسـكر بخيـلهم وركابهم
من مـال أو كــراع فـأقــسـمـه بـيــنـهم بــعـد اخلُــمس واتـرك األرض واألنــهـار
سـلم فإنك إن قـسمتهـا ب مَنْ حضر لـعمالهـا ليكون ذلك في أعـطيات ا
َْن يبقى بـعدهم شيـئاً" . وفي هذا الـكتاب نـقرأ أيضـاً ما قاله مؤرخ لم يـكن 
َنْ في فـتوح البلدان أبي احلسن البالذري : " أقر عمر بن اخلطاب السواد 
عـنى لألجـيال الـقـادمة. فـأي مـستـقبل أصالب الـرجال وأرحـام الـنسـاء" 
ا أظـهـرت ومـا خزنت عـلى فـئة يـنتـظـر الـبالد والعـبـاد إذا وزعت األرض 
من الـنــاس ومن جـيـل واحـد. وقـال لــهم اخلــلـيــفـة وهـو يــواجه الــضـغـوط
فـأرض الـعـراق لـيس كـغيـرهـا سـوداء من شـدة اخلـضـرة واخلـصـوبـة: " قد
أشرك الله الذين يأتون بعدكم في هذا الفيء". بعدها لم يلغ اخلليفة علي بن
أبي طـالب علـيه السالم  وقد أصـبحت الـكوفـة عاصمـة له ما تـقرر. وجرت
ا أقره عمر. لك إال أنه تردد بعد أن أُخبر  محاولة من قبل الوليد بن عبد ا
وهـــكــذا ظــلت أرض الــســـواد " ال تــشــتــرى وال تُــبـــاع". حــتى جــاء الــوزيــر
لك فخالف سُـنَّة عمر بـأرض السواد ووزعهـا إقطاعيات الـسلجوقي نِظـام ا
ـا قُتل بسـببها سـتنجـد بالله إلى اخلراج ور ومـا هي إال عقود فأعـادها ا
ـستبدين العادل في ظل الـهيمنة السلـجوقية. ويعد هذا اخلـليفة من جملة ا

في تاريخ الدولة اإلسالمية. 
قاتل الذين لم ينقسموا بعد إلى سُنَّة وشيعة ان الـفارق كبير ب أولئك ا
وبـ األحـزاب واجلـمـاعات الـتي تـتـقـاسم الـسـلـطـة والـنـفـوذ والـثـروة الـيوم
أولـئك أخذوهـا بـأسيـافـهم وهؤالء جـاءتـهم عطـيـة وهبـة وبـرداً وسالماً ومع
ذلك تـنمـروا وأصروا علـى أخذ الفيء نـهبـاً وما زالـوا يراكـمونه عـبر الدين
ـقـراطـيــة مـعـاً فــهم يـقـدمــون أنـفـسـهـم وكالء الـله عـلى األرض وعـبـر الــد
َنْ طال عليهم ـتلكون ناصية الـفتوى لذا أشاعوا في رؤوس البـسطاء  و
األمل واالنـتــظــار أن عـدم انــتـخــابــاهم سـيــقــود إلى نــار جـهــنم بل يــقـطع

لة. أليس هذا هو االستبداد بعينه? األرزاق ويُطلق النساء ويخرج من ا
عـارضة السابقة ان األحـزاب واجلماعات والشـخصيات في العـراق منها ا
ومــنــهــا الـذين امــتــطــوا صـهــوة احلــدث مـطــالــبـون بــإعــادة أمالك الــدولـة
قر أو مقرين ودار أو دارين وأن يـفرغوا ساحل دجلة لبغداد وبـاالكتفاء 
ويـعيدوا قصور الشعب الرئاسية الى دوائر محافظات العراق. ولنا في عمر
َنْ هم في أصـالب الــرجــال وأرحــام أســوة حــســـنــة وقــد تــرك فـي األرض 
الـنـســاء. ومَنْ أحب االمـام عــلي بن أبي طـالب فــأصـغـر حــارس من حـمـايـة

السياسي أكثر منه ترفاً وانبساطاً في العيش.
أعـيدوا لـلـدولة أمالكـهـا فمـا كانـت شواطئ الـرافدين

فيئاً لكم! 
{  تدريسي بجامعة تكريت


