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{ واشـــــــــنــــــــطـن (أ ف ب) - رفض
قاض فدرالي أميركي االثن مساع
مـن الـرئـيس دونـالــد تـرامب إللـغـاء
مـــــذكـــــرة اســـــتـــــدعـــــاء مـن نــــواب
ـوقـراطـي مـن أجل الكـشف عن د
بيانات مالية تعود إلى الفترة التي

تسبق توليه الرئاسة.
ويعـد هذا القـرار هو أول تدخل من
نوعه للمحـاكم األميركية في النزاع
وقراطي الذين ب الرئيس والد
فــتـحــوا مـتــسـلـحــ بـغــالـبــيـتـهم
اجلـديـدة في مجـلس الـنـواب عددا

من التحقيقات في ترامب.
ويـــرفض تـــرامب الـــذي يــقـــول إنه
ضـحـيـة "مـضــايـقـات" الـتـعـاون في
التحقيقات التي تركز على إقراراته
ــالــيــة أو الــضـــريــبــيــة وشــؤونه ا
ـســاع روسـيـة مـســائل مـتــعـلــقـة 
لـتـرجــيح كـفــة الـفـوز لــصـاحله في

انتخابات .2016
ورفض الـقـاضي امـيت ميـهـتـا منع
مــذكــرة اســتـدعــاء رفــعــتـهــا جلــنـة
ـــراقــــبـــة واإلصالح فـي مـــجـــلس ا
الـنواب لـشركـة احملـاسبـة مازارس
يـــو.إس.إيه بــــانـــتـــظــــار الـــبت في

الدعوى.
15 وجـــــــاء طــــــلـب الــــــنـــــــواب في 
نيسان/أبـريل تقد وثائق من عام
2011في أعقاب إدالء احملامي

الــسـابـق لـلــرئــيس مـايــكل كــوهـ
بشهادة قـال فيها إن الـرئيس غالبا
قدرة ألصوله ما كان يغير الـقيمة ا
ومــســؤولــيــاته في الــتــصــريــحـات
ـــالـــيـــة كـــمـــا كـــان يـــرى ألهــداف ا

مختلفة.
في  22نــيـســان/أبـريـل رفع تـرامب
رتـبطة به نـظمـات والكـيانـات ا وا
دعــوى تــطــلب من احملــكــمــة إعالن
االســتـــدعـــاء "بـــاطال وغـــيـــر قـــابل
لـلــتــنـفــيــذ" وتــشـكك بــالــصالحــيـة
. وقراطي طالب الد التشريعية 
ــا وقـــال الـــقـــاضي مـــيـــهـــتـــا "طـــا
الـــكــونـــغــرس يـــحــقق في مـــســائل
ــكن الـتــشــريع بـشــأنــهـا+ فــهـو +
ــــــادة األولى ــــــوجب ا يــــــعـــــمـل 
لـلـدسـتور" الـتي تـضـمن له سـلـطته

التشريعية.
ـبـاد وأضــاف أن "تـطــبـيق هــذه ا
هنـا يفـرض االستـنتـاج أن الرئيس

كنه منع استدعاء مازارس". ال 
وشـــدد الــــقـــاضي أيـــضـــا عـــلى أن
الــنـواب لــديـهم "دوافـع تـشــريـعــيـة

صحيحة في الظاهر".
وأضـاف "لــيس من واجب احملـكـمـة
الــــتــــســـــاؤل حــــول مــــا إذا كــــانت
خــطــوات الــلــجــنـة مــدفــوعــة حــقـا

باعتبارات سياسية".
وأشـار فـريق تـرامب الـقانـوني إلى

أنه سيطعن في القرار.
وكــان الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
تـرامب قـد هــدد بـتـدمــيـر إيـران في
حـال أقدمت عـلى مـهاجـمة مـصالح
أميركية بينما تشهد العالقات ب
طهران وواشـنطن توترا كـبيرا منذ
إعادة فـرض العقـوبات االقتـصادية
األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـي تـــــــشـــــــرين

اضي. الثاني/نوفمبر ا
وكــــتب تـــرامب عــــلى تـــويـــتـــر "إذا
أرادت إيران خوض حرب فـسيكون
ذلك الــنـهــايـة الــرســمـيــة إليـران. ال

تحدة مجددا". تهددوا الواليات ا
وتصـاعد التـوتر أخيـراً ب طهران
وواشــنــطـن الــتي نــشــرت حــامــلــة
طـــــائـــــرات وقــــاذفـــــات بي- 52في
ـاضي مـشـيرة اخلـلـيج األسـبـوع ا

إلى "تهديدات" من قبل إيران.
وأمــــــرت إدارة تــــــرامب الــــــطــــــاقم
الـــدبــــلـــومـــاسي األمــــيـــركي غـــيـــر
ـغادرة الـعـراق بـسبب األسـاسي 
تـهـديــدات من مـجـمـوعــات عـراقـيـة

مسلحة مدعومة من إيران.
وأطلقت األحد قذيـفة كاتيوشا على
ـنـطـقـة اخلـضـراء في بـغـداد التي ا
تــضم مــقـار مــؤسـســات حــكـومــيـة
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حتـتفل تـركيـا في الـتاسع عـشر من
مـــايـــو / أيـــار بـــعـــيـــد الـــريـــاضــة
والـشـبـاب وإحـيـاء ذكـرى أتـاتورك
إذ يــوافـق هــذا الــيـــوم بــدء "حــرب
االسـتــقالل" الـتـي قـادهــا لـتــوحـيـد

البالد وإعالن اجلمهورية.
وخـاطب أردوغـان احملتـفـلـ وقال:
ـناضل مصطفى كمال "مثلما بدأ ا
نضاله في  19مايو مـؤمنا باحلق
(الله) والـشعب فقط دون أن يـلتفت
ألولــئك الــذين خــضـعــوا لالحــتالل
وكـــــــــانــــــــوا يـــــــــرون اخلـالص في
االنـتـداب فـإنـنا نـسـيـر الـيـوم على

خطاه".
W dF*« ‰«RÝ

فـمن هـو مـصـطـفـى كـمـال أتـاتورك
مؤسس تركيا التي نعرفها اليوم?
ولد مصطفى عام  1881في منطقة
سالـونيـكا بالـيونـان (أصبحت اآلن
ثيسالونيكي) وكانت منطقة تابعة

للدولة العثمانية.
وكـان أبـوه - عـلي رضـا - ضـابـطـا
يـليـشيات برتـبة مالزم في إحـدى ا

احملــلـيـة أثـنـاء احلـرب بـ روسـيـا
والــدولـة الــعــثــمـانــيــة عـام .1877
ويُـروى أن عــلي رضــا عــلّق ســيـفه
فــوق مـهــد مـصــطــفى يـوم مــولـده

واهبا إياه للخدمة العسكرية.
ولم يــــشـــهــــد األب حتــــقق حــــلـــمه
وانضمـام ابنه للعـسكرية إذ توفي
ومـصــطـفى بــعـمـر الــسـابــعـة. لـكن
مـصـطـفى دائـمـا مـا شـعـر أن والده
هـــو من "وضـــعـه عـــلى أول طـــريق
احلـــداثـــة" إذ أصــــر عـــلى إحلـــاقه
ــدارس الــعــلــمــانــيــة اجلــديـدة بــا

دارس الدينية. وليس ا
ـــرحــلـــة الــثـــانـــويــة تـــقــدم وفي ا
ــدارس مـــصـــطـــفى الخـــتـــبـــارات ا
الــعــســكــريــة واجــتــازهــا. وهــنــاك
اكــتـسب اسـم "كـمــال" الــذي أطــلـقه
عـلــيه مـدرس الـريــاضـيــات بـسـبب
تـــفـــوقـه فـــأصـــبح يُــــعـــرف بـــاسم

"مصطفى كمال".
واكتسب اسـم "أتاتورك" الحـقا بعد
وصــوله إلى احلــكم ويــعــني "أبــو
األتراك". والتـحق بكلـية احلرب في
اسطنبول عام  1899وهناك خاض

أولى جتاربه الـسيـاسيـة إذ انضم
ـنـاهض حلـكم السـلـطان لـلـحراك ا

عبد احلميد الثاني.
وأنــهى مــصـطــفى كــمــال تـعــلــيـمه
الــعــسـكــري عـام  1905مــتـخــرجـا
بـرتـبـة نـقيـب. وانضم إلـى عدد من
الــوحـدات الــعــسـكــريــة في دمـشق
والـيـونـان وأبـرزها حـرب الـبـلـقان

عامي  1912و.1913
وانــضـم أتـــاتـــورك إلى جـــمـــعـــيــة
االحتـاد والـتـرقي الـتي كانـت على
صــلـة بـحـركــة األتـراك اجلـدد الـتي
أسقطت اخلالفة العـثمانية وعزلت
الـسلـطان عـبد احلـميـد الثـاني عام

1909.
وفـي مـــــايــــــو/أيـــــار  ?1919دشن
أتـــــاتـــــورك حـــــراكـــــا ثـــــوريـــــا في
األنـاضـول احـتـجـاجـا عـلى اتـفـاق
سالم فــرضه احلــلــفــاء في احلــرب
يـة األولى على الـبالد. وعُرف العـا
هـــــذا احلـــــراك الحـــــقـــــا بـــــحـــــرب
االستـقالل التـي انتهـت باالنـتصار
عـلى الــيـونــان وإعـادة الـنــظـر في
االتـــفـــاقـــيـــة الــــتي عُـــرفت الحـــقـــا

بـ"اتفاقية لوزان". وبدأت نواة حكم
أتــاتـــورك في أنـــقــرة حـــيث أسس
حــكـومــة إقـلــيــمـيــة عـام  .1921ثم
أُسـقـطت اخلالفـة نـهائـيـا في الـعام
الـــتـــالي وأُعـــلـــنت اجلـــمـــهـــوريــة
الـتـركـيـة في أكـتـوبـر/تـشرين األول
 1923وأتـــاتـــورك رئـــيـــســـا لـــهـــا

وعاصمتها أنقرة.
 «¡«dł« WK KÝ

وأسـس أتـــاتـــورك حــــزب الـــشـــعب
اجلــمـــهـــوري الـــذي هـــيـــمن عـــلى
ـشـهـد الـسـياسـي في البـالد حتى ا
عام  1945 كـمــا دشن سـلـسـلـة من
اإلجراءات التي صنعت تركيا التي

نعرفها اليوم.
وقــام حـــكـم أتـــاتــورك عـــلـى ســـتــة
مــــحـــاور عُـــرفـت في مـــجــــمـــلـــهـــا
بـ"الكمالية" وهي الـتي يقوم عليها

احلزب حتى اآلن.
وألـغـي أتـاتـورك الـعمـل بـالـشـريـعة
ـــــدارس اإلسـالمـــــيـــــة فـــــأغــــــلق ا
اإلسـالمـــــــيـــــــة وحـــــــولــــــــهـــــــا إلى
مــــــــــــدارس عــلـــمـــانـــيـــة وألـــغى

احملاكم الشرعية.
كـــمـــا أبــطل الـــعـــمل بـــالــشـــريـــعــة
اإلسالمـيـة في الـقـانـون عـام 1926
وحــلت بــدال مــنــهــا مــجــمــوعــة من
الـقـوانـ األوروبـيـة مـثل الـقـانون
ـــدنـي الـــســـويــــســـري وقـــانـــون ا
الـــعــقـــوبـــات اإليـــطـــالي وقـــانــون

اني. التجارة األ
ــنع تــعــدد الــزوجـات كــذلك أمــر 
ـدنــيـة واسـتــبـدال عــقـود الــزواج ا
بــالــزواج الــشــرعي. ثم في كــانــون
األول  1934مـــــنح الــــنـــــســــاء حق

ان. التصويت والترشح في البر
‘uÐdD « ¡«bð—«

وحــرص أتــاتـــورك عــلى أن يــكــون
مـظهـر األتراك غربـيا مـثل الـقوان
الـــتي اســتــقــدمـــهــا فــمــنع ارتــداء
الـطربـوش واجللـبـاب الذي يـرتديه
رجـال الدين. وتـبـنى بدال مـنه الزي
الغربي للرجـال والنساء. وازدهرت
صــنـاعــة الــقــبـعــات األوروبــيـة في

البالد كبديل للطرابيش.
ثـم في نــوفــمــبــر/تـــشــرين الــثــاني
1928 أبـطل كـتـابـة الـلـغـة الـتـركـية
بـاحلـروف العـربيـة. وحـلت مـحلـها
احلــروف الالتـيــنـيــة في الــكـتــابـة
لـتصـبح بـالشـكل الـذي نراه الـيوم.
وجـاء هذا الـتغـييـر مقـرونا بـحمـلة

لـتعـليم الـشعب األبـجديـة اجلديدة
والتي روج لها أتـاتورك آنذاك على

أنها حراك حملو األمية.
وكـان أتاتـورك صارمـا في مواجـهة
أي حــــــراك احــــــتــــــجــــــاجي ضــــــد
ســــيــــاســــاتـه وقــــمع كل أشــــكــــال
ـعـارضـة. ولـعل أبـرز أشـكـال هـذا ا
الـقـمع كان ضـد ثـورة األكـراد التي
خــرجت في فــبــرايـر/شــبـاط 1925
احـتجـاجا عـلى سـياسـاته اخملالـفة
لإلسـالم. وأُخـــــمــــد احلـــــراك خالل

شهرين وانتهى بإعدام قائده.
ولم تكن حـياة أتـاتورك الـشخـصية
بــنــفـس ثــراء حــيـاتـه الــســيــاســيـة
والـعــامــة. وتــزوج مــرة واحـدة من
لطـيفـة ها عام  1923وهي امرأة
مــتـعـلــمـة ومــنـفـتــحـة عــلى األفـكـار
الــغــربــيــة الــتـي دعــا إلــيــهــا. لــكن
الـــزواج لم يــدم أكـــثــر مـن عــامــ

عاش بعدهما أتاتورك وحيدا حتى
وفاته إثر إصابته بتليف الكبد في
العـاشر من نوفـمبر/تشـرين الثاني

1938.
وتُـعرض كل مـتعـلـقات أتـاتورك في
ضـريح ضخم في أنـقـرة حيث دفن
بــــ حـــفن مـن تـــراب جُـــمــــعت من

جميع أنحاء تركيا.

وســـفـــارات بــــيـــنــــهـــا الــــســـفـــارة
األمـيركـية. ولم تـعـرف اجلهـة التي
تقف وراء هذا الهجوم على الفور.
وتـــشــهـــد الـــعالقـــات األمــيـــركـــيــة
اإليـرانـيــة تـوتـرا كـبــيـرا مـنـذ قـرار
الرئيس ترامب قبل عام االنسحاب
ـبرم من االتـفـاق الـنـووي الـدولي ا
في  2015ويــــهـــدف إلى احلـــد من
الـبـرنامـج النـووي اإليـراني مـقابل
رفع عــقــوبــات عن طــهــران ومــنــذ
إعادة فرض الـعقوبات االقـتصادية
األمــيـركـيـة عــلى إيـران في تـشـرين

اضي. الثاني/نوفمبر ا
وتتحـدث وسائل اإلعالم األمـيركية
عن خالفــــات داخل فــــريق تــــرامب
ـــلف حـــول كـــيــــفـــيـــة مـــعـــاجلـــة ا

اإليراني.
وأوضـــــــــــــحـت وســــــــــــائـل اإلعـالم
األمـيــركـيـة أن مــسـتـشــار الـرئـيس
لــــشـــــؤون األمن الـــــقــــومـي جــــون
ـارس ضـغوطـا من أجل بـولـتـون 
اتبـاع سياسـة حازمة حـيال إيران
لـكن آخــرين في اإلدارة يـعـارضـون
ذلـك. وقـال تـرامـب بـنـفــسه مـؤخـرا

أنه اضطر "لتهدئة" بولتون.
من جــهــته قــلّـل وزيــر اخلــارجــيـة

اإليـــرانـي مـــحــــمـــد جــــواد ظـــريف
الـسـبت من احتـمـاالت انـدالع حرب
نطـقة. وقال إنّ طهران جديدة في ا
"ال تـــريـــد" احلـــرب كـــمـــا أنّ كـــافـــة
ـكن ألحد أن االطراف تـدرك أنه ال 

يواجه بالده.
وأضاف ظـريف في في ختـام زيارة
للص "إننا متأكدون (...) لن تكون
هـنـاك حرب ألنـنـا ال نريـد حـربا وال
أحـــــد لـــــديه أوهـــــام أن بـــــوســـــعه
نطـقة" مشيرا مواجهـة إيران في ا
إلى أن الـرئــيس األمـيـركي "ال يـريـد
حــربـــا لـــكن مـن حــولـه يـــدفــعـــونه
باجتاه احلرب بذريعة جعل اميركا

واجهة إيران". أقوى 
وفي الوقت نـفسه دعت السـعودية
" خـليجية الى عقد قمـت "طارئت
وعــــــــربـــــــيــــــــة لــــــــلـــــــبــــــــحـث في
"االعـــتـــــــــــداءات" الــــتي حـــصـــلت
مــــؤخـــرا فـي مـــنــــطـــقــــة اخلــــلـــيج

نطقة". "وتداعياتها على ا
وقالت وزارة اخلـارجيّـة السـعودية
لك سـلـمان إن الـعـاهل السـعـودي ا
بن عـــبـــد الــعـــزيــز وجّـه دعــوة إلى
"أشقـائه قادة دول مـجلس الـتعاون
وقـادة الـدول الـعربـيـة لـعقـد قـمـت

التـحديات واألخـطار احملـيطة وإن
وحدة الصف ضرورية".

ـــنـــظـــمـــة الــدول خالل اجـــتـــمـــاع 
ــصــدرة لـلــنـفـط (اوبك) األحـد في ا
مدينة جدة بغرب السعودية عبرت
الــســعـــوديــة واالمــارات االحــد عن
قلقهـما من ارتفاع مـخزونات النفط
في العـالم ودعتا الى الـتزام خفض
ـتـفـق عـلــيه رغم تـراجع االنـتــاج ا

الصادرات االيرانية والفنزويلية.
وقال وزيـر الطـاقة الـسعـودي خالد
الفالح في مؤتـمر صحافي "نرى أن
ـتـلـئـة (...) ال اخملـزونــات ال تـزال 
أحـــد بـــيـــنـــنــا يـــريـــد مـــخـــزونــات
متضخّمة. علينا أن نكون حذرين".
مـن جــهـــته صــرح وزيـــر الــطـــاقــة
ــــزروعي "ال اإلمـــــاراتي ســـــهــــيـل ا
أعتقد أن خفض االقتطاعات خطوة
صــحـيــحــة". وأضـاف "الحــظــنـا أن
اخملــزونــات تــزداد وال أرى أنه من

نطقي" تعديل االتفاق. ا
وعقد اجتمـاع جدة الذي غابت عنه
إيــران بــعــدمـا دخــلت الــعــقــوبـات
ـــشــدّدة عـــلى إيــران االمـــيــركـــيــة ا
وقـطـاع النـفط فـيـهـا حـيـز الـتـنـفـيذ

هذا الشهر.

WKLŠ ∫ ترامب في حملته االنتخابية في بنسلفانيا
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خـليـجيـة وعربـية طـارئت فـي مكة
كرمة" في  30أيار/مايو حسبما ا

ذكرت وكالة األنباء السعودية.
وأَضـافت أن الــدعـوة تـأتي "في ظلّ
الــهـــجــوم عــلى ســـفن جتــاريّــة في
ــيـاه اإلقــلـيــمـيــة لـدولــة اإلمـارات ا
ــتــحــدة ومـا قــامت به الــعــربـيــة ا
مــيــلــيــشــيــات احلــوثي اإلرهــابــيّـة
ــدعــومــة من إيــران من الــهــجــوم ا
عــلـى مــحـــطّــتَـي ضخّ نــفـــطــيـــتــ

ملكة". با
وأكـــد وزيـــر الـــدولــــة الـــســـعـــودي
لـلـشـؤون اخلـارجـيـة عـادل اجلـبـيـر
في مؤتمر صـحافي في الرياض إنّ
بالده "ال تـــريــد حـــربــاً وال تـــســعى
نع قيام لذلك وستفعل ما بوسعها 

هذه احلرب".
وأضـــاف "فـي الـــوقت ذاته (...) في
حال اخـتيـار الطـرف اآلخر احلرب
ملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة فإنّ ا
وحــــزم وســـتــــدافع عن نــــفـــســــهـــا

ومصاحلها".
ورحـــبـت اإلمـــارات بـــالـــدعـــوة إلى
الــقـــمــتـــ مـــؤكــدة أن "الـــظــروف
الــدقـيـقـة احلــالـيـة تــتـطـلـب مـوقـفـا
خـلــيـجـيــا وعـربـيــا مـوحـدا في ظل
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االرث الـذي تـركـه األب أثـار خـصـومــات بـ االبـنــاء فـكـان هـذا
االرث نـقــمــة ولم يـكـن نـعــمـة  فــكل من هــؤالء األبــنـاء يــريـد ان
يــســتـحــوذ عــلى الـنــصــيب االكـبــر من االرث دون الــرجـوع الى
الـقـسـمة الـعـادلـة الـتي ذكـرهـا الـقـرآن الـكـر  فـهذا واحـد من
ا االبنـاء يقـيم في دار ابيـه وله زوجة وابـناء  امـا بقـية اخـوته 
فـيـهم الـذكـور واالنـاث فــهم بـعـد ان تـأهـلـوا لـلـزواج فـارقـوا دار

ابيهم الذي لم يعد يتسع لهم وسكنوا دورا مستقلة .
االبن الـذي بــقي في دار ابــيه سـوغـت له نـفــسه بـان هــذه الـدار
ـاطل اخـوتـه ويـرفض ان تـكـون هـناك اصـبـحت مـلـكـا له فـراح 
قــسـمــة بــيـنـه وبـيــنـهـم .. في حـ ان اخــوته يــريـدون حــقــوقـهم
ــــشــــروعـــة فــــحـــسـب وال يـــريــــدون اثـــارة غــــبــــارهـــا في دور ا

القضــــــــــاء .
هذا االبن الذي ينكر حقوق اخوته .. أي انسان هو ! ماذا نقول
عـنه سوى انه لص يـحـتـويه طمـع وجشع وانه قـطع صـلـة الرحم
بل اغـتـالـهـا وعـصى امـر الـله في مـسـألـة خـطـيـرة كـمـســــــــألـة

االرث .
ان ما يـكـدر صـفـو النـفس ويـجـرحهـا ويـؤذيـهـا ان تقـتـحم حـياة
بــعض الـنــاس هـذا الــسـلــوك الـسـيء لـيــكـون وصــمـة عــار عـلى

جبينهم وبصمة سوداء في سيرتهم.
واخطر ما في االمر ان بعض هؤالء النـاس يستهينون باخواتهم
يراث الذي فرضه الله وكأن االناث ليسرقوا حقوقهن في هذا ا
االنـثى لـيست بـشـرا تشـبـههم في اخلـلق وانـها تـسـتحـق ما لـها
وما عليها دون البخس بحقوقها .. ولكن ما تزال
ريـضة  الـنظـرة اجلاهـلـية تـسـاور النـفـوس ا
وتبقى طاعة الـله وخشيته هي احلكم الفصل
فـي كل مـــســألـــة او قـــضــيـــة يـــدور حــولـــهــا

خــــالف .

كركوك
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مصطفى كمال أتاتورك

في الـوقت الذي كـان العراقي يـتطـلع الى سكن جـميل وآمن تـتوفر
وبعـد سـنوات من ازمـات لـسكن فيه كـافـة لشـروط الـسكن الـالئق 
غير الئق وصالح للعائلة العراقية عموما والبغدادية خصوصا وان
ـثــالي الى جـانـب ارتـفـاع تـوفــرت فـهي تــفـتــقـد لـشــروط الـســكن ا
اسعـارالوحدات الـسكنيـة ليتـعذر على مـحدودي الدخل من امتالك
وحدة سكـنية ايجـارا او ملكا  واليسـتطيع امتالك شـقة او مشتمل
اوغـرفـة واحـدة حتـتـضن اكــثـر من عـشـرة افـراد  في هـذا الـوقت
ـكن ان نــقـول انـهـا من الـبــوادر الـتي تـسـجل بـادرت احلــكـومـة و
لـلدولة بالـتعاقـد مع شركات اجنـبية لـبناء مجـمعات سـكنية بـطريقة
ـواطـنـ وبـاسـعـار مـريـحـة فـسـارعت االسـتـثـمـار وتـقـسـيط عـلى ا
بالـتعاقد مع الـشركة الكـورية لبنـاء مجمع بسـماية السـكني باجتاه
جـنوب بـغـداد لـيفـتح اجملـمع االبـواب علـى الشـركـات االسـتثـمـارية
اثـلة لبـسمايـة وبدات حركة لـلتعـاقد مع احلكـومة لبنـاء مجمـعات 
بناء اجملـمعات السكـنية تكـسراسعار بيع وشـراء وايجار الوحدات
الـسـكـنـيـة في بـغـداد  اعـود جملـمع بـسـمـايـة الـذي وصـفه سـكـنـته
ـديــنــة االحالم من حــيث اخلــدمــات وطــراز الــبــنـاء ــتــتــبــعــ  وا
والـتـخـطـيط اجلـمـيل لـلـمـجـمع الـذي يـبـهـر كل من يـزوره او يـخـتار
الـسكن في وحـداته السـكنـية  بـاستـثنـاء الطـريق الرابط بـينه وب
مركـز العـاصمـة الـذي يشـهد اخـتنـاقـات مروريـة يومـية وان اعالن
كن ستثمرة بانشاء طريقا سريعا خاصا لسكنة اجملمع  الهيئة ا
ـرور والــوقت مـابــ مـركــز الـعــاصـمــة واجملـمع  ان يـحل ازمــة ا
وبعـيـدا عن الطـريق اجلـديد لـلـمجـمع نـتابع ان اجملـمـعات اخـتارت
شـبـابـا ورجـاال من سـكنـة اجملـمع لـتـشـكل جلـان طـوعـيـة تتـابع كل
مايـتعـلق باخلـدمات وبـدات تنـشـر تعـليـمات عـلى مواقع الـتواصل
االجتـماعي كل مايـتعلق من تـعليمـات الدامة خدمـات اجملمع وتقوم
بـحـمالت انـسـانــيـة تـضـيف جـمـاال ونـظـامــا تـصب بـخـدمـة سـكـنـة
اجملـمع  وفي ذات الـوقت تـفـضح االشخـاص الـتي حتـاول االساءة
ـرافق اجملمع الـسكـني وتقـوم بنشـر االرشادات والـتعـليـمات التي
تعمل على ادامـة اجملمع ليستـمر بجمال تـصميمه احلضاري والج
ـثـل هـذه اجملـامـيع الـتـي تـعـمل بـشـكل  ويـقـيـنـا نــضـاعف نـبـارك 
طـوعي من اجل جتـميل واحملـافظـة على مـرافق اجملـمع ويقـينـا البد
لنـا ان نـرشـد ونشـخص كل اسـاءة بـقـصد او بـغـيـره ومن طفل او
ـرآب ـصــاعـد الــكـهــربـائــيـة اوا ـكن ان يــعـطـل مـرفــقـا كــا شــاب 
واحلـدائق الـنـظـامـيــة احملـيـطـة بـكل مـجـمع  من
مــديـــنــتــنــا اجلــمــيــلــة الــتـي هي مــلك اجلــمــيع
ومسؤولية احلـفاظ عليها تـقع على عاتق سكنة

اجملمع . 
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صورة سـوداوية الـكثـير مـنا يـتبـناهـا  وما أن تـبدأ معـه بأبسط
حـديث حتى ينـفجر بـوجهك وكل حديـثه شكوى ومـشاكل ال تعد
وال حتصى  وأنـا هنا لست مـعه بهذا األسلوب كـما أنني لست
والـكــمـال له ضــده أيـضــا فـاخلــالق أعـطــانـا شيء وأخــذ شيء 
وحده فقط  وبالطبع نحن مجتمع مثل بقية اجملتمعات يعاني من
مشاكل . من حقـنا أن نفرغ ما في صدورنا  فـنحن بشر لدينا
حد مع لالحتمال  واحلياة ليست بالسهلة فهي حرب بكل ما
تعـنيه الـكلمـة لكـننا مـطالـب باالنـصاف بـنقل احلقـيقـة كما هي
مـن دون أي إضافـة أو تـعـديل  حـتـى نتـمـكـن من حـلـها بـشـكل

جذري ونهائي وال نعود لها مرة أخرى . 
وجـلــد لـلـذات مـا أجـده هــو مـبـالــغـة حـتـى في أدق الـتـفــاصـيل 
وتضخـيم مشاكل سـخيفـة ال قيمـة لها وجـعلهـا فاجعة لـيس لها
ـا يزيد من مثيل يـذكر  وكل هـذا يعـرض بأسلـوب فج ومنـفر 
شـكلة فأن الط بلـة. يعتـقد البـعض خطأ أنه عنـدما يكـبر من ا
األضواء سوف توجه عليها  وهكذا سوف حتل بوقت قياسي 
وكـلـنا يـعـلم أن هـذا ليس صـحـيحـا  ومـا علـيـنا إال أن نـتـصفح
مواقع الـتواصل االجتـماعي لـنجد مـشاكل سـخيفـة وهزيـلة لكن
هـنـاك مئـات وحـتى االالف قـد تـفـاعلـوا مـعـهـا وجـعلـوهـا مـسـألة
حياة ومـوت . نحن نزيـد األمر تعـقيدا أضـعافا مـضاعفـة فهناك
وقت وجــهـد ومـال  هـدرهــا مـقـابل "لــغـو الـكالم "  بـيــنـمـا لـو
حـددنـا أولويـاتـنـا وطـرحـنا مـشـاكـلـنا بـإنـصـاف وهـدوء وحتـكيم
العقل أوال وأخيرا لكانت مشاكـل كثيرة حلت وبجهود شخصية
حـتى من دون أي تدخل حـكـومي فاجملـتـمع يحـتـوى علـى نخـبة
ـيــة وهـؤالء يــجب الــرجـوع لــهم كل واحــدا مـنــهم حـسب أكــاد

اختصاصه .
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