
ــقــاالت فـــان اصــدارهــا في الــصــحـف من ا
كـتاب يـضـفي علـيهـا اهـميـة بارزة ويـحفظ
مـحتـواهـا من الضـيـاع والنـسـيان.وسـجلت
مـداخالت احلــضـور شـهـادات رفـيـعـة بـحق
الـصدر وبشـأن كتاباته ذوات الـلغة الـسهلة
واحملـتـوى الـثـر والـرؤى الـثـاقـبة. وبـرز من
بـــ اهم مـــا قـــيل اســـتـــذكــارات الـــبـــاحث
الــسـيـاسي طــالب احلـسن الــذي كـشف عن
ذاكـرة حيـة ال تـطوي مـحفـوظـاتهـا السـن

ـبعث ـشاركـ في حفل ا فـاستـذكر اشـهر ا
الـنبوي الـذي شهده جـامع براثا ربـيع سنة
بحضور رئيس الوزراء طاهر يحيى 1968
ووزيــــر االرشــــاد مـــــالك دوهـــــان احلــــسن
ـبـرزين وصـدحـت فـيه حــنـاجـر الــشـعــراء ا
كـالسيد بحر العلوم والدكتور محمد حس
لتهبة في الـصغير الذي تـسببت قصيـدته ا
ردود افـعــال صـارخـة ادت في مــا بـعـد الى
اعــتـقــالـه بـامــر رئــيس اجلــمــهــوريــة عــبـد
الـرحمن محمد عـارف ثم اطلق سراحه بعد
ايـام اثـر منـاشـدة وفـد من الوجـهـاء ورجال
الـدين الى الـرئـيس الراحل عـارف وقـد كان
رجال مـتسـامحـا ال يحـمل ضغـينـة ضد احد
والســيـمـا من طــــــــراز الـذين احــيـوا حـفل

براثا. 
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مـن جــانب اخـــر. ويــقـع الــكـــتــاب في 272
صــفــحــة من الــقــطع الــكــبــيــر مع مــلــحق
بــالـصـور الــتي تـوثق حــفل تـوقــيع كـتـابه
(الـــعـــراق اجلـــديـــد  –رؤيـــة من الـــداخل)
واالخـبار والتقاريـر التي اضاءت االحتفال
بـتوقـيع الكتـاب في نادي الـعلويـة مساء 9
ــاضي وكـذا الــصـور الـتي كــانـون االول ا
وثـقت وقائع حـفل توقـيع كتـاب (في فضاء
الـتـنويـر واالصالح) والـكـلمـات الـتي اثنت

ؤلف وابداعه. على جهد ا
qK)« d¼UE

وتـضـمن الـكـتـاب الـذي وقع نـسـخه الـصدر
صـباح السبت 34 مـقالة سبق له ان نشرها
في الـصحف احمللـية ورصدت ابـرز مظاهر
اخلــلل واالوجــاع الـــتي شــهــدهــا الــعــراق.
ــؤلـف انه (ابــتـــدأ الــكــتـــابــة مــنــذ ويــرى ا
سـنـوات لـلـتــأشـيـر عـلى مـظـاهـر اخلـلل في
االوضاع الراهنة والتذكير بخارطة الطريق
ــا نـــحن فـــيه من الــكـــفـــيــلـــة بـــاخلالص 
مــشـكالت وازمــات). وشـدد احملــتـفى به في
كـلـمـته عـلى اهـمـيـة الـكـتـاب بـوصفـه ذاكرة
حــيــة لــلــوقــائع واحلــوادث ووعــاء لــنــشــر
ـعـرفة االفـكـار وتـعـمـيق احلـوار واشـاعـة ا
مـشـيرا الى انـه برغم اهـمـيـة ما يـنـشره في

الـتــخـلف. وسـرد الـصـدر عـددا من جتـاربه
الــشـخـصــيـة لــتـأكـيــد قـدرة االنــسـان عـلى
ـطـاولـة واداء رسـالـة االنـسان ـقـاومـة وا ا
في بـلـوغ احلـقيـقـة بـكل دقـة وموضـوعـية.
وحث على مقارعة الظلم والتخلف انطالقا
ـأثور (اذا ظـهـرت البـدع فـعلى من الـقـول ا
الـعــالم ان يـظـهـر عـلـمه). ورأى الـصـدر ان
ـستحـق هو خـطف فرص الـتوظيف من ا
بــدعـة وان اعـادة الـبالد الى قـرون الـظالم
ـال هــو بــدعـة وان االثــراء عـلـى حـســاب ا
الــعــام واحلــصــول عــلى االمــتــيـازات دون
وجه حـق هـمـا بـدعـتان. ويـسـجـل لـلـسـيد
ن حـس محمـد هادي الصدر انه (ليس 
يـــوصـــد ابـــواب االمـل ويـــغـــلب الـــنـــظـــرة
ــــتــــشـــائــــمــــة عن احلــــاضـــر الــــســـوداء ا
ن يسبح ـستـقبل ولـكنه ايـضا ليـس  وا
فـي فـــضـــاء من اخلــــيـــال واالوهـــام) هـــو
يــتـــصف بــواقــعــيــة وطـــنــيــة بــعــيــدة عن

العواطف واالمنيات . 
W³Jðd  U¹UDš

ـسـؤوليـة الـشرعـية والى ذلـك فقـد مارس ا
والـوطـنــيـة وواصل الـكـتـابـة لـلـتـنـبـيه الى
ــرتـكـبــة من جـانب االخــطـاء واخلــطـايـا ا
والـتـشـديـد عـلى ضـرورة االصالح الـعـملي

االخـر  حاجـة ملحـة وضرورية فال زال
الــعـراق مــنـذ ثـالثـة عــقـود يــعـاني من
أزمـة الطاقة الكهـربائية التي أصبحت
مـــــزمــــــنـــــة). ورأى االمـــــ  إن (هـــــذا
ــالي لــهــذه الـوزارات الــتــخــصــيص ا
حـــقــيــقـي وواقــعي الدامـه احلــيــاة في
ــشــكــلــة الــبـالد) مــســتــدركًــا (إال أن ا
لــيــست في حــجم الــتـخــصــيص الـذي
أشـارت إلـيه الـــــــــنـائـبـة والـذي يصل
ـــا في إلى  41.29مــــلـــيــــار دوالر  وا
ـبالغ الى كـيـفـية ضـمـان وصول هـذه ا
ـبالغ ـؤشـر ازاءهـا فـهـذه ا ـشـاريع ا ا
وازنة الـعراقيـة ينبغي الـضخمـة من ا
أن يـتم مـراقـبتـهـا والتـأكـد من أنـها لن
ـرات الـفـسـاد كـمـا كانت تـذهب الى 
عـــلــيه مـــوازنــات أغـــلب الـــســنــــــوات

السابقة ). 
‚«“—ô« œuIŽ

وتـــابع ان (فــقـــرات عــقــود األرزاق في
الـدفـاع وعـقـود التـسـلـيح وااللـيات في
الـداخـليـة والـدفاع  الـتـأشيـر عـليـها
في الـسنـوات السـابقـة بانـها تـشوبـها
الــــفـــــســــاد وكــــذلـك فــــقــــرات جــــوالت
الـتـراخيـص واالستـكـشافـات الـنفـطـية
ــصــافي وجتـــهــيــز وعـــقــود انــشـــاء ا
مـحطـات التـوليـد الكهـربائـية بـالوقود
قـد  التأشير على اغلبها بأنها عقود
فيها ثغرات للفساد وبعض االتفاقيات
 الــتـــعــاقــد بــشــأنـــهــا بــارقــام غــيــر
حـقـيـقـيـة) الفـتًـا الى ان(األمـر يـنـطـبق

عـلى إنشـاء محـطات كـهربـائيـة فقد 
الـتعاقد مع شـركات كبرى مـنذ عشرات
الــسـنــ إلنـشــاء مـحــطـات تـولــيـد في
مـناطق متعددة من العراق إال أن أغلب
هـــــذه احملــــطـــــات لم تـــــنــــجـــــز حــــتى
اآلن).وشـدد االم عـلى القـول ان(على
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ابـدى خـبـيـر اقتـصـادي تـأيـيـده حلجم
الـية الـتي تضـمنـتها الـتخـصيـصات ا
ـوازنـة الـعـامـة ألربع وزارات حـيـوية ا
ووصفه بـ(احلقيقي والواقعي) الدامة
احلـــيـــاة فـي الـــبالد مـــنـــوهـــاً الى أن
ـشـكلـة لـيست في حـجم الـتخـصيص ا
بالغ ـا في كيـفية ضـمان وصـول ا وا
ــؤشـر ازاءهــا داعــيًـا ـشــاريع ا الـى ا
ــراقـبـة ابـواب الى  تــكـثـيـف اجلـهـود 
الي واالداري الـصـرف درءًا للـفسـاد ا
فــيـمـا يــسـتـأنـف مـجـلس الــنـواب غـدا
الــثالثــاء أعــمــاله بــعــد تــوقف لــنــحـو
ـوازنـة ـنـاقــشـة مـشـروع ا أســبـوعـ 
الــعــامـة. وقــال مالذ االمـ لـ(الــزمـان)
امس أن (موازنة عام  2019 خصصت
بـحـسب مـا ورد فـي مـسودتـهـا  مـبـالغ
مـعـيــنـة لـلـوزارات لـتـنـفـيـذ واجـبـاتـهـا
ـنـاطـة بـهـا دستـوريـا بـاالسـتـناد الى ا
اخلـــــطط الـــــتـي أعــــدتـــــهـــــا كل وزارة
ـوافــقـة رئــاسـة الـوزراء ) وحــظـيـت 
ـبـالغ اخملـصـصـة مـضـيـفًـا ان(نـسـبـة ا
لــوزارات الـدفــاع والــداخـلــيـة والــنـفط
ئة مـن قيمة والـكهربـاء بلغت  36.6بـا

وازنة بشكل كامل).  ا
 TÞUš ÁU&«

وكـــانت رئـــيــســـة جلــنـــة الـــتــخـــطــيط
االســتــراتـيــجي ومــتــابـعــة الــبــرنـامج
احلـكومي النيابية ماجدة التميمي  قد
 قـالت في تغريدة عـلى تويتر ان (أربع
وزارات هـي النفـط والداخـليـة والدفاع
والـكـهـرباء تـبـلغ تـخـصيـصـاتـها 48.8
تـريلـيون دينـار وهو مـا يعادل 41.29
مــلــيـــار دوالر وتــشــكل نــســبــتــهــا في
ئـة فيـما حـصة بـقية ـوازنة  36.6بـا ا
ـئة) مـضيـفة مـؤسـسات الـدولة  63بـا

ان(مـــوازنـــة  2019تـــســـيـــر بـــاإلجتــاه
اخلــاطـئ).وتــابع االمــ مــعــلــقًــا عــلى
تـغريدة التميمي انه (بحسب البرنامج
احلــكــومي فـإن وزارة الــدفــاع عـلــيــهـا
مــهـمـة حــمـايـة الــبالد من الـتــهـديـدات
اخلـــارجــيـــة ويــتـــبع ذلك جتـــهــيـــزهــا
عـدات وتوسعة بـاألسلحـة واالليات وا
قـدراتها القتالية وزيادة أعداد الضباط
ـراتب واجلنود ومـا يتحمل ذلك من وا
ـــعـــســـكـــرات ارزاق ورواتـب وبـــنـــاء ا
والـتـدريب) مـضـيـفًـا ان(يـنـطـبـق األمر
بــشـــكل قــريب عـــلى وزارة الــداخــلــيــة
ــواجــهــة ــعـــنــيــة بــاألمن الـــداخــلي  ا
الـتـهـديـدات واحلـفـاظ عـلى االسـتـقـرار
.وهـذا األمـر ال يـتـحـقق إال بـحـسـاب ما
يـد اعـمـال هـات الـوزارتـ لـضـمان
األمـن واالســتــقـــرار وردع االعــتــداءات
والـــتـــهـــديـــدات). واردف (أمـــا وزارتــا
الــنـفط والــكـهــربـاء فـإن أغــلب األمـوال
اخملـصصة لهما استثمارية فكما نعلم
ـوازنـة تعـتـمـد بنـسـبة تـفـوق على أن ا

ئة على الصادرات النفطية . 95 با
ولــضـمـان اسـتــمـرار  الـتــدفق الـنـقـدي
قبلة فإن على وزارة وازنات ا إلمـداد ا
الـــنــفط أن تـــواصل االســتـــكــشــاف في
احلــقــول اجلــديــدة وانــشــاء مــصــاف
جــديــدة وحتــقــيق قــفــزات نــوعـيــة في
إنــتـــاج الــغــاز الــطــبــيـــعي وتــشــجــيع
تــصــديــره أو اســتــخــدامه كــوقــود في
مـحطات التولـيد الكهربـائية باإلضافة
إلى تـعزيـز منافـذ التصـدير عبـر إنشاء
انبوب البصرة- العقبة وتأهيل انبوب
كــــركــــوك- جـــيــــهــــان الى جــــانب دعم
أســطـول الــنـقل الــبـحـري الــعـراقي من
خـالل إضافـة نـاقـالت جـديـدة) مـشـيرًا
الى ان (االســتـثـمــار في الـكــهـربـاء هـو
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ـســؤولـة ســواء كـانت وزارة الــعـدل أم وزارة أيـاً كــانت اجلــهـة او الــوزارة ا
عروف الـعمل والشؤون االجتـماعية أم محـافظة بغـداد وايا كانت التسـمية ا
ـشـردات) أو( دار اصالح االحـداث) فان بـهـا (دار الـزهـور) او (دار ايـواء ا
الـنتيجة واحدة هي وفاة ست فتـيات عراقيات باعمار  16الى 22 سنة وايا
كـان الــوصــوف الـقــانــوني قــتأل او حـرقــا او فــان الــسـبب واحــد وهــو عـدم
وقع الـذي يعـيشـون فيه للـسكن الـبشـري اواإلنساني.. ـكان او ا صالحـية ا

كان احملترق او الذي  فـالصور التي نقلتـها بعض الفضائيـات عن موقع ا
ـا تـعـود سـنـوات بـنـائه الى سـتـيـنـات احـراقه تـبـ انه مـكـان كـئـيب قـد ر
اضي من حيث البنـاء والدرج واحملتويات البـائسة التي لم وال يوجد الـقرن ا
لـها مثـيل او مكان مـشابه لهـا حتى في أكثـر البلـدان فقرا مثـل الصومال او
ـتضـاربة ـوقف والتـصريـحات ا الـنيـبال. كـما ان الـطريـقة الـتي  معـاجلة ا
ـسؤولـيـة دلـيل على وجـود خـطا الـتي صـدرت والتي تـريـد ان تتـنـصل من ا
ـسكـينـات الى حالة واهـمال وسوء تـصرف ومـعامـلة غـير إنسـانيـة أوصلت ا
ا هن فيه. ان أي حتقيق نزيه فـقدان االمل واللجوء الى االنتحار للخالص 
ـكان ومسـاحة هذه ـوجودات في هذا ا عـرفة عدد ا وعـادل يجب ان يهـتم 
الـدار ( عـلى افـتـراض انهـا دار) وعـدد الـغـرف او الـقـاعـات ومن هي اجلـهة
وجـودات فيه و(الـرجال) وأسـباب ـشـرف (الـنسـاء) ا ـشرفـة علـيه وعدد ا ا
ـواد الـقانـونـية الـتي  عـلى أساسـها احـتجـاز هـؤالء الفـتيـات واعـمارهن وا
شردات وهن باألساس يحتجن للدعم اذا يتم جمع الفتيـات ا احـتجازهن و
ـسـاعـدة أي انـهن لـسن مـتـهـمـات او مـرتـكـبـات لـفـعل مـخـالف ـسـانـدة وا وا
ـتهم النه لم لـلقـانـون بل الـعكس الـدولـة واحلـكومـة واجملـتمع هـو اجلـاني وا
يـسـتطع تـوفـيـر سـرير نـظـيف ومـكـان آمن لـهن في بـلد يُـعـد من اغـنى بـلدان

العالم. 
هم تصنيفهن وفق تهـمات بقضايا جنائـية فان من ا امـا الفتيات االخريات ا
الـعمر أي حسب الفـئات العمـرية ( احداث-فتيـات-بالغات) وحـتى البالغات
هم ان يتم تصنيفهن (عازبات او متزوجات) وعدم اجلمع ب الفتيات فـمن ا
الـصغيرات ومن هن اكبـر منهن في أماكن ضـيقة ال يتوفـر فيها احلد األدنى
من اخلـصـوصـيـة سـواء في احلـمـامـات او أمـاكن اجلـلـوس والـنـوم. الـوضع
ـعــتـقالت ودور اإلصالح ـاسـاوي لــلـمــواقف والـتــسـفـيــرات والـســجـون وا ا
سـميات تتـطلب من احلكـومة ومجلس الـنواب ومجلس ومـختلف العـناوين وا
الـقـضـاء األعـلى وجـهـاز االدعــاء الـعـام ان يـقـوم كل بـدوره وهي مـسـؤولـيـة
ـهـمـة من الـنـاس الـذين تـضـطـرهم اجلـمـيع جتـاه هـذه اجملـامـيع الـكـثــيـرة وا
أوضـاعهم الصحية والـنفسية والشخـصية او حتى مشكالتـهم القانونية الى
ــواقع  النـــهــا أمــاكن مـــوبــوءة بــكل االمـــراض والــعــلل الـــســكن في هـــذه ا
واالجـتمـاعـيـة والصـحـيـة وانهـا غـيـر صـاحلة الن يـتم فـيـها احـتـجـاز األعداء
فـكـيف بـابـنـاء الـبـلـد الـذين ال يـجـدون مـكـانـا يـنامـون فـيـه فـيتـم الـتـنـاوب ب
ـوقوفـ خالل الـلـيل. العـراق يـعـيش في اسوأ أيـامه حـيث تـتعـدد اجلـهات ا
الـرقابـيـة من مـفـوضيـة حـقـوق انـسان (سـابـقـا وزارة حـقوق انـسـان) وجلـنة
ـفـتـشـ الـعـمـومـيـ واالدعـاء الـعام حـقـوق االنـسـان في مـجـلس الـنـواب وا
ــدني أين كل هـؤالء جــمـيـعـا من ــا آالف مـنـظـمــات اجملـتـمع ا ومـئـات او ر

شردين?  واقف? ومن دور ا أوضاع السجون وا
? وأين دورهم في ضـمــان احـتـرام ــسـنــ ودور االيـتــام ورعـايـة الــعـجـزة وا
وتوفـيـر احلد األدنى لـلحـيـاة اإلنسـانيـة للـطـبقـات الفـقيـرة احملـتاجـة للـمعـونة

ـــســاعـــدة (بـــالــغـــًا او طـــفال مــشـــردا او يـــتــيـــمــا وا
اومـعــوقـا(ذوي احــتـيــاجـات خــاصـة) او ســجـيــنـا او
رض مزمن او مـرض نفسي او مـوقوفا او مـصابـا 
أمـرأة تـعرضـت لعـنف اسـري او مـطلـقـة او أرمـلة او

فقيرة ال تستطيع اعالة نفسها.
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ان واحلكـومة والهيئـات الرقابية الـبر
ــراقــبــة ابــواب أن تــكـــثف جــهــودهــا 
الـــصــرف ألن مــا يــنـــفق هــو ألجــيــال
الــعــراق وبــنــاء دولـة تــلــيق بــثــرواتـة
وتــاريــخه). وفي شـأن مــتــصل  قـالت
ـالية النيـابية ان التـقسيمات الـلجنة ا
ـالـيـة للـوزارات ضـمن مـوازنة 2019 ا
قـابلة لـلتغـيير.واوضح  عـضو اللـجنة
احــــمــــد احلـــاج  فـي تـــصــــريح ان(من
ـــــمـــــكـن ان يـــــتـم اعـــــادة الـــــنـــــظـــــر ا
ـاليـة لبـعض الوزارات بـالـتقـسيـمات ا
فـيـما اذا تـوصـلنـا الى انـها فـقـيرة في
ــشـاريع والــتــعـيــيــنـات) مــا يــخص ا
مــشـيـرا الى ان ( تـلك الــتـخـصـيـصـات
حتـتاج الى دراسـة وافية ومـستفـيضة
لـــيــــتم حتـــديـــد االمــــوال لـــهـــا وفـــقـــا
الحــتـيــاجـاتـهــا).واوضح ان (حـصص
ــــوازنــــة االحتــــاديــــة الــــوزارات فـي ا
قـسـمت على اسـاس انفـاقـها ومـهامـها
بالغ الـتي تنـفقها كـما حصل وحـجم ا
الية التي خصص لها  19 مع وزارة ا
تـريـلون ديـنار لـتغـطي االتـفاقـات التي
حتـتـاج الـيهـا بـاالضافـة الى الـقروض
الـتي تـمـنـحـها لـلـمـواطـنـ فضال عن
الـــوزارات االخــــرى). وجـــددت كـــتـــلـــة
الـنـهـج الـوطـني الـنـيـابـيـة مـطـالـبـتـهـا
بـتوضـيح عناوين ابـواب تخصـيصات
ــوازنــة بــشــكل تــفــصــيـلـي لــتـدقــيق ا
واقــعـيــة احلـاجــة لـكل مــفـردة مــنـهـا .
وقــال رئـيس الـكـتـلــة عـمـار طـعـمـة في
ـطـالـبـة بـضـرورة بـيـان امس (كـررنـا ا
بــــيــــان وتـــوضــــيح عــــنـــاويـن ابـــواب
وازنـة بشـكل تفـصيلي تـخصـيصـات ا
ــــا يــــشــــمـل مــــفــــردات كل عــــنــــوان
ـوازنة هـا بـجـداول ملـحـقة بـا وتـقـد
ــانــيـة بــدراسـة لــتــقـوم الــلـجــان الــبـر

وتــدقـيق واقـعــيـة احلـاجــة لـكل مـفـردة
ـا يـناظـر الـوزارات اخلاضـعة مـنـها 
لــرقـابـتـهـا وفق الـنــظـام الـداخـلي لـكي
تـتوفـر رقابة فـاعلـة واطالع شامل على
سالمــة اإلنـفـاق لــتـلك الـتـخــصـيـصـات
ولـتشـخيص ما يـتم حشـره ويخفى من
تــخــصــيـصــات أمــوال ضــمن عــنـاوين
عــمــومــيــة او غـامــضــة جتــمع مــا بـ
الــضــروري ومــا بــ غــيـره مـن مـوارد
ثل اإلنـفاق الكمالي او حـتى بعضها 
هـدرا لـلـمال الـعـام)واورد طعـمـة بعض
االمـــثـــلـــة مــنـــهـــا تـــخـــصــيـص مــبـــلغ
مـقــــــــداره  71 تـريـليـون ديـنار  حتت
ـصروفـات االخرى) وتـساءل عـنوان -ا
ـــــاذا ال تـــــوضح وحتـــــدد مـــــفــــردات )
تــخــصــيــصـات هــذا الــعــنــوان بـشــكل
واضـح لكل وزارة  وماهي الـفائدة من
اخـتيار عنوان بهذا العموم والغموض
 وهـل هـذه الـطــرق تـسـهـل أم تـصـعب
مــتـابـعـة ومـراقــبـة كـيـفــيـة انـفـاق هـذه
الـتـخصـيـصات وسالمـة صـرفهـا وعدم

تـعـرضهـا لـلـهدر او ضـيـاع قسم مـنـها
في دهـاليـز الفسـاد).ويستـأنف مجلس
الــنـواب الــيــوم الـثالثــاء أعــمـاله بــعـد
نـاسبة رأس تـوقف لنـحو أسـبوعـ 
الــسـنـة وعــيـد اجلـيش الــعـراقي.وقـال
ـاليـة الـنـيابـيـة أحـمد عـضـو الـلجـنـة ا
ــنـاقــشـات بــشـأن حــاجي رشــيـد ان (ا
ـالية سـتبـدأ من جديد خالل ـوزانة ا ا
ــقــبــلـــة) مــشــيــراً الى ان اجلــلـــســة ا
(مــــجـــــلس الــــوزراء خــــصـص ضــــمن
ـــوازنــة مـــبــلغ 50 مـــشــروع قـــانــون ا
مـليون دينار للمادة  140 من الدستور
ولـيس  50مـلـيـار دينـار كـمـا أشيع في
بـعض وسـائل االعالم  مـثل السـنوات
ـاضـية لـكن لم تتم االسـتفـادة منـها ا
مــثل االعــوام الـســابــقـة) الفــتـا الى ان
ـبــلغ تــتـطــلب تـشــكـيل (آلــيـة صــرف ا
جلــان بـشـأنه).واكـد رشــيـد(عـدم عـلـمه
بــالــتــوصل ألي اتــفــاقــيــة بــ بــغـداد
وأربـــيـل بـــشـــأن حـــصـــة االقــــلـــيم من

وزانة االحتادية). ا

WO U  ÊU½bŽ ”U³Ž

مـرجان بن عبدالله بن عـبدالرحمن األوجلايـتي نسبة الى السـلطان أوجلايتو
ـالـيـكه  وكـان مـرجان ـغول وكـان من  (مـحـمد خـدابـنـده) احـد سالطـ ا
يـلــقب أمــ الــدين  وكــان في ايــام الــســلــطـان مــعــز الــدين اويس بــويع له
بـالـسـلـطـنـة 775هـجـريـة وكـان الـسـلـطان اويـس اذا تـوجه الى تـبـريز تـولى
ـرات اســتــمع الى االمـراء مـرجــان امـر الــســلـطــنــة بـبــغــداد وفي مـرة مـن ا
بـاخلروج عـلى الـسـلطـان فـخرج وعـنـدما وصل خـبـر خـروجه الى السـلـطان
اويس تـوجه الى بـغداد وخـرج مرجـان بـالعـسـاكر واصـطف الـعسـكران ولم
يـبق اال احلــرب فــقـام االمــيــر زكـريــا ونــادى عـلـى االمـراء الــذين كــانـوا مع

مرجان كل باسمه يا فالن . 
فــقـالــوا : نـعم. قــال : انـا اذا جـاء امــر ربـنـا وبــذلـنــا نـفـوســنـا كــنـا في امـر
قدار .والطواشي او السلطان وانتم تبذلون انفسكم لطواشي قليل القيمة وا
الـتـواشي في لغـتـهم يطـلق عـلى رئـيس اخلدم او رئـيس الـبالط الـداخلي .ثم
ـا سـمـعـوا كالم االمـيـر زكــريـا انـحـازوا الى عـسـكـر الـسـلـطـان ان االمـراء 
ا حـضر مـرجـان في حضـرة الـسلـطان اعـتذر اويس وبـقى مرجـان وحـده و
ساك  فـقبل عذره  وكان مـرجان رجال خيرا وله خـيرات على الفـقراء وا
ومن اعـظم اثاره مـدرسته وتـعرف اليـوم ب (جامع مـرجان) والتـزال بقـاياها
الى الـيـوم وكـانت جــامـعـة تـدرس فـيــهـا انـواع الـعـلـوم وقــام عـدد غـفـيـر من
الـعلـمـاء بـالتـدريس فـيـها ذكـر الـعزاوي فـي كتـابه الـعـراق ب احـتاللـ بدر
الـدين محمد االربـلي وذكر محمـود شهاب الدين والسـيد عالء الدين قاضي
ـتوفى سـنة 1340هـجريـة والسـيد مـحمـود شكـري االلوسي  وقال بـغداد ا
مـحمود االلوسي عن مدرسة مرجان في كتابه تاريخ مساجد بغداد واثارها
(مـسـجـد مـحـكم الـبـنـاء راسـخ الـقـواعـد مـشـيـد االرجـاء  مـبـني بـاحلـجـارة
ـهندسـة ذو طبقتـ سفلى وعـليا وفـيه مصلى واسـع  وحجر في الـطبقة ا
ـدرسة الـنـظـامـيـة  وجعل الـسفـلى والـعـلـيـا  وقـد جعـله بـانـيه حـاكى بـهـا ا
احلـجـر مسـكـنـا لـطـلـبـة العـلم واجـرى عـلـيـهم اجلـرايـات الـوافرة ورتـب لهم
ـدرس ..) وكـتب اخلـطاط احـمـد شاه الـنـقاش الـتـبريـزي شـروط الوقـفـية ا
عـلى جدران اجلامع وهذا نص الوقـفية (بسم الله الـرحمن الرحيم) . احلمد
طيع لعمارة أبنية بيوت العبادات  وألهم اخمللص إشادة لله الذي وفق ا
ـكـرمات  بتـأسـيس قـواعـد معـالم ا أعـمـدة دور الطـاعـات ورفع ذكـر الـوالة 
ودل اربـاب السعـادات على سلـوك سبل اخلـيرات ومنح احملـسن بـتشريف
تـصدقات) تصـدق وا (ان احلـسنات يـذه السـيئات) وحـباهم بآيـة (إن ا
صطـفى خير االنـام واصحابه والـصالة والسالم على نـبي الرحمـة محمـد ا

مصابيح الدجى وبدور الظالم.
ــنـان  مــرجـان بـن عـبــدالـله بن ـلك ا ــفــتـقــر الى عـفــو ا امــا بـعــد فـيــقـول ا

عبدالرحمن  بدل الله سيئاته حسنات : 
ذات اني هــاجـرت في االرض مــدة وجــاهـدت ســنــ في الــطـول والــعـرض 
مـتـورطـا في مـخـاوف الـبـر والـبـحـر مـتـوردا في مـتـالف الـبـرد ـ شـمـال و
ـسـاعـد فـعـلـمت ان وادنـاني الـتـوفـيق ا واحلـر حـتى اداني اجلـد الـصـاعـد 
وايقنت ان اولى ما انفقت فيه وان اآلخرة هي دار القـرار  الـدنيا دار الفرار
االمـوال واحـرى مــا تـوجـهت الــيه هـمم الـرجــال مـا كـان وســيـلـة الى ابـواب
رحـمته مـحط الـرحال  وذخـيـرة ليـوم احملـاسبـة والـسوأل  قـال النـبي عـليه
الـصالة والسالم :اذا مـات االنسان انـقطع عمـله اال عن ثالث صدقـة جارية
وعـلم ينـتفع به وولد صـالح يدعـو له) والصـدقة اجلاريـة هي الوقف فـشمرت
عن نـيـة صــادقـة صـافـيــة وسـريـرة لــلـخـيــر وافـيـة وشـرعـت في عـمـارة هـذه
ـتصالت بـعضـها بـبعض في زمن رجـانيـة )وتوابـها ا ـسمـاة ب(ا ـدرسة ا ا
سـتـريح علـى اعلى غـرفات اخملـدوم االعظم الـدارج الى جـوار اللـه وجنـاته ا
جـنانه الشـيخ حسن نويان انـار الله برهـانه وتممت في ايـام دوله نور حدقته
ونـور حـديــقـته اخملـدوم االعـظم االعــدل رافع رايـات الـسـلــطـنـة عـلى االفالك
سـاحب ذيل الــرحـمــة عـلى االعـراب ـمــلـكـة الـى الـسـمــاك  نـاصب غــايـات ا
صـطفويـة ومزين شعـار الدولة اجلـنكيـزخانية لة ا واالتـراك محيي مـراسم ا
ـوشـحة بـشـهـادة االمراء شـاه اويس خـلد الـله مـلـكه ) وشـرح في الـوقفـيـة ا
الوزراء بان الوقفية تضم 44 دكانا و12عصارة في السوق اجلديد اجملاور
لـلـمـدرسـة والـصـاغة و29دكـانـا اخـرى و3 خـانـات ونـصف خـان وتـفـاصيل

اخرى حول االوقاف التي اوقفها..
الصـقـة للـصـفة من ـدرسة فـي احلجـرة ا ـا تـوفي مرجـان دفن في هـذه ا و

شرقيها الواقعة قبالة الباب اخلارجي ..
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ماجدة التميمي

لـعـام   2019.واكـد نـصـار قـيـام جلـنـة
رعـاية الـطفولـة وبالـتعاون مع مـديرية
ــقــاعــد تــربـــيــة الــنــجـف بــصــيــانـــة ا
الــــدراســــيــــة (الــــرحالت) وصــــيــــانـــة
الـتأسيسات الكهربائية من 70 - 100
ـدارس قابلـة للزيادة مـدرسة واعداد ا
ـتـاحـة لـهـا  وكـذلك حـسب الـظـروف ا
سـتـقـوم اللـجـنـة بـتوزيع الـهـدايـا على
دارس اإلبتـدائية الـطالب االيتـام في ا
ــدرســيــة مـــثل األلــعــاب واحلــقـــائب ا
تميزين بـاإلضافة الى تكر الـطالب ا
بـــالـــشـــهـــادات الــتـــقـــديـــريـــة من اجل

≤∞±π ÂUF  W¹cOHM² « WD)« WA UM* ÎUŽUL²ł≈ bIFð W uHD « W¹UŽ—
wÐu³(« ¡UNÐ  ≠ n−M «

ÍdÐU'« ÊËbFÝ  ≠ n−M «

عـــقــدت جلــنـــة رعــايـــة الــطــفـــولــة في
مــحـافـظـة الـنــجف اجـتـمــاعـا بـرئـاسـة
الـباحث االجـتماعي حـيدر عبـد احملمد
نـــصـــار وحـــضــور اعـــضـــاء الـــدوائــر
واجلـــــهــــات ذات الـــــعالقـــــة  من اجل
مناقشة اخلطة التنفيذية لعام 2019.
وابـتـدأ نـصـار االجـتمـاع بـأسـتـعراض
عـمل ومهام االعضـاء اجلدد والتعريف
ـشـتركـة بـاللـجـنة  ومن ثم بـالـدوائر ا
مـناقـشة اخلـطة الـتنفـيذيـة للــــــــــجنة

تشجيعهم وحثهم على التميز).
واضـاف (أن اللجنة تـسعى الى تفعيل
عـمل فـرق الصـحـة الدراسـية من خالل
ـيـدانـيـة لـلـمـدارس إلجـراء الـزيــارات ا

الفحوصات الطبية للطالب).
ـــثل مـــنــظـــمــة ومـن جــانـــبه حتــدث 
الهجرة الدولية عن التركيز على الدور
دارس وخاصة مدارس الـتثقيفي في ا
الـــبـــنـــات حلـــمــــايـــتـــهم من االبـــتـــزاز
االلـــكـــتــرونـي وحــمـــايـــة األطـــفــال من
األلــعــاب الـدمــويــة وحــمـايــة األطــفـال
الـــنـــازحـــ من األزمـــات الــنـــفـــســـيــة
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على اجلدول االمتحاني.
وقـال اياد ام مـدير قسم االمـتحانات
ـــتـــقـــدمــ عـــلى ـــكن لـــلـــطـــلــبـــة ا )
ـوقع االمــتـحـانـات اخلـارجــيـة زيـارة ا
ـعـرفـة جـدول االلــكـتـروني لـلـمـديــريـة 
تقدم االمـتحانات ومـتابعة اسمـاء ا
وامــاكن امـتـحـانـهم).واضـاف امـ ان
ـــتـــقـــدمــ بـــلغ  4547طــــالب (عـــدد ا
وطــالــبــة لالشــتـراك في االمــتــحــانـات
ـتــوسـطـة الــتـمـهــيـديــة االبـتـدائــيـة وا
ـراكــز بـلغ 53 واالعــداديـة وان عــدد ا
مــركــزاً امــتــحــانــيــاً).واوضـح ايـاد ان
(مــــوعـــد بــــدأ اجـــراء االمــــتـــحــــانـــات
وافق  2/3 الـتمهيدية في يوم االحد ا

راحل). / 2019 وجلميع ا
ـبـاشـر وأعــلن مـسـؤول مـركـز الــبـيع ا
الـــتــابـع إلى قــسـم الــزراعـــة والــثــروة
احلـيوانـية في الـعتـبة الـعلـوية مـحمد
تـقي الـطـالـقاني ,عـن رفد مـراكـز الـبيع
تـمثـلة ـنتـجات الـزراعيـة ا ـباشـر با ا
ـــحـــاصـــيـل الـــبـــاذجنـــان واخلـــيــار
والـتمور وغيرهـا من الفواكه واخلضر
من مــزرعـة فـدك الــتـابـعـة إلى الــعـتـبـة
الـعـلـوية.وقـال الـطالـقـاني في تـصريح
امس ان (مــنـتـجـات الــعـتـبـة الــعـلـويـة
تـالقي إقبـاال واسـعـاً من قـبل الـزائرين
الـوافـدين إلـى زيـارة مرقـد االمـام عـلي
عــلــيه الــسالم وذلك بــسـبب جــودتــهـا
ـدعـومة مـقـارنة بـالـسوق وأسـعـارها ا
احملـلية ,إذ يـتم تزويـدنا بــنحو (300)

واجلــســـديــة وكــمــا اقــتــرح (ضــرورة
إقــــامـــة دورات ثــــقـــافــــيـــة لــــلـــكـــوادر
الـتــدريـسـيـة لـغـرض مـواكـبـة الـتـطـور
ي لـلـنـهـوض بـواقع الـتـعلـيم في الـعـا
ـثل مـؤسـسـة مـسـلم الـعـراق). ونـوه 
ــؤســـســة لـــديــهــا بـن عــقــيـل الى أن ا
طـبيبـا بكافـة االختصـاصات يقوم167
 بــتـقــد اخلـدمــات الـصــحـيــة لـكــافـة
شـــرائح اجملــتـــمع مــؤكــدا (الـــتــعــاون
ؤسسة وجلـنة رعاية ـشترك مابـ ا ا
الـطـفـولـة في الـنجـف االشرف من اجل
الـنـهـوض بالـواقع الـصـحي لألطـفال 
وكـذلك اقـامة اخملـيـمات الـطبـيـة بكـافة
ــنــاطق الــطــمـر مــســتــلــزمــاتــهــا في ا
الـصحي لـغرض تـقد الـدعم الصحي

ناطق). للعوائل الساكنة في تلك ا
ثل مؤسـسة العـ اخليرية وحتـدث 
ـؤســسـة في عـن الـدور الـذي تــلـعــبه ا
اجملـــال اإلجـــتـــمـــاعـي والـــتـــثـــقـــيـــفي
والـــنــفـــسي من خـالل رعــايـــة األيــتــام
ــالـيـة ــتـضــمـنه تـوزيـع االعـانـات ا وا
وتـقـد اخلدمـات الطـبيــــة والنـفسـية

لهم .
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عــــلى صــــعــــيــــد مـــتــــصـل دعـــا قــــسم
ديرية الـعامة لتربية االمـتحانات في ا
ـتـقـدمـ مــحـافـظـة الـنــجف الـطـلـبــة ا
الجراء االمتحانات اخلارجية مراجعة
ـديرية العامة بتاريخ  15/ 2019/1 ا
ــعـرفـة امــاكن امـتـحــانـاتـهم واالطالع

كـيـلـو غـرام من الـبـاذجنـان واخلـيار و
بـــأكـــثــر من (150) كـــيـــلــو غـــرامــا من
الـتمور يومياً ,حـيث يتم تصريفها في
نــفس الــيـوم).وأضــاف (كــمـا يــتم رفـد
ـركز بشـتالت الزينة ومـختلف أنواع ا
الــعـسل اجلـيـد اخلـاضع إلى الـفـحص
من قــبل جـهـاز الـتـقــيـيس والـسـيـطـرة
الـنـوعـيـة فـي بـغداد ,مـبـيـنـا" أن اغـلب
نـتجات من إنـتاج قـسم الزراعة هـذه ا
والـثروة احليوانية في العتبة العلوية
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واخــتــتم قــسم االعــداد والــتــدريب في
ديرية العامة لتربية محافظة النجف ا
ــديـر ـطــور بــحـضــور ا ــديــر ا دورة ا
الـعام عـادل البـصيـصي اخر حـلقة من
هـذه الـدورة التي تـعد نـقلـة نوعـية في
دارس.واكـد البـصيصي عـمل ادارات ا
خالل حـــديــثه بــحــسـب بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس ان (هـذه التـجربـة تأتي
فـي الــوقت الـــذي تــعـــددت فــيـه مــهــام
درسة فكان لزاماً ومسؤوليات مدير ا
عـليه أن يـواكب كل جديد وان يـكتسب
ــهــارات والــقــدرات الــتي ــزيـــد من ا ا
تـــؤهـــله لـــلــقـــيـــام بـــدوره عــلـى أكــمل
وجـه.وشـــارك في الـــدورة  773مـــديـــر
ومــديـرة مـدرســة في عـمـوم احملــافـظـة
تـــوزعــوا عــلى  15 قـــاعــة لـــلــتــعـــلــيم
االبــــتـــدائي و 8قــــاعـــات لـــلـــتــــعـــلـــيم

الثانوي).
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غالف الكتاب

يــرتــدي الــعــمــامــة وانه احــد اخلــريــجــ
االوائـل عــلى دفـــعــته في كـــلــيـــة احلــقــوق
بــــــــجـامــعــة بـغــداد وانه فـاجــأ جـمــهـور
ــبـعث الـنـبــوي الـشـريف عـام احــتـفـالـيـة ا
بــــان يـــرتــــدي الــــعـــمــــامـــة 1967 - 1388
وانـــــخــــــراطه فـي الـــــدرس احلـــــوزوي في
جـامـعـة الـنـجف الـعلـمـيـة. وحتـدث الـنـاقد
عــلي حـسن الــفـواز عن اســلـوبـيــة الـصـدر
ونــــزوعـه الى االفــــادة من االرث الــــعــــربي
االسالمـي في التـصدي لـلـظواهـر الراهـنة.
واكــد ان مــحــتــوى كــتــابه اجلــديــد الــذي
ـركز به بـعنـوان (عالمات تـعجب يـحتـفل ا
ال تـــنــتـــهي) يــتـــوزع عــلـى ثالثــة مـــحــاور
اسـاسـيـة هي التـراثي واالدبي واالخالقي
وهـذا االخـيـر يـستـمـد رؤاه من قـول الـنبي
ــا بـــعــثت التـــمم مــكــارم مـــحــمــد (ص) ا
نهـجية الـتي يعـتمدها االخالق مـشيدا بـا
وبــاالعـتـدال وقـبـول االخــر الـذي تـتـسم به
مـعـاجلاتـه. ويقع الـكـتاب ضـمن الـسلـسـلة
الـتـي دأب علـى اصـدارها
الــــــصـــــــدر حتت بــــــنــــــد
ـــوســـوعـــة بـــجـــزئـــهــا ا
. اخلـــــامس واالربـــــعــــ
وعــد الـصـدر في مـفـتـتح
االحـتـفـالـيـة بـانه يـهدف
مـن اصـــدار جــــزأين من
ـوسـوعـة في اقل هـذه ا
مـن شــهـــر الى حتـــريك
الــقــوة الــكــامــنــة لــدى
ـيـ والـكـتـاب االكـاد
عـلى مواصـلة الـنشاط
وعـدم االذعـان لـلـكـسل
او الـــــــــــركــــــــــون الـى
ــلـــجــئــة. الـــظــروف ا
وعـد الـتـألـيف صـنوا
لــلــنـضــال ضــد قـوى
الـتـعـويـق واالحـباط
الـــــتي انـــــشــــغـــــلت
ــــــغـــــا عـــــلى بـــــا
حـــــســــاب خـــــدمــــة
الــشــعـب وحتــسـ
ــعــاشــيـة ظــروفه ا
واخلــــــــدمــــــــيــــــــة
واالنـتـقـال بـالـبالد
نـــــحـــــو االزدهـــــار
وردم هـــــــــــــــــــــــــوة
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فـي اقل من شهـر واحد وقع الـسـيد حـس
مـحـمد هـادي الصـدر كـتابـ صدرا له في
حـفـل اقـيم االول بـنـادي العـلـوية بـبـغداد
ركز العراقي اضي والثاني في ا الـشهر ا
اضي. لـلـتـنـميـة االعالمـيـة يـوم الـسـبت ا
وشــهـد احلــفل الـثــاني كـســابـقـه حـضـورا
ـــيـــ وحـــقـــوقـــيـــ نـــوعـــيـــا ضم اكـــاد

. ونـاشط سياسـي فضال عن االعالمي
وقــدم حــفل الــتــوقــيع الــصــحــفي تــوفــيق
الـتــمـيـمي الـذي سـبق ان اصـدر كـتـابـا عن
الـصدر تضمن مقابلة طويلة معه وسياحة
في مـسيرته العلميـة والسياسية والسيما
ابـان مـكـوثه في مـنـفاه الـلـنـدني مـعـارضا.
وكـشف التـميـمي عن بعض الـسجـايا التي
يــتـحـلـى بـهـا الــصـدر من قــبـيل وســطـيـته
ودأبـه وحــرصه عـــلى تــوثـــيق نـــتــاجه في
الـتأليف والكتـابة الصحفـية. وقال ان (قلة
من الــنـاس يـعـرفــون ان الـصـدر كـان حـتى

الـــعــام  1967افـــنــديــا ال
حس الصدر يتوسط توفيق التميمي وعلي حسن الفواز


