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ال يـسـتـقـيم االمـر حـيـنـمـا نـريد ان
نـحــصي اثـار الـعـراق عـلى االرض
حــالــيــا من دون احلــديث عـن آثـار
ـــــكن جتــــــاهل اثـــــار بـــــابـل وال 
االمبراطورية البابلية في محافظة
(بابل)- احللة  – على الرغم ان ما
ــئــة  مـن اثــار تــلك نـــســبــته 5 بــا
االمبراطورية هو الذي  التنقيب
ـانـيـة قبل عـنه من قـبل الـبـعـثـة اال

ـية االولى احلـرب العـا

وافقة الدولة الـعثمانية  نقل و
الــكــثـيــر من االثــار الــبـابــلــيـة الى
ـــــانـــــيـــــا وهي تـــــمـأل مـــــتـــــحف ا
ومن أهم تلك (بركـامون) في بـرل
االثــار هـي الــطــبــقــة الــرابــعــة من
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اعــلــنت نــاحـيــة قــزانــيه  الـتــابــعـة
لقـضاء بـلدروز في مـحافـظة ديالى
عن الـبدء بـحفـر اول بـئر نـفطي في
اطــراف الـنــاحــيــة  من قــبل شــركـة

صينية. 
وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم
 لـ (الــزمـان) امس إن (شــركـة زيـبك
الـصيـــــــنـية بـاشـــــــرت بحـفر أول
بــــــئــــــر نــــــفــــــطـي في الــــــرقــــــعــــــة
االستكــــــشافية الثامنة في اطراف

قزانيه) . 
واضـاف اكـرم ان  (حـفر الـبـئـر هو
االول من نـــوعه في ديـــالى بـــشــكل
عـــام مـــنــذ أكـــثـــر من نـــصف قــرن)
.واعـلـن مـجــلس مــحـافــظــة ديـالى
التصـويت على استـحداث قرية في
احملــافـظــة وحتــديــد أجــرة وقـوف

الـسـيـارات في الـسـاحــات األهـلـيـة
واحلكومية . 

وقـال رئـيس اجملـلس عـلي الـدايني
لــ (الزمـان)  أن  (مجـلس محـافظة
ديـالى  صـوت  فـي جـلـسـة رسـمـية
على استحـداث قرية " حجي علي "
في ناحية قـره تــــــــبه اضافة الى
الــتــصــويت عــلى  تــســعــيــر مـبــلغ
ألـــــف ديــــنــــار كـــأجــــور إليــــقـــاف
الــــســـــيــــارات فـي الــــســـــــــاحــــات

احلـــكومية واألهلية ).
وكـشــــفت قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة
عن اعــتــمــاد مــا اســمــتــهـا ديــالى 
بـ"االحــــزمــــة الـــشـــــــــعــــبـــيــــة" في
مـواجهـة اخملدرات  لـدرء مخـاطرة
ــــــئـــــة من مــــــواطـــــني عن 40 بـــــا

احملافظة. 
وقـــال مــديـــر اعالم شــرطـــة ديــالى

العـقيـد غالب العـطيـة لـ (الزمان) 
إن (شـرطة ديـالى اعتـمدت مـؤخرا
سـتــراتـيــجـة االحـزمــة الـشـعــبـيـة
للحد من انتشار اخملدرات ورصد

مروجيها) .
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مــبــيــنــا أن   الــتــقــنـيــة تــتــضــمن
الـــتــــعـــاون مع نـــخـب شـــبـــابـــيـــة
وفــعــالـيــات لــرصــد اي مــحـاوالت
ـقاهي لنـشر اخملـدرات سواء في ا
الــشـعــبـيـة او االحــيـاء الــسـكــنـيـة
واالبالغ الــفـور عـنـهـا مع احلـفـاظ

تصل ) .  علــــى سرية اسم ا
واضــاف الـعــطـيــة أن  ( اخلـطـوة
ـئة من سـكان تأتي حلـماية 40 با
ن هم في اعمار الشباب) ديالى 
الفــتــا الى ان (انــتــشــار اخملـدرات
محـدود لـلـغـايـة وسـتـراجتـيـتـــــنا

تـعـتمـد مــــضمـون اسـاس الوقـاية
خـــير من العالج ).

وطــــلب مــــحــــافظ ديــــالى مــــثــــنى
الـــتـــمـــيــمـي من رئـــيس مـــجـــلس
ـهدي االيـعاز الـوزراء عادل عـبد ا
بــإنـشـاء جـسـر يـربط بـ قـضـائي
قـدادية بكلفة 50 مليار خانق وا

دينار. 
وقـال الــتـمــيـمي  لــ (الــزمـان)  إن
(بـعض مـنـاطق ديـالى تـعــــــرضت
ألضـرار جــسـمــيـة جــراء الـســيـول
الـــقــــــــــادمـــة من إيـــران ومــنـــهــا
الــطــريـق احلــيــوي الــرئــيـــــــــسي
الــرابط بـ قــضــائي خــانـــــــــقـ
ــــــقــــداديـــة وهــــو الـــشــــريـــان وا
الـــرئـــيـــسي الـــرابط بـــ مــنـــاطق

احملافــــــظة). 
ودعا محافظ ديالى رئيس مجلس
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قال هذا الصباح : 

-- تعلم يا أميرتي  كانت جدتي توصي امي دائما فتقول :
لح من كل ما رأة الـعاقلة  تضع السـكر في كل ما تقوله لـلرجل وتنزع ا إن ا

يتفوه به ..
رأة بحماس ضاحك :  اجابت ا
-- أتعلم يا حبيب عمري ... ?! 

قولـة ... تكون انت يا سيـدي سعيد احلظ  الـذي يتمتع معي لو صـحَّـت تلك أ
بتحليةٍ زائدة  وانا من تكابد معك ملوحةً مفرطة .

سـنــوات مـضت وانــا خاللـهـا عــلى عـادتي الــتي لم تـمض .أنــقّي اقـوالك  من
لح ذرةً ذرة  وأصفّيها  ألعيدها لك مسكوبة بقالب من السكر . ذرات ا

تـعاقبة ُريب وبعد كـل تلك الدورات ا الغـريب والعجيب بـعد رحلـة هذا العمـر ا
لح وحالوة السكر .....بعد كل ذلك تصوّر  ب تسلط ا

ال انتَ قد حلوت !!!!! وال انا ...قد تملّح قلبي ??!!!!
غريب ......حقا غريب ..
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الـغـير شـرعـية وطـردهـا من العـاصـمة
طرابلس .

وعن مصـير مؤتـمر احلوار الـسياسي
الــذى  االتــفــاق عــلــيـه قــال عــقــيــلـة
صـالح انه (سـوف يـتم تـأجـيـله ألنه ال
ــؤتـمـر فى تـلك جــدوى من عـقـد هـذا ا
الـظـروف الـتى لن تـؤدي الى الـتوصل
يليشيات الى اتفاق سالم خاصة أن ا
الـتى تمـولهـا أطراف اقـليـميـة ودولية
أصــــبـــحت تـــســـيــــطـــر عـــلى الـــقـــرار

السياسي فى العاصمة طرابلس .
…d Uſ WŠd

وعن مـوقف الــشـعب الــلـيــبي من تـلك
العمليات قال ان (الشعب الليبي قابل
تلك العمليات بفرحة غامرة ألنه عانى
يلـيشيات االرهـابية التى الكثـير من ا
مــارست الــقــتـل ونــهب األمــوال خالل
ـــاضـــيـــة . وعن مـــصـــيـــر الـــفـــتــــرة ا
االسـتـفـتـاء عـلى الـدسـتـور الـذى أقـره
ـان اللـيـبي قـال عقـيـلـة (نحن فى الـبـر
ـشـروع لـلـشـعب انـتـظـار إعـادة هــذا ا
الليبي ليقول كلمته فإذا وافق الشعب
الليبـي على هذا الدسـتور فسوف يتم
ان جديد) . انتخاب رئيس للبالد وبر
وسألته )الـزمان)  ماهـو تعلـيقكم على
بعوث التـركي الى ليبيا تصريحـات ا

أمــر الـله ايــشـلـر والــتي انـتــقـد فــيـهـا
عــمــلــيـات اجلــيش الــلــيــبي ? فــأجـاب
(نـــحن نـــرفض تـــلك الـــتـــصـــريـــحــات
ونعـتبـرها تـدخالً مرفـوضاً فى شؤون
لـيــبـيـا واعـتــداءً عـلى سـيــادتـهـا وهـو
ـؤسف الـذى تـقـوم به امــتـداد لـلـدور ا
يـلـيـشـيات تركـيـا فى لـيـبـيـا فى نقـل ا
ـسلـحة الى لـيـبيـا ودعمـها بـالسالح ا
واالموال فضال عن الدعم الـلوجستي
ونـحن نـطـالب تركـيـا بتـغـييـر مـوقفـها
من األزمـة ودعم اسـتـقــرار لـيـبـيـا بـدال
مـن دعم مــيـلــيــشــيــات تــقـتـل الـشــعب

الليبي وتهدد استقراره).
سـتشار ووصل للـقاهرة مـساء امس ا
ـان الـلـيبى عقـيـلـة صـالح رئـيس الـبـر
فى زيــاره مــفـاجــئــة لـلــقـاهــرة لــبـحث
الـــتــطـــورات االخــيـــرة عــلى الـــســاحه
ــصــريــ ــســؤولــ ا الــلــيــبــيه مع ا
واجهه واقف ب البـلدين  لتنسـيق ا
تلك التطورات وفى تصريحات خاصة
راسل –الزمان  –ان معركه اكد عقيله 
اجلــــــيش الـــــوطـــــنـى فـى طـــــرابـــــلس
تـسـتـهـدف مكـافـحـة االرهـاب وحـمـايه
الــدســتـور وان الــعــاصــمــة الــلــيــبــيـة
مخـتطـفة مـنذ 4 سنـوات من جمـاعات
ارهابيـة خارجة عن القـانون بعد فشل
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حكومة الوفاق الوطنى فى اخراج تلك
اجلمـاعات والـتى تعـرقل التوصل الى
تــســويــة ســيــاســيــة لالزمه الــلــيــبــيه
وكـشف عـقـيلـة ان مـلـتقـى غدا لـلـحوار
الـسـيـاسى سـوف يـتم تـأجـيـله بـسبب

التطورات احلالية .
و عـقــد مـجــلس األمن الــدولي جـلــسـة
طارئـة مغلـقة األربعـاء حول األزمة في
ـعـارك إلى عـرقـلـة لـيـبـيـا حـيث أدت ا
ـتـحـدة اجلـهـود الـتي تـقــودهـا األ ا

للتحضير لالنتخابات.
وقـال دبـلـومـاسـيـون إن مـبـعـوث األ
تحدة غسـان سالمة سيطلع اجمللس ا
على قراره تأجيل مؤتمر وطني يهدف
إلى وضع خارطة طريق لالنتخابات.
ـتـحـدة مـسـاء الـثالثـاء وقــررت اال ا
لـتقى الـوطني) ب االطراف إرجاء (ا
اللـيبيـة الذي كان مـرتقبا فـي منتصف
نـيـسـان/ابــريل إلى أجل غـيــر مـسـمى

عارك جنوب طرابلس. بسبب ا
ــكن لــنــا أن نــطـلب وقــال سالمـة( ال 
ـدافع تُـضـرَب احلـضـور لــلـمـلـتــقى وا
) مؤكـدا تصـميـمه على والغـارات تُشَنّ
كن .وكان لتقى) بأسرع وقت  عقد ا
ــؤتــمــر وضع ــقــرر أن يـــبــحث ا من ا
(خـــارطـــة طـــريق) إلخـــراج الـــبالد من

الـــــفــــوضى ومـن أزمــــة ســــيــــاســــيــــة
واقـتصاديـة غيـر مسـبوقـة منـذ سقوط

نظام معمر القذافي عام 2011.
ـشـيـر خـليـفـة حـفـتر وتُـواصل قـوّات ا
هـــجــومـــهــا بـــاجتــاه طـــرابــلس وسط
ـوال مـعـارك عـنـيـفة مـع خصـومـهـا ا
حلـكومـة الـوفاق الـوطـني ما أدّى إلى
ســـقــوط 35 قــتـــيال ونـــزوح أكـــثــر من

3400 شخص حتى اآلن.
وفيـما ابـدى الليـبيـون الذين فروا الى
مصر سـعادتهم بـتقدم اجلـيش الليبى
فـي طـــرابـــلـس النـــقـــاذهـم من ارهـــاب
ــيــلــشــيــات بــعــد ان ســيــطــرت تــلك ا
ـيـلـشـيـات عـلى  طـرابـلـس  اكـد عدد ا
مـن اخلبـراء الـسـيـاسـيـ ان عـمـلـيات
اجلـيش الـوطنـى اللـيـبى فى طـرابلس
جــاءت بـعــد ان فـقــد حـفــتـر الــثـقه فى
الــسـراج وقـدرته عـلى الـسـيـطـرة عـلى

االوضاع فى طرابلس.
WOł—Uš ·«dÞ«

ودعـا الـسـفـيـر جـمـال بيـومـى مـسـاعد
وزيــر اخلـــارجــيــة الـــســابق االطــراف
الـليـبيه بـعدم الـسمـاح بتـدخل اطراف
خـــارجـــيـــة فى االزمـــة الن ذلـك ســوف
يــؤدى الـى تــفـــاقم االزمــة وان تـــلــعب
ـنوط اجلـامـعه الـعـربـيه هى الـطـرف ا
بـــالــتـــدخل وفى نـــفس الــســـيــاق اكــد
الــســفــيـر رضــا احــمــد مـســاعــد وزيـر
اخلـارجـيه ان حتـركـات حــفـتـر تـهـدف
الـى الـضــغــــط عــلى الــغـرب من خالل
اسـتخـدام الضـغط الـشعــــــــــبى حتى
ـطــالـبـة كى يـدفــعه لالســتــــــــــجـابــة 
ـنــظــمـة ومن نــاحــيـة اخــرى اعــربت ا
الـعـربـيـة حلـقــوق االنـسـان عن عـمـيق
قــــلـــقــــهـــا ازاء الــــقـــتــــال اجلـــاري في
الــعـاصــمـة طــرابـلـس ومـحــيـطــهـا في
ســيــاق عــمــلــيــات اجلــيش لــتــحــريــر
ـسـيـطـرة الـعـاصــمـة من اجلـمـاعــات ا

عليها.
نظـمة لعجز حـكومة الوفاق وتأسف ا
ـــعــتـــرف بـــهــا دولـــيــا عن الــوطـــني ا
الـتـوافـق مع مـجـلـس الـنـواب الــلـيـبي
صاحب الـشرعيـة الوطنـية وهو األمر
اخملـيـب لـآلمــال ويــفـاقم مـن مـخــاطـر
الوضع الراهن حيث جتري العمليات
دون تــنـــســيق بــ الـــطــرفــ رغم كل
اجلـــوالت الـــتي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا خالل

العام األخيرين.
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قال رئيس مجلس الـنواب الليبي بعد
عــودته من الـقـاهـرة حــيث اجـتـمع مع
ـصـريــ واألمـ الـعـام ـسـؤولــ ا ا
للـجـامـعـة الـعربـيـة أنه اطـلع الـقـاهرة
على التطورات التى جتري حاليا بعد
الــعــمــلــيــات الـــتي قــام بــهــا اجلــيش
ـيــلــيـشــيـات الــوطــني الــلـيــبي ضــد ا
ـسـلـحــة فى طـرابـلس والــعـمل عـلى ا
قـبلة ـرحلـة ا الـتنـسيق مـعهم خالل ا
حتى يـتم تطهـير ليـبيا من اجلـماعات
اإلرهــابــيــة الــتى تـهــدد لــيــبــيـا ودول

اجلوار بحسب قوله . 
واضاف لـ (الـزمان) أمس انه (اجـتمع
بـاألم الـعام جلـامعـة الدول الـعربـية
الطـالعه عـــلى الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة
واحلصول على الدعم العربي للجيش
اللـيبي . وقال عـقيلة صـالح  ان مصر
ال تـــدخـــر جــــهـــدا فى تــــقـــد الـــدعم
السيـاسي للشرعـية فى ليبـيا وحماية
استقرارها والعمل على تخليصها من
سـلحة التى تـشكل ايضاً ليـشيات ا ا
صري تهديـداً خطيرًا لالمن الـقومي ا
ــرحـــلــة .ولــقـــد بــذلت مـــصـــر خالل ا
ـاضــيـة جـهـودا مــكـثـفــة لـرفع حـظـر ا
الـسـالح عن اجلـيش الـوطـني الـلـيـبي
إال أن الدول الـغربيـة أحبـطت اجلهود
صرية ولألسف فإن اجملتمع الدولي ا
يطالب بـوقف عمليات اجلـيش الليبي
فى الوقت الـذى لم يطـلب فيـه بخروج
ـسـلـحـة من الـعـاصـمة ـيـلـيـشـيـات ا ا
طـرابـلس) .  وحـول تـوقــيت عـمـلـيـات
رغم االتـفاق اجليـش الوطـني اللـيبي 
الـذى  عـلى عقـد مـؤتمـر إليـجاد حل
قـــال ان (عـــمــلـــيــة ســيـــاسي لـألزمــة 
طـــرابـــلس كـــانت ضـــروريـــة بـــعــد أن
ـسـلـحـة جـهود ـيـلـيـشـيات ا رفضت ا
ــصــاحلــة ولألسف فــإن الــعــاصــمـة ا
الــلـيــبـيــة كـانت مــخـتــطـفـة مــنـذ أربع
ـيــلـيـشـيـات سـنـوات من جــانب تـلك ا
وســـألـــتـه  (الـــزمــــان) هل تـــمـت تـــلك
ـشـيـر الـعــمـلـيـات بــقـرار مـنـفــرد من ا

خليفة حفتر قائد اجليش الليبي ?
فـأجــاب ان (قـرار اقــتـحــام الـعــاصـمـة
ـان طـرابـلـس جـاء بـتــكـلـيف مـن الـبـر
الشرعي ونوابه وبالتالي فإن عمليات
اجليش الليبي تدخل فى إطار تطبيق
سلحة الحقة اجلماعات ا الدستور 
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ثل القائل اوقـد شمــــــــعة بدال من ان تلعن مـازلت مؤمنا حلد كبــــــــير با
الظـالم وفلسـفة هـذا القـول رسالـة للذيـن ينتـقدون ويـثرثـرون واليعـملون بل

يعرقلون.
ـوضــوعـيـة  والــشـجـاعـة في نـعـم الـنـقـد مــطـلـوب ومـبــاح لـكـنه مــشـروط بـا
ـشـروع الذي ـواجهـة والـتجـرد عن الـدوافع الـشـخصـيـة والطـمـوح غـير ا ا
يـدمر مؤسسة ويخرب وطن لذريعة امتالك رؤية   لالصالح والتغيير وح
تطـلب  من هؤالء  الـعمل يتـهربون او يـطلبـون الثـمن لتحـقيق مكـاسب ذاتية
ؤسـسة او طائـفـية يـغـازلون فـيـها احـزاب وقـوى متـنـفذة يـرهـنون عـندهـم ا
ـتـلـكـون ــنـاصب الـتي يـحــلـمـون فـيـهــا وال  ويـحــولـونـهـا لـســلم لـصـعـود ا
ـواطن فـرص شـروطـهـا واخالقـيـاتـهـا وهــذا الـصـراع انـتـزع من الـوطن وا
ـكـان ــنـاسب فـي ا كــثـيــرة لـلــتـقـدم واجــتـثــاث الـفــسـاد ووضع االنــسـان ا

ناسب. ا
 ونتـحدث عن جتربة بسـيطة نستعـرضها ليس من باب الـتباهي او التباكي
رتبة  لكـننا نـعرض  لتـجربة كـلية االعالم في جـامعة بـغداد التي احـرزت ا
ـثـال  هو االولى في الـتـصـنـيف الـوطـني لـلـجـودة في تـخـصـصـهـا  وهـذا ا
ـا يـحـدث في اغـلب اجـهـزة الـدولـة لالسف ولـذلك قـصة صـور ة مـصـغرة 
وحتـديـات مـابـ الـيـاس  من الـذين اليـعـمـلـون وال يـطـورون حـتى انـفـسـهم
وتـفرغـوا لـوضع العـراقـيل امام  اخـرين تـطوعـوا خلـدمة طـلـبتـهم وخـرجوا
بـادرات تطوعـية مـهنيـة وانسـانية من اسوار اجلـامعـة خلدمـة مجتـمعـهم  
كان لها الصدى الطيب عند اجلمهور  ووصل االمر لتبني مشروع  شعبي
 لـبنـاء مـدرسـة تشـتـمل عـلى مـتحف عن االهـوار في مـديـنة سـوق الـشـيوخ
ـنـظمـات دولـية تـبـرعت بـاستـوديـوهات تشـيـد بـالتـبـرعات وامـتـد التـواصل 
ومخـتـبـرات واجـهزة مـتـطـورة وتدريب الـطـلـبـة مجـانـا في مـعاهـد مـشـهورة
اخرهـا معهـد اجلزيرة للـتدريب الذي شـمل طلبـتنا بتـجربة سـفراء اجلزيرة
الـذين  يـنـظـمون االن  والول مـرة في الـعـراق   ثالث ورش لـتـاهـيل الـطـلـبة
ومـنـحـهم شـهادات دولـيـة  واحـرازنـا جلـوائـز واوسـمـة دولـية واالتـي اعظم
ـتحـدة وايركس وغـيرها وسـبق ذلك تعاون مـع اليونـسكـو ومنـظمة الال ا
الـكثـير واحلـصيـلـة اننـا كنـا نقـتـرب  من حتقـيق االمل ولالسف الـقلـيل هو
الذي يـعمل والـكثير يـطبل ويهـول ليال ونـهارا وبالوسـائل كافة وحـ تطلب
منـهم مـبادرة او تـضحـية بـسيـطة وهـو يقـبض ثـمنـها بـراتب مجـز يسـتنـكر
صلحة فالن او عالن ولسان حالهم ويـتهرب ويتهم االخرين بانهم يعملون 
يفـضحهم  السـعي للمنـصب وليس لتـحقيق رسالـة نبيلة فـي  ظرف يحتاج
فيـه الوطن التكاتف والتـضامن لتحقـيق االمل وهذا ليس ببعـيد ح تتوحد
اجلهـود وتـطـيـب الـنـفـوس وتتـخـلـى عن خـطـاب الـكـراهـيـة  والـشـخـصـانـية
ن ـستـحـيل.  فـطوبى  وحتـوله الى رسالـة عـمل حتـقق  مـاكنـا نـعتـقـد انه ا
ـكـنـاسة لـتـنـظـيـف شارع اوقـد شـمـعـة ووزع هـدايـا لـدور االيـتام  وحـمـل ا
الرشـيد من الـنفـايات وهي رسالـة نبـيلة تـقول ان قـيمـة الشهـادة العـليا في

خـدمة الوطن وان الـدرس االكثـر  اهميـة الستاذ اجلـامعة
لـيس في  اروقـة الـكـلـيـة بل في الـشـارع لـقـيـادة الـناس
وفي مـيـدان الـعـمل والتـخـصص لـتـحـويل  الـنـظـريات
الى تـطبيـقات عـملـية  فـقد  سـأمنا الـتنـظيـر وعشـقنا

العمل والتطبيق  .... واليصح اال الصحيح
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لـيس هــنـاك اسـهـل من الـتـراجع ,في وقت نـقــول فـيه لـيس هــنـاك اصـعب من
فـالـشــعب يـريـد شـيـئـاً ـر بـهــا الـعـراق  الــتـقـدم وخـاصـة في ظــروف كـالـتي 
وهـذا يـتـطـلب جـهـوداً كـبـيـرة ـان يـريـدان الـعـكـس من ذلك  واحلـكـومـة والـبـر
ـكـنـاً في ظل وال اعـتـقـد ان ذلك  اهـمـهـا تـغـيـيـر الـسـيـاسـة الـســائـدة الـيـوم 
وال بـصـيص امل اوضـاع حـرب وصــراع بـ عـدد من االحـزاب الـسـيـاسـيـة 

يلوح في االفق .
يضربونها في بل يتسترون بـها بال وعي  قـراطية  انهم ال يـعرفون معنى الد
قراطية هي حكم الـشعب لكنهم يجافون احلقيقة نعرف ان الد احيان كـثيرة 
ـعلـومـاتيـة وكـأن الـبلـد خـال من اجلرائم واخـر دلـيل عـلى ذلك قانـون جـرائم ا
انـهم يـفــصـلـون االشـيـاء عـلى ـعـلـومــاتـيـة  ـة ا االخـرى ولم يـتـبق سـوى جــر
مـقـاساتـهم ويـحـاولـون تـشريع قـوانـ حتـمي نـفـوذهم السـيـاسي ومـنـاصـبهم
وبـالتـالي تنـفيـذ اجنـدتهم وامتـيازاتـهم في السـلب والنـهب من اموال الـشعب 
السـياسية الن هذا القانون سـيتيح الفرصة لالخرين لـتصفية اخلصوم مادام
في الـبلد قانون يحمي ذلك ,أي ان عمـلية التأويل واردة جداً خـاصة ما يتعلق
بالـعقوبات والغرامات التي قد تصل بعضها الى (50© مليون دينار عراقي او

ساس امن الدولة . السجن ثالث عاماً حينما يتعلق االمر 
ان يجب ان قراطـية على اساس ان ما تقـوله الدولة او البر انهم يـفهمون الد
في وقت واطن مـاداما همـا مسوؤالن عن الـشعب في قرارة انـفسهم  ينـفذه ا

ان من جهة اخرى . تنعدم فيه الثقة ب الشعب من جهة واحلكومة والبر
من هـنـا فهم يـسعـون الى تمـريـر قانـون يتـضمن قـضـية اسـاسيـة هي احتـكار
واطن على الدولـة لالعالم او ما يسـمى باعالم السلـطة والسـماح له باجـبار ا
قراطية التي وهذا ال ينسجم ابداً مع مرتكزات الد القـبول به فقط دون غيره 
واطن من اجملاهرة برأيه الصريح والغاء وحرمان ا نؤمن بـها نحن وليس هم 
واالعـتـمـاد عـلى صـحف الـدولـة فـقط الـتي ال تـتعـامل مع ـسـتـقلـة  الـصـحف ا
ـقـراطـيـة انــهم يـريـدون تـكـمـيم افـواهــنـا بـاسم الـد قــضـايـا الـفـسـاد اطالقـا 
يـاه مهما كان ويريدونـنا صحراء قـاحلة ال تعرف غـير احلر والبـرد والتهام ا
افـواه جائـعة مفـتوحـة تاكل كل ما نـهر كـبير يـخفي كل مـا ترمي به  حجـمها 

اشرعة تلهو بها رياحهم . يرمى اليها 
تنص علوماتية يتضمن 23 مـادة ادرجت حتتها فقرات كثيرة  قانـون جرائم ا
بينما ركزت على جعل أي جميعها على عقوبات متفاوتة كالسجن والغرامات 
مــنـشـور او مــعـلـومــة تـنـشــر عـلى مــواقع الـتـواصـل االجـتـمــاعي او احملـطـات
ا وانـتاب القـانون الكـثير من الـغموض  سـاءلة صاحـبها  االعالميـة عرضة 
خاصة ما يتعلق يجـلعه مطاطا يستـطيع أي من االحزاب ان يفسره لصـاحله 

بقضية رجال الدين او الرموز الدينية .
اخيـراً اقـول التـــــــذكـر هـو ان ال ننـسى وكـيف نـنسى ونـحن جـيـاع ومرضى

وانــهـــارت جــســورنــا وبـال مــاء وال كــهــربـــاء وال خــدمــات 
وتفـــــــشت والـتجأنا الى اخملــــــدرات او االنتــــــــحار 
البطالة ب اهلنا واحبتنا .. وما علــــــــيكم ســـــــادتي
ـــقـــــــــراطـــيـــة قــبل اال ان تــفــــــــــهـــمـــوا مــعـــنى الـــد

علوماتية  ا

مثنى التميمي

ـــهــدي الى الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
(االيــعــاز لــلــجــهــات ذات الــعالقــة
إلنـــشـــاء جـــســـر بـــطــول  2700 م

بـكلـفة اجـمـاليـة قيـمتـها 50 ملـيار
دينار عراقي يربط قضائي خانق

قدادية). وا

غالب العطية
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مــديــنــة اورشــلــيم الــقــدس مــرتـ
االولى عام 597 ق.م والثـانيـة عام
587 ق.م وقام بسبي اليهود كما

ـعـلـقـة) اشـتـهـر بـبـنـاء (اجلـنـائن ا
هــديــة لــزوجـــته الــقــادمــة من بالد
فارس وطبيـعتها اجلـميلة اخلالبة
علـقة من عجائب فكانت اجلـنائن ا
الـدنـيـا الـسـبـعـة! وبعـدهـا سـقـطت
بــابل عــام  539ق.م بـــيــد الــفــرس
االخـــمـــيـــنـــ واســـتـــمــر تـــعـــاقب
الــعـــصــور  الـــعــصـــر الــســـلــوقي
ــــقــــدوني ودخــــول اإلســــكـــــنــــدر ا
والــــعــــصـــر الــــفـــرثـي والـــعــــصـــر
الساساني 637-227م حتى الفتح

االسالمي!
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بـدأت جـولـتـنا الـسـيـاحـيـة في اثار
درج درج الـبابـلي وهذا ا بابل بـا
 بــــنــــاؤه مـن قــــبل االســــكــــنــــدر

شهرة من ب ملوك العراق بسبب
(مسـلة حمـورابي) والقـوان التي
شـرعت في عهـدة لتـنظـيم (معـايير
لـكية والـسلوك السـلوك وحقـوق ا
االجـــرام والــــعـــبــــوديـــة والـــزواج
والــطالق) والــبـالــغـة 282 قــانـون
ودام حكمه  43 عاما  بعدها جاء
حـكم الدولـة االشـورية ولـم تسـترد
ـلك بــابل عــظـمــتــهـا اال عــلى يــد ا
االقــوى واالعــظم (نــبــوخــذنــصــر)
لك الكلداني والذي يعني (حامي ا
لكة بابل احلدود) وهو من انشأ 
في الـعـهـد الـثـاني واسـتـمـر حـكمه
ـعـابـد وشـيــد ا من605 - 562ق.م 
والــقــصــور وبــرج
لك بـابل وعـرش ا
ـــواكب وشــــارع ا
وبــوايــة عــشــتــار
بـــحـــيـــوانـــاتـــهــا
اخلــــرافــــيــــة

وهــو واســـد بــابل
مـن قــام بــاســقــاط

ــدرج ـــقــدونـي ومــعـــمــار هـــذا ا ا
ـدرج الـرومـاني االغــريـقي يـشــبه ا
في العـاصمة االردنـية عـمان! وكان
صارعة درج الغراض ا يستخدم ا
وتـقـد االعـمـال الــفـنـيـة والـرقص
ـــكـن ان يـــكـــون مـــكـــانـــا وكـــذلك 
ــعــارضـ لــلـنــظـام من لــعـقــوبـة ا
خالل هجـوم االسود عـليـهم ! شهد
درج اجمل حفالت للمطرب هذا ا
الـــعــراقــيــ مــثـل كــاظم الــســاهــر
وحــا الــعــراقي وحــســ نــعــمــة
واخـرون وكـذلك لـلـمـطـربـ الـعرب
لــــــكـن مــــــنــــــذ 2003 واالجــــــانـب 
فـمـهرجـان بـابل ال يـعبـر عن عـراقة
ـســرح حــيث مــنع واصــالــة هــذا ا
وسيقى بحجة ان اهالي الغناء وا
مــــديــــنــــة بـــابـل ال حتب الــــغــــنـــاء
ـوســيـقى بـسـبب (الـتـدين) ومن وا

وسيقى فقط! ثم  السماح با
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ـوذج) كـانت لـوقـفـة االولى امـام (
بـــوابــة عـــشــتـــار (الــنـــمــوذج) و
الــتـقــاط الـعــديـد مـن الـصــور عـلى

الرغم من انها ليست اصلية!
ثم كـانت جـولـتـنـا تـشـمل 6 مواقع
اثـريــة في بـابل حـاولت الـدكـتـورة

في مجـال االثار (عـشتـار) ان تكون
واقع خير دليل سـياحي في هذه ا
واكب)-200 (طريق ا التي شمـلت
م شـمـال بوابـة عـشـتار كـان هـنالك
شارع عـلى ارتفاع  4م من الشارع
احلـالي مــحـاط بــجـدران مــزخـرفـة
ــزجـج ويــحــتـــوي عــلى بـــاالجــر ا
جــداريـات لالســود- هـذه الــعـبـارة
سوف تـتكرر عـلى جميع الـلوحات
وتــبـدأ بـكـلــمـة (كـانت) ألن الـوضع
احلـالي مؤلم وال يـعـبر عن حـقيـقة
التي االثار في احلـضارة الـبابـليـة
امـــا نـــقـــلت (ســـرقـــة) او (خـــربت)
بـسـبب طـبـيـعـة االرض في الـعراق
(الــطــيــنــيــة) عــلى عــكـس شــواهـد
ـصـرية  –االهـرامات- احلـضارة ا
عـابد الـتي ارضيتـها رمـلية! او وا
بسبب الترميم والصيانه اخلاطئة
في فــتـرة الـثــمـانــيـنــات من الـقـرن
ـــاضي حــيــــــــــنــمـــا قــرر صــدام ا
التالعب واالضـافة ألقامـة مهرجان
بـــابل وهـــو الــســـبب الـــذي جــعل
الـيونـسكـو ترفض درج هـذه االثار
الــعــظــيــمـة ضــمن الئــحــة الــتـراث

ي! العا
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وكب ابرز معالم بابل شارع ا

عقيلة صالح

ــبـنــيـة بــوابـة عــشـتــار االصـلــيـة ا
وكذلك 120 لوح زجج بالطـابوق ا
لـالســــود الــــتي كـــــانت في شــــارع

وكب ! ا
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حـيـنـما تـوجه الـيـنا مـديـر مـشروع
بالعطلة (علي اخملزومي) عن سبب
قــيـامــنـا بــزيـارة االثــار الـبــابـلــيـة?
الــســؤال ذهب بــخــــــيــالي بــعــيـدا
لـيصل الى الـعـصر الـبـابلي الـقد
2006 ق.م حـــيـــنـــمــا 
تأسيس الـدولة البـابلية
عـــلى انـــقـــاض الـــدولـــة
الـــســـومـــريـــة  ســادس

ـلـوك في الـعـصر الـبـابـلي الـقد ا
ــلك االكــثـر هــو حــمــورابي. هــذا ا

بوابة عشتار ومدرجات مسرحها رمز احلضارة البابلية


