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مــضــيــفــا (كــمـــا هــيــأنــا عــددا من
وسائط النقل لنقل الزوار بعد اداء
زيارتهم لـلمرقـدين من منطقـة قبلة
االمــــــامـــــ وصــــــوال الـى شـــــارع
اجلمـهورية لـكي نساعـد الزائر في
عـمـلـيـة نـقـله بـدال من الـسـيـر عـلى
االقــــدام وتـــخـــلـــصـــا من االجـــواء
احلــارة). وانــتــعــشت مــحــال بــيع
ـالبس الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة ا
ـنـاســبـة الـعــيـد حـيث واالطـفــال 
ازدادت حـركــة الــعــوائل عـلـى تـلك
احملالت من خالل شــراء مـا يـحـلـو
لهم وكانت فـرصة كبـيرة الصحاب
احملـــال مـن اجل احلـــصــــول عـــلى
مـردود مـالي جـيـد قــيـاسـا بـااليـام

االعتيادية. 
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ن صـاحب محل لـبيع وقال ابـو ا
البس لـ (الــزمـان) امـس (احلـمـد ا
لــله لـــقــد قــمـــنــا بــبــيـع مــا يــكــفي
ـالبس لــــــلـــــعــــــوائل ســــــواء من ا
الـنسـائيـة او الـرجالـية او االطـفال

وحققنا مدخول جيد). 
مـضـيـفا (لـقـد تواصـلـنـا مع عمـلـنا
في الـــــلــــيل والـــــنــــهـــــار من خالل

اسـتــغالل فــرصـة الــعـيــد حـيث 
بـيع مـا يــكـفي لـلـعــوائل وبـحـسب

حاجتها). 
مـــؤكـــدا ان (اغـــلب الـــعـــوائل يـــتم
تـركـيـزهـا في الـشـراء عـلى اقـتـنـاء
مـالبس االطـــــفــــال ســـــواءا كــــانت
بـنـاتـية او والدجـيـة بـاالضـافة الى
البس الــنــسـائــيــة).  مــؤكـدا انه ا
البس كـانت (اغــلب اسـعــار تـلـك ا
رخـــيـــصـــة الـــثـــمن ولم نـــســـتـــغل
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ـــنــاســـبــة ـــثل هـــذه ا الــعـــوائل 
الية لها قياسا وراعينا الظروف ا
الى بعض احملالت الـتي تلـجأ الى
 .( واطن اجلشع وافراغ جيوب ا
مــبـيــنــا ان (اغــلب االســعــار كـانت
تــتـراوح مــا بـ الـ  5االف ديــنــار
وال تـتـعدى الـ 10 االف ديـنار. في
غضـون ذلك حصـل سائقـو التـكتك
على مبـالغ كبيـرة قد تصل الى 75
الـف ديـنــار في الــيـوم الــواحـد من
ـواطـنــ من مـنــطـقـة جـراء نــقل ا
بـــاب طــويـــريج الى قـــبــلـــة االمــام
احلــــســـــ او االمــــام الــــعــــبــــاس

(عليهما السالم).
وقال صاحب التكـتك محمد حس
لـ (الـزمـان) امس (فـرحـتـنـا كـبـيـرة
ــــلــــيــــونــــيــــة او فـي الــــزيــــارات ا
مــنــاســـبــات االعــيــاد حــيث تــزداد
حركة الزائر في عـملية النقل حيث
تـــصـل اجـــرة الـــــــــنــــقل الى 500
ديـــــنـــــار لـــــلـــــراكب الـــــواحـــــد اي
ـــــــعدل الـفي دينار لـ 4 زوار او
مـواطــنـ يــرومـون الــوصـول الى

مناطقهم). 
مـشـيرا الى ان (عـمـليـة نـقل الزوار
كــانت مــســتــمــرة وعــلى مــدار 24
ســاعـــة بــســبب االعــداد الــهــائــلــة
لــلـزوار). مــبــيــنـا ان (الــفــائـدة من
جـراء عـمـلـنا كـانـت ايـجـابـيـة جدا
بالغ مـا يكـفي لسد وحصـلنـا من ا
ـا يـكـفي احـتـيـاجـات عـوائــلـنـا و
ـدة 30 يـومــا حـيث وصل االيـراد
ــالي لــبــعض اصــحــاب الــتـكــتك ا
يـومـيـا الى  150الف ديـنـار وهـذا

ما نسعى له دائما).       
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وكــانت مــشــاهــدتــهـم لــهــا فــرصـة
ثل هذه االجواء).  للتمتع 

مـبـيـنا (لـقـد تـوجـهت بـعـد ذلـك انا
وافـــــراد عــــائـــــلــــتـي الى مـــــحالت
ـرطـبات او االشـكـاك سـواء لـبـيع ا
االطعمـة لكي يتـناولوا مـا يرغبون

منها). 
الفــتـا الى انـه (بـعــد عــدة ســاعـات
تـنزه وبـعد حاالت قضـينـاها في ا
مـن الــلــعب والــلــهــو قــضــيــنــا مع
االطـفـال اوقـاتـاً جــمـيـلـة وسـعـدوا
ـثل هـذه االجـواء ومـلـئت بـذلك و
الـفـرحـة في نـفـوسـهم ثم عـدنا الى

البيت بسعادة وسالم). 
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الى ذلـك تــــــوجه االف الــــــزوار من
مــخـــتــلف احملــافـــظــات الى زيــارة
ـقـدسة في كـربالء فيـما الـعتـبات ا
هـيأت الـعـتبـة احلسـيـنيـة مخـتلف
ا توفـر الراحة للزائر اخلدمات و

لدى وصوله الى احملافظة. 
وقـــال مــــســـؤول اعـالم الـــعــــتـــبـــة
احلسيـنية جـمال الــــــشـهرستاني
لـ (الــزمــان) امس ( االســتــعــداد
ـنـاسـبـة العـيـد قـبل اسـبـوع حيث
وفـرت العـتبـة جـميع اخلـدمات من

ــهــا لـــلــزائــر حــيث  اجـل تــقــد
تقد االطعـمة ومياه الـشرب لهما
ــواكب بــاالضــافــة الى مــشــاركـة ا
ــنــتــشــرة في االمــاكن اخلــدمــيــة ا
ــرقــدين لالمــامــ الــقــريــبـــة من ا
الــعـــبــاس واحلــســـ (عــلــيـــهــمــا
الـسالم) حـيث قـدمت مـا يـكـفي من
اخلـدمات وكـمـا هو مـعـمول به في

كل مناسبة). 
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استقبلت العوائل الكربالئية العيد
بـالــفـرحـة والــبـهـجــة حـيث عـاشت
اجواءه اجلـميـلة من خالل الـذهاب
ـــتــنــزهـــات او لــزيــارة االهل الى ا
واالقـارب واالصــدقــاء او لــلــتـزاور
بــالـــذهــاب الى دورهم او لـــتــبــادل
الـــتــهـــاني بـــالـــهــاتف الـــنـــقــال او
ـنـاسـبة. الـرسـائل الـنصـيـة بـهذه ا
ـــــواطن ابـــــو حـــــســــ لـ وقـــــال ا
عاما ـعلم 35  (الزمان) من حي ا
ـراجع (نـهــنئ الـشـعب الـعـراقي وا
ناسبـة العيد كـما نتمنى العظـام 
ـنـاسـبـة ان تـسـود االجـواء بـهـذه ا
االمــنـــة واحملــبـــة في ربــوع بالدي

احلبيـبة). مضيـفا (في اليوم االول
من العيد اتوجه انا وافراد عائلتي
الى زيارة اهلي لتبادل التهاني في
مــا بــيــنــنــا وكــذلـك ايــضــا لــزيـارة
وتــمــتــ اواصــر احملــبــة وااللــفــة
ولــكـي يــشــعــر اجلــمــيع بــالــراحــة
والــطــمــأنــيــنــة وهــذا هــو الــهــدف

االسمى). 
مشـيرا الى ان (اجواء الـعيـد تكون
فـرصـة مـنـاسـبــة لـتـقـريب وجـهـات
الـنـظـر بـ الـعـوائل من اجـل ازالة
الضغينة والكراهية وحاالت الزعل
بيـنهـما بـعد حالـة ابتـعاد قد دامت

سنوات عدة). 
ـواطن ابو واثق من فـيمـا اوضح ا

منطقة العباسية الشرقية 55 عاما
نـاسـبـة العـيـد الـتوجه (نـسـتـعـد 
ـتــنـزهــات خلـلق بــاطـفــالـنــا الى ا
الفرحة فـي نفوسهم حـيث يلعبون
دوالب الــهــوا خـالل كــرة الــقـدم او
بــالـــصــعــود الـى ديالب الــهــوا او
االراجــيح وهــذه ســتــكــون فــرصـة
كــبـــيــرة لـــلــتــرويـح عن انــفـــســهم
ولــلـتــخـلص من حــاالت الـهم الـتي
تـسـبـبـها رتـابـة احلـياة الـيـومـية).
مـضـيـفـا (كـما قـمـنـا بـالـتـوجه الى
جـــنــاح احلـــيـــوانــات الـــذي يــضم
مــــخــــتــــلف االنــــواع مـن الــــقـــرود
والـغـزالن وابن اوى بـاالضـافة الى
االرانب والصقـور وطيور الـزينة).
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اعلن الـنـائب االول حملافظ الـنجف
ــهـــنــدس هــاشم الـــكــرعــاوي عن ا
الـتـشـغـيل الــتـجـريـبي  ألهم قـنـاة
ضمن مشروع كفـل - شنافية الذي

كان متوقفاً عدة سن .
وبـ الكـرعاوي ( لـلزمـان ) قائالً :
ــــتــــواصــــلــــة ــــطــــالــــبـــــات ا ان ا
ـسـتـمـرة مع وزير والـلــــــــقـاءات ا
ـائيـة بخـصوص مـشروع وارد ا ا
شروع (كفل - شنـافية ) وسـحب ا
ـنفـذة بسـبب تلـكؤها من الـشركة ا
بالعمل عدة سنوات  حصلنا على
شروع من موافقة الوزير بسحب ا
ـنــفــذة  وحتـويــلـة الى الــشـركــة ا
ــشــاريع الــري الــهــيــئــة الــعــامــة 
واالســـتــصالح لــتــنـــفــيــذه بــشــكل
ــقــيم عــلى ــهــنــدس ا مــبـــاشــر . ا
شروع عـباس كاظم اشـاد بالدور ا
الـكبـير لـلـنائب االول لـلمـحافظ في
اسـتحـصال موافـقة مـعالـي الوزير
ــشـروع الى شــركـة عــلى حتــويل ا
الـعـراق الــعـامـة لـتـنــفـيـذ مـشـاريع

ــالـيـة ـبــالغ ا الـري  مع تــوفـيــر ا
لـلــمـبــاشـرة فـي الـعــمل خالل هـذه

السنة . 
وب كاظم : ان تشغيل هذه القناة
ســيـــخـــدم الـــكـــثـــيـــر من االراضي
الزراعـية والـبالـغة (15) الف دو
. مـضــيـفــاً : ان اجلـهــود الـكــبـيـرة
ـتوقف ـهم وا ـشـروع ا لـتـشـغيل ا
مــنــذ عـدة ســنــوات  كــان الــفـضل
فــيـهــا لـلــنـائب االول  لــلـمــحـافظ .
واشــــار : حــــيث ســــتــــكــــون هـــذه
ـسـاحـة الـكبـيـرة ضـــــمن اخلـطة ا
الــزراعـيــة لــزراعـة مــوسم الــشـلب
بعـدماكانت خـارج اخلطة مـنذ عام
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على صـعيد اخـر إنطـلقت فعـاليات
مـهرجـان السـفيـر الثـقافي الـتاسع
والــذي يـــتــزامـن مع مــرور  1400
ـؤمن عـام على اسـتشـهاد أمـير ا

اإلمــــــام عـــــلـي بن أبـي طـــــالب (ع)
ـاضي وابــتــداءً من يـوم الــســبت ا
الـرابع من شـهـر شوال لـغـايـة يوم
اإلثن السادس من شهر شوال . 
وب مدير قـسم اإلعالم في مسجد
عـظم ذو الفقـار احليدري الكـوفة ا
( لـــلــــزمـــان  ) قـــائـالً : مـــهـــرجـــان
الـسفـيـر الثـقافي الـتـاسع .. أنعـقد
ـــاضي  وهـــذه يــــوم  الـــســـبـت  ا
ـناسـبة تـتـزامن مع مرور  1400 ا
ـؤمن عـام على إسـتشـهاد أمـير ا

(ع ) .
واوضح احلـــــيـــــدري : انــــعـــــقــــاد
ــهـرجــان هــذا  بـحــضــور رئـيس ا
ديــوان الـوقف الــشـيـعـي ومـحـافظ
الـنجف ونـائبـيـة وعدد من اعـضاء
ـثـلي مراجع مـجـلس احملـافظـة و

الــدين ونــخب اعالمــيــة ومــثــقــفي
ـديـنـة . مـضـيـفـاً : كـذلك حـضـور ا
ـيـة وحـوزوية  شـخـصـيـات اكـاد
وعـدد من مــسـؤولي الــفـضــائـيـات
كاتب الصحـفية واإلعالمية في وا

احملافظة. 
ـهــرجـان واشــار : وعــلى هـامـش ا
الذي انعقد اليـوم السبت ويستمر
ثالثــة أيــام  حــيث يــقــام مــعـرض
لـلـصـور الـفـوتـوغـرافـيـة ومـعـرضآ
لـلـخط الـعـربي  الـذي يـشـارك فـية
خـطــاطــ من الــعـراق وخــارجـة 
وأيــضـآ مــســابــقـة لــتالوة الــقـرآن

الكر . 
ـهرجـان في يـومة الـثالث وخـتام ا
ـشـاركـ في تالوة سـيـتم تـكـر ا
ــشــاركــ في مــعــرض الــقــرآن وا
الـتــصـويــر الــفـوتــوغـرافي واخلط

العربي.
5Ðu¼u*« ‚uHð

ــوهــوبــ في وحــقــقـت مــدرســة ا
ـئـة الـنــجف نـسـبـة جنـاح 100 بـا
لـلـدراسـة االبتـدائـيـة اخلاصـة بـعد
اداء امـــتـــحــانـــاتـــهم الـــنــهـــائـــيــة
واوضح مدير عـام تربيـة احملافظة
عادل البصيصي  لـ (الزمان) امس
اجلـمـعـة (بـفـضل الـله واسـاتـذتـنـا
ـثابـرين حصلت األكفـاء والطـلبة ا
ــوهــوبــ عــلى نــســبــة مــدرســة ا

ئة).  جناح  100 با
وبـ الـبصـيـصي ان الـطـالب علي
لــيث عــلـى الــتــرتــيب الــرابع عــلى
الــعــراق في الــدراسـة االبــتــدائــيـة
ـنتـهية والـثامـنة الـطالـبة فـاطمة ا
فــؤاد والـتــاســعـة الــطــالـبــة سـرى
عــادل والـعــاشــرة الـطــالــبـة شــهـد

سلطان) .

مــشــيــرا الى (حــصــول اربــعــة من
طـلبـتنا االعـزاء وهم ضـمن الطـلبة
ــتـفــوقــ الــعــشـرة األوائـل عـلى ا
الــعــراق). وعــلى صــعــيــد مــتــصل
حصلت ثالث  تلميذات من مدرسة
ئة  في واحدة على معدل  100 با

النجف .
ـديـر الـعــام كـمـا  (حـصـلت واكـد ا
ثـالث  تــلـــمــيــذات مـــتــفـــوقــات من
مــدرســـة االنـــصـــاف االبــتـــدائـــيــة
لــلـبــنـات في مــديـنــة الـنــجف عـلى

ئة.  معدل كامل  100با
مـضـيـفـا ان الــتـلـمـيـذات هن ابـرار
ايـاد ابراهـيم وزهـراء صفـاء رحيم
وجمانة فاضل عــــــبد العزيز على
ـعـدل 100 مـجـمـوع  600 درجـة 
وقــد  حـصــلت مــدرســة االنــصـاف

تفق عـليهـا كأعراف أو حينـما تخـرج األمور عن سيـاقاتـها القـانونيـة أو ا
قـواعـد تـأخذ مـأخـذ الـقـانـون في إرسـاء الـنـظم االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـية
واالقتصادية تدخل إطارا أخر بعيدا عما اتفق عليه ويصبح عشوائيا ال
يخضع ألساس قـانوني أو دستوري يـقترب من الفوضـى والال مسؤولية
وعـدم االنــتـمــاء فــقـد شــهـدنــا في مــراحل غـيــاب الـقــانــون وتـســلط نـظم
اجتماعيـة بالية سـواء كانت قبلـية أو محرفة من مـعارف دينيـة سطحية او
ــــــو مـستـوطنات ـال واالستحـواذ  ناجتة عـن أمزجة تـخضع لـسلـطة ا
ـســــــتـويات االجـتمـاعية لـكنـها تـتوحد عشـوائية تـتجـمع فيـها مـختلف ا
حتت نظـام الال قانـون لـتكـون أول تعـريـــــف للـعشـوائـيات الـسكـنيـة التي
طـا أخر من الـسلـوك والتفـكيـر ينـتج ويؤسس تتـطور تـدريجـيا لـتشكـل 
لهـيـاكل سـلـطويـة ال انـتـمـاء لهـا إال حـاجـيـاتهـا بـصـرف النـظـر عن كـونـها
مـشـروعــة أو غـيـر مـشــروعـة كـمــا حـصل ويـحــصل الـيـوم في كــثـيـر من
البـلـدان التي  تـغـييـر أنـظمـتـها عـمـوديا بـشـكل عشـوائي خـارج مراحل
تطـور النظم االجـتمـاعيـة والتـربوية والـسيـاسيـة ومنـذ ما يـقرب من نصف

قرن. 
وتزامـنـا مع الظـهـور اجلنـيـني لتـلك الـعشـوائـيات وبـدء مـرحلـة االنـقالبات
وتغيير احلكم بالقوة الـعسكرية الداخلية أو اخلـارجية وهيمنة قوى طارئة
على مـقالـيد احلـكم ظهـرت بواكـير الـعشـوائيـات السـياسـية الـتي رافقـها
يـة للنظم دارس الـعا سـوخة أو مسـتنسـخة من ا تشكـيل  مصطلـحات 
درست االشتـراكية والرأسمالية التي السياسية واالقتصـادية وخاصة ا
يـة الثانـية ونشـوء دول الفلك الـروسي وأنظمـتها ظهرت بـعد احلرب الـعا
درست انتشرت مسوخة من ا صطلحات ا قراطية الشعبية هذه ا الد
بعـد أول انـقالب عـربي في مـصـر وانـطالق شـعار اشـتـراكـيـتنـا الـعـربـية
ـصــنـعــة من مـزيج مــاركـسي- رأس مــالي لـكـي تالئم الـبــيـئــة الـعــربـيـة ا
صطلحـات التي استُنسخت واإلسالمية على حد تبـرير مصنعيـها هذه ا
أو مُسخت من قبل تـلك األنظمـة التي أحدثت تغـييرا فوقـيا وفرضت هذه
اط السـياسية واالقـتصاديـة مقحـمة بلـدانها في جتـارب فاشلة ذهب األ
ضحيـتهـا مالي من الـبشر ومـليـارات من األموال وضيـاع فرص ذهـبية
للتقدم والتـطور كما في اشتراكـية البعث في سوريا والـعراق واشتراكية
عــبـد الــنــاصـر فـي مـصــر ولــيـبــيــا واجلــزائـر وغــيــرهم وكــذا احلـال في
ـانـات مـشـوهـة تـتـحـكم بـهـا ـقـراطـيـات الـعـشـوائـيـة الـتـي أنـتـجت بـر الـد
تـاجرين مجـموعـات من شيـوخ القـبائـل والعـشائـر وفتـاوى رجال الـدين ا
بالـدين والـسـياسـة مـعـا وبدعم مـطـلق من الـسـحت احلرام الـذي أنـتـجته
ماكينات الفساد ومنظوماتها حيث ال قيمة لالنتخابات ونتائجها بسيطرة
هذه العوامل عـلى كل مفاصل الـتغيـير والتـداول في السلـطات. ومن جهة
ـوبوءة بـانعـدام سلـطة الـقانـون وفقدان أخرى فـفي غالـبيـة دول منطـقتـنا ا
ـدقع مقابل انـخفاض العدالـة االجتمـاعية وارتـفاع مسـتويات خط الـفقر ا
مريع في الـوعي والتـعلـيم يتـم تدمـير الـناجت الـقومي واسـتهالكه في بـناء
ترسانات عـسكريـة وأسوار الهـياكل األمنـية للنـظم السيـاسية وعـناصرها
ـنطـقة وخاصـة جمـهوريات في مفاصل الـدولة حـيث حتولت بـلدان هذه ا
اط االنقالبات والربيع العربي إلـى استهالكيات واسعة انـتشرت فيها أ
عديـدة من الـعشـوائيـات الـسكـنيـة والـفكـرية والـسـياسـيـة بل استـطيع أن
كن تسميتها قـراطية الفوضوية الـتي  ط من الد ازعم إننا إزاء بلورة 
قراطية العشوائية النـاجتة من ذات البيئة التي جتمعت فيها شرائح بالد
(تعبانة) من اجملتمـعات على مختلف مـستوياتها ابـتداءً من التجمعات أو
ط الــتــفــكـــيــر الــعــشــوائي الــنــاجت من بــيــئــة تــلك اإلحــيــاء وصــوال إلى 
العـشـوائـيـات. إن فرض نـظـام تـداول الـسـلطـة عـلى الـطـريقـة الـغـربـية في
مجتمعات لم يتبلور فيها وعي وطني جـامع ومفهوم للمواطنة وبنية تربوية
ـقـراطي وتـعـلـيـمـيـة تؤسـس لـقـيام نـظـام اجـتـمـاعي وسـيـاسي تـقـدمي د
بالـتـأكـيد سـيـؤول إلى الـفـوضى التـي نشـهـدهـا سيـاسـيـا واجتـمـاعـيا في
معـظم هـذه الـبـلـدان وفي مقـدمـتـهـا العـراق حـيث الـتـقهـقـر واالنـكـفاء في
دهـاليـز أنـظـمـة بـاليـة مـتـخـلـفة تـتـحـكم فـيـها مـجـمـوعـات وشـلل طـارئة من
نحرف الذين الشيوخ الفاسدين وحيتان السحت احلرام ورجال الدين ا
أقحموا قداسة الـعقائد في متاجـرات السياسة فشـوهوا الدين والسياسة

قـراطـية عـشوائـية معـا وأنتـجـوا على مـقاسـاتـهم د
أسـوأ من ســابـقـاتــهـا األنــظـمـة الــدكـتــاتـوريـة وال
تــخــتــلف في مــضــامــيــنــهــا عن ســلــوكــيــات تــلك
ـدن ت وتــرعــرعت حــول ا الـعــشــوائــيـات الــتي 

الكبيرة.

هاشم الكرعاوي

االبـتــدائـيــة عـلى مـرتــبـة مـتــمـيـزة
ـدارس الـتي حـصلـت على ضـمن ا
مــــعــــدالت جنـــــاح اكــــثــــر من  90
ـئـة  في احملـافــظـة.واعـلن قـسم بــا
ــديـريـة الـعـامـة االمـتـحـانـات في ا
لـتــربــيـة الــنــجف امس عن اكــمـال
إســتـعـداداتـة إلجـراء االمـتـحـانـات
ــتــوســطــة. الـــوزاريــة لــلــدراســة ا
ـــديــر الـــعـــام لــتـــربـــيــة واوضح ا
الـــنــــجف عــــادل الـــبـــصــــيـــصي لـ
(الـــزمــان) (اجنـــزنــا كـــافــة األمــور
اإلداريـــة والــفـــنـــيـــة بـــخـــصــوص
وعد األمتحانات االستعداد التـام 
ـتوسـطة التي الوزاريـة للـمرحـلة ا
). واكـد اصــبح مــوعــدهــا وشــيــكــاً
ــــراكـــز الــــبــــصـــيــــصي ان عــــدد ا
األمتـحانـية بلغ 271 مركزاً  وبلغ

ــــشــــاركـــ في عــــدد الــــطـــلــــبـــة ا
االمـــتــــحـــانـــات  34975 طــــالـــبـــاً
وطـالـبـة).مـشـيـراً الى انه (وحـسب

تــوجـــيـــهـــات وزارة الــتـــربـــيــة 
تـشـكـيل جلـنـة من اعـضـاء الـلـجـنة
الــفـرعــيـة لـإلمـتــحـانــات الـعــامـة 
شـرف االختـصاصي وعدد من ا
ــشــرفــ الــتــربــويــ وعــدد مـن ا

لــزيــارة الــقــاعــات االمــتــحــانــيــة 
والــوقـــوف عــلى احـــتــيـــاجــاتـــهــا
ـــــدرســـــيــــة وتـــــوجـــــيه االدارات ا
بــالـصــيـانــة والـتــنـســيق مع قـسم
االمـتــحــانـات).واضــاف (كــمـا و
مـخاطـبـة مديـرية شـرطـة احملافـظة
لتـأم حمايـة للمـراكز االمتـحانية
ــــــراكــــــز  وحــــــسـب جــــــدول بــــــا

االمتحانية ومواقها).
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ـثل في االنـتــخـابـات مـا يــقـارب مـئـة الف الـنـائب في مــجـلس الـنــواب  
ثل شعباً كامالً فضال شخص بالغ واع او اكثر  وهو رقم كبثـر يكاد 
عن كـون الـنـائب بـعـد االنـتـخـابـات يـصبـح مـسـؤول بتـرديـد قـسم  يـلـزمه
تمثيل امة والعـمل بامانة وإخالص لصون مـصاحلها بكل األحوال  واي
حنث بـاليـم يـعـد مخـالفـة تسـتوجب االقـالـة التي ال تـمنـعهـا أي أصوات
ثل ان  فذاك كان  ن اسهم بايصاله لقبة البر مهما تعالت وان كانت 
برنـامـجـاً انتـخـابـياً ومـخـاطـبة جـمـهـور معـ ومـعركـة كـسب اصـوات ولو
ـا يـكن لـها بـطرق قـد ال حتـمل بـالـضـرورة مـعـنى الـفـضـاء الـوطـني  ور
تبرير وحق حيـنها من هذه الـزاوية حصرا  لكـنه بعد االنتـخابات وترديد
ـثل صـالح االمة الـعـام الذي ـا  اني تـوجب عـلـيه االلـتزام  القـسم الـبـر

صالح الضيقة األخرى .. تنطوي حتت عباءته وخيمته جميع ا
ـان الـذي وان انـصب حتت عـنـواني هـنـا تـكـمن أهـمـيـة ودور عـضــو الـبـر
ام بـاحلياة راقبـة لكنه في جـوهر وحقـيقة مـضمونه يـعني اال التشـريع وا
ـكنه إيجـاد حلول لـصالح االمة  بكل ملـفاتهـا وتفاصـيلهـا بالـقدر الذي 
عانـاة وصياغـتها الى ـنحه قـدرة االستيـعاب وهضـم ا بشكل يـنبغي ان 
ـر الى مـا هـو افـضل  ـكن لـهــا ان حتـيل الـواقع ا مـقـتـرحـات وقـوانـ 
ان  يفترض ان مهما كانت األمـور معقدة والـواقع متعسراً  فـعضو البـر
ؤهالت ما يجعله عقالً سؤولية الـدائمة ويحمل من ا يكون على مستوى ا
ا واعـيـاً وإرادة صـلـبة مـن اجل خـدمـة بـلـده بالـشـكل الـذي يـبـصم فـيـه 
يـخـلده عـبـر الـزمن ويـجـعل االمـة تـتـذكـر وتـتـرحم عـطـاءه الـذي ال يـخـتزل
بـفرصـة اربع سـنـوات او دورة او دورتـ لـلـمـكـاسب الـشـخـصـية  –كـما
يعتقد البعض بل وعمل عـلى ذلك النهج -  فالتمثـيل االنتخابي مسؤولية
ــتـخــمـة ــتـلك قــدرة ذلك  ســيـمــا من أصــحـاب الــعــقـول الــكـبــرى ا ن 
عـارف فضال عن سـيرة ومـسيـرة وطنـية خـالية بالـشهادات والـتجـارب وا
تلك اكثر من اجندة من أي شوائب  اما من يفكر بغير تلك الطريقة وال 
من اوصله وضـحالـة مطـامـحه الشـخصـية فـاكـيد عـمره لن يـتجـاوز أيامه

انية التي ستنتهي مهما طالت . البر
شوهد بعض النواب خالل خمس عشرة سنة ماضية وهم يحملون ملفات
ؤسـسات احلكومـية واألهلية لـغرض ترويج معامالت تعي يجـوبون بها ا
او تسهيل استثمارات او الضغط على بعض ملفات تمثل مصلحة خاصة
ن اولـته االمـة نيـابـتهـا ويـنتـظـر منـه الشـعب والـوطن الكـثـير من ال تلـيق 
الحظ من خالل البـيئة ؤشـر وا نـاسب ا اجلهد والـعمل واتـخاذ الـقرار ا
احليـاتيـة التـي يعـيشـها ويـعـانيـها ابن الـوطن ذلك الـوطن احلضن الـكبـير

الذي سيعود اليه اجلميع مهما اعلت مناصبهم وانتفخت كروشهم . 
نامل ان يكـون السادة الـنواب احملتـرمون على مـستوى مـسؤوليـة الشعب
ـشاكل ولـم جتد من احلـلـول ما يـلزم واالهتـمـام بشـؤون االمـة الغـارقة بـا

حلـلـهـا اومن يــفـكـر فـيـهــا بـطـريـقـة مــثـلى تـدل عـلى وعي
وجديـة واهتـمـام عام  لألسف الـشـديد فـان الـكثـير
من تـســلـلــوا او بـلـغــوا مـنــاصب الـعــراق اجلـديـد
ــمــيـزات تــريــشــوا وانــتــفــخــوا واسـتــفــادوا مـن ا
الـضـخــمـة دون ان يــكن لـهم مــردود يـذكــر وعـمـر
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صـرخة احلـياة الـتي تنـبئ بقـدوم كائن
بـشــري صـغــيـر  بــسـبب عــسـر الـوالدة
وبقيت نائمـة كمالك صغير  ثم شخص
 طبيب األطفال حالتها بأنها تعاني من
ـا اثـر عـلى (عـوق  والدي فــيـزيـاوي) 
حـركـتــهـا الالإراديـة وصـعــوبـة الـنـطق
ـشي  تـركت أســمـاء وظـيــفـتـهـا في وا
ـواصالت وأحيـلت إلى وزارة الـنـقل وا
روة التقاعد بسن مبكر جدا لالعتناء 
وبــدأت سـلــســلـة مــراجـعــات لــعـدد من
األطــبــاء اخملــتـــصــ الــذيـن ســجــلــوا
إعـجابـهم بعنـايتـها بـابنتـها فـغريـزتها
كـأم ألــهـمـتـهــا ابـتـكــار طـرق وأسـالـيب
لــلــتــعـــلــيم أدهــشـت األطــبــاء حــتى أن
الدكـتور سعـد الوتري قـام لها احـتراما
وقــال لـهــا حـرفــيــا " تـعــالي يـا أســمـاء
ــكــاني وعــلــمي األمــهــات واجــلــسـي 
كـــيـــفـــيـــة الـــعـــنـــايـــة بـــاألطـــفـــال ذوي
االحتياجـات اخلاصة " فعلـمتها النطق
وعــلـمـتــهـا الــصالة وحـفــظـتــهـا بـعض
اآليات القرآنية وان تعـتمد على نفسها
 لتناول الطعـام واتفقت مع حداد لعمل
ـشي عـلى ركـبـتـهـا مـتـواز كي تـتـعـلـم ا
وزرعـت بـــنــــفـــســـهــــا ثـــقــــة بال حـــدود
وعـامــلـتــهـا كـبــقـيــة أوالدهـا اآلخـرين 
وأصبـحت مروة وأسـماء مـثاالً يـحتذى
به في الـــتـــغــلـب عـــلى الـــصــعـــاب  مع
مـشـاعـر األمـومة الـتي يـعـتـصـرها األلم

حلالة ابنتها.
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وأطـلقت أسـماء عـلى مـروة لقب ( بـركة
الـبـيت ) ألنــهـا هـبـة من الــله واخـتـبـار
عـلى الـصبـر والـشكـر  كـما مـنـعت لفظ
كـلـمـة (معـوقـة ) في الـبـيت وحـتى أمام
اآلخـرين  ومرت الـسـنون وكـبـرت مروة
ـرض  من خالل تـعـلـيم وهي تـتـحـدى ا

أمـهـا وثقـتـهـا بـنـفـسهـا الـتي مـنـحـتـها
األمل واحلــيــاة بـــأفــضل صــورة حــتى
اضي 2018 توفاهـا األجل في العام ا

رحمها الله .
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من مـنـا لم يـعـرف أو يـقـرأ عن الـزمـيـلة
ــبـدعـة واألم الـصــحـفــيـة والـصــديـقـة ا
الـرائـعة أسـمـاء  صـاحبـة اشـهر شـبـكة
إنـسـانيـة  شبـكـة (احليـاة لـوحة رسم )
وهـوبة  (سـماء) أطـلقـتهـا مع ابنـتهـا ا
رض و الـرسامـة التي حتـدت صعـاب ا
األلم لـتــرسم بـريــشـتـهــا لـوحـات احلب
واألمـل لـــدعم الــــتـــفــــكـــيـــر االيــــجـــابي
ــواهب  عـلــمت أســمـاء والــطـاقــات وا
ابـنـتـهـا سـمـاء الـقـراءة والـكـتـابـة الذي
مــنــعـهــا ظــرفــهــا الــصــحي ومــرضــهـا
درسة زمن من الـذهاب إلى ا الوالدي ا
ارسة حـياتها الطـبيعيـة كإقرانها  و
انـطالقـاً من فلـسـفتـها فـي احليـاة التي
ـهـم جـدا أن جتـمع تـقــول فـيـهــا " من ا
األم بـ عـقل كـبـيــر وعـاطـفـة مـفـرطـة 
الـعـقـل في تـوجـيــهـهم  والـعــاطـفـة في
بـنائـهـا شـخـصـيات مـتـوازنـة ال تـشـعر

بأن ثـمة مـا ينـقصهـا  وذلك بأن تـظهر
العـاطفة ألطـفالهـا من خالل كالم جميل
وعــنـاق وقـبالت ونـظـرات  فـاخلـدمـات
ال تـكـوني والـتــوجـيــهـات ال تـكــفـيـهـم  
بــاردة أو قــاســـيــة مــعــهم عــلى الــدوام
بــاسم احلــزم  فــكل مـا تــقــدمــيـنـه لـهم
ـسات يـبقى غـير مـكـتمل اذا لم تـرافقه 
احلب (كلمة  قـبلة  عنـاق) فمن غيرها
يـبـقى الطـفل يـشعـر بـأن شيـئـا ينـقصه
مـن احلب حـتى حـ يــكـبـر   األطـبـاق
ـعـبـرة عن احلب ال ـلـيـئـة بـاألفــعـال ا ا
تـسـد جـوع الـقـلب  ثـمـة حـاجـة به إلى
الـكالم اجلـمـيل والـلـمـســــــــة الـلـطـيـفة
ايــضـــا عـــلى مـــدار الــعــــــمـــر  ولــيس

الطفولة فقط ". 
فــكل عـام وأسـمــاء ..  وأسـمـاء..  بـألف
خـــيـــر مع بــــاقـــة ورد وقـــبالت عـــطـــرة
جلميع أمـهات العـالم  وخالص الدعاء
المـي ( رحـمـهـا الـلـه ) لـروحـهـا الـسالم
والـرحمـة والغـفـران  وأمنـيات واسـعة
بـالصـحة والـسالمة وطـول العـمر المي
الـثـانيـة أم زوجي الـرائـعة نـبع احلـنان

والطيبة .

وحبـها الـشعـراء واألدباء وكـتبت عـنها
القـصص والروايـات وقف قلـمي حائراً
وصمـتت كل الـكلمـات واحلروف فـليس
لدي ما اكتبه عن أمـي رحمها الله التي
رحــلـت مـــبــكـــراً إلى بـــارئـــهــا وأنـــا لم
أجتاوز العاشرة من عـمري فماذا اكتب
??? فعزمت استـذكار أمهات زرعن األمل
وحتـــدين الـــصــعـــاب وكــانت األمـــومــة
وســام عـلى صـدورهن بــحق وأصـبـحن
قدوة يـقتـدى بهن   سـأحدثكم عن أمي
التي ربـتني أخـتي أسماء حـميـد رشيد
(ام مــروة) وعن صــديـــقــتي وزمــيــلــتي
أســمــاء مــحــمـد مــصــطــفى (ام ســمـاء)
الـلتـ بـلـغـتـا أعلى مـراتب الـتـضـحـية
والـفداء والـصبر ورسـمن الـبسمـة على
شفـاه بناتهـن مع حفظ ألقـاب ومرتبات
كـل األمـــهـــات في الـــعـــالم عـــامـــة واألم

العراقية اجملاهدة الصبور خاصة .
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في عــام 1986 فـــرحت أخــتـي أســمــاء
ـولـودها حـ عـلـمت بـان الـله رزقـهـا 
الـثـاني بفـتـاة أسمـتهـا ( مـروة )  كانت
جمـيلة جـدا ذات بشرة بـيضاء وعـين
عــربـيـتـ سـوداوين  لم تـصـرخ مـروة

رحم الله األخوين الصحـفي مصطفى
 أمــــ وعـــلـي أمـــ حــــ كــــتـــبــــا في
عـمودهـمـا الـشـهـير " فـكـرة " يـقـتـرحان
ـثابة يوم بتـخصيص يـوم لالم يكون 
لـرد اجلمـيل وتـذكيـر بفـضـلهـا وكان أن
انــهــالت اخلـطــابـات عــلــيـهــمـا تــشـجع
الـفـكـرة واقـتــرح الـبـعض أن يـخـصص
أســبـوع لألم ولـيس مــجـرد يـوم واحـد
ورفض آخــرون الـفــكــرة بــحــجـة أن كل
أيــام الـســنــة لألم ولـيـس يـومًــا واحـدًا
فـقط لـكن أغـلـبـيـة الـقـراء وافـقـوا عـلى
فـكـرة تـخـصــيص يـوم واحـد وبـعـدهـا
تقرر أن يكون يوم 21 مارس عيدًا لألم
 وهــو أول أيـام فــصل الــربــيع لــيــكـون
ــشــاعــر رمــزًا لــلــتــفــتـح والــصــفــاء وا
ـن كانت اجلـمـيـلـة  فـاالحـتفـال واجب 
ويـأتي لــلــتـضــحـيــة والـفــداء عــنـوانــاً 
االحتـفال تزامـناً مع عـيد الشـجرة فاألم
والـشـجــرة صـنـوان مـتـالزمـان يـرمـزان

للعطاء واحلب واجلمال  .
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عـنـدمـا شـرعت في الــكـتـابـة  عن أعـظم
امـرأة في الــوجـود الــتي أوصـانــا بـهـا
ـجـدهـا الـله ورسـوله األمــ وتـغـنـى 
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&u»‰∫ مواطنون خالل جتوالهم في احد ايام العيد

UI¡∫ مسؤولون في محافظة النجف خالل احد لقاءاتهم
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