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{ بــــــــارس (أ ف ب) - قــــــــالت
ـديــرة الـعــامـة لـلــيـونــيـسـيف ا
تحدة للطفولة) (منظمة األ ا
هــانـــريــيــتـــا فــور ان الـــهــجــرة
"لــيــسـت خــيــارا" مــوضــحــة أن
ــهـــاجــرين يـــغــادرون مـــعــظـم ا

بــلــدانــهـم هــربــاً من
"عـــــــــــــــــــنـف

ونزاعات وجرائم في مستويات
كن جملتمعاتنا تصوّرها". ال 
ـــــهــــاجـــــرين ــــيـــــاً وضعُ ا عـــــا
الـصـغـار في الـسن "كـارثي" من
ســوريــا ولــيـــبــيــا إلـى أمــيــركــا
الـوســطى واحلـدود الــشـمــالـيـة

واجلنوبية للمكسيك.
ورأت فـــور الــدبـــلـــومــاســـيــة
األمـيــركـيـة الــسـابــقـة الـتي
ـنـظمـة مـنذ تـتولى ادارة ا
كـــانـــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر
2018 نــــــحـن في الــــــدول
األكــثـر تـطـوراً عـلـيـنـا أن
نـــــبـــــذل أقـــــصـى جـــــهــــد
إلدخـــــالــــهم إلـى دولــــنــــا

وإدماجهم".
وأوضحـتفي مـقابـلة مع
وكـالـة فرانـس برس في
بـــاريـس عـــلـى هـــامش
قمة لوزراء الـتعليم في
دول مـجــمـوعـة الـسـبع
ومــــنـــطـــقــــة الـــســـاحل
اإلفــــريـــــقي "ال يـــــرغب
هاجـرون في مغادرة ا

(بـلدانـهم) لـكنـهم يـجبـرون على
ذلك بسـبب الـوضع االقتـصادي

أو العنف السائد في دولهم".
وتـابـعت أن "احلـدود الشـمـالـية
واجلـنوبـيـة لـلـمـكـسـيك مـكـتـظة
ألن األسبـاب الرئيـسية لـلهجرة
بـقـيت دون مــعـاجلـة" مــضـيـفـةً
"تـــــســــمــــعــــون دائـــــمــــاً أمــــرين
: األول يتـعلق بعنف متنـاقض
اجملـرمـ والعـصـابـات واآلخر
بحاجتهم إلى مصدر دخل. لكن
في الـــــهـــــنـــــدوراس قـــــالـت لي
امــرأة+أنــا ال أبــحـث عن حــيــاة
أفـــــــضل أنـــــــا أريــــــد فـــــــقط أن

أعيش+".
وقـــــالت فـــــور أنـه أيـــــضـــــاً "في
ـكـسيك تـيـخـوانا (عـلى حـدود ا
تحدة) أخبرتني أم والواليات ا
ـغادرة مـعهـا طـفلـهـا:+ال أريد ا
لــكن إذا بـقــيت في غــيـريـرو لن
أجنــــــــو+ (...) األمـــــــر بـــــــهـــــــذه

البساطة".
وتـــقغ غــــيـــريـــرو عــــلى ســـاحل
ـكـان احملــيط الـهـاد وبــاتت ا
ـــكـــســـيك األكـــثــــر عـــنـــفـــاً فـي ا
وفـــريـــســـةً لــــتـــجـــار اخملـــدرات
والـــــتــــصـــــفــــيـــــات الــــدمـــــويــــة

للحسابات.
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وفق آخــر تــقـريــر لـلــمــفـوضــيـة
الـسـاميـة لـشـؤون الالجـئ في
ـــتــــحـــدة هـــنـــاك األ ا
نـحو  70,8مـلـيون
شـــــــخـص في
الــــــــــعــــــــــالم
غـــــــــــــــــادروا
اماكنهم اي
ضـــــــــــــــــــعـف
عـــددهم قـــبل
 20عــــــامــــــاً
هــــــــــربــــــــــا مـن
احلــــــــــــــــــــــــــــــــــروب
والــــــــــنــــــــــزاعــــــــــات

واالضطهاد.
من جــــهـــتـه يـــقـــدر
بــــــــــرنــــــــــامـج األ
ـتــحـدة لـلــتـنــمـيـة ا

يــكـون الــهـدف الــرئــيـسي لــهـذا
الـتبـادل للـمعـلومـات في الواقع
ــوجــودين في رصــد األجــانب ا
مـراكـز اإليـواء الـعـاجل من أجل
القيام بعمليات تدقيق وطردهم

أو إبعادهم من البالد".
ــنـظــمـات الـتـي الـتـقت وقـالت ا
اجلـــــمـــــعــــــة وزيـــــر اإلســـــكـــــان
الفرنسي جوليان دونورماندي
ــــــكن فـي أي حـــــال من إنه "ال 
األحـــوال وضع (رقـم الـــهـــاتف)
115) لالتـصال بـالهـيئـات التي
تــــعــــنى بــــاحلـــاالت الــــطــــارئـــة
للمـشردين) حتت وصاية وزارة
ـكـتب الـفـرنـسي الــداخـلـيـة او ا
لــلـــهـــجـــرة واالســتـــيـــعــاب وال
ـارســة مـهــام رديــفـة لــصـالح

الشرطة".
كن وذكـرت بأن هـذا اإلجـراء "
أن يـــســمح لـــوزارة الــداخـــلــيــة
بـاحلـصـول عـلى مـعـلـومـات عن
أشـــــخــــاص بـال مــــأوى بــــدون
عـلـمـهم أو موافـقـتـهم" معـتـبرة

أن ذلك "أمر خطير".
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ــــذكــــرة عــــلى عــــقــــد وتــــنـص ا
اجـتمـاعـات شهـريـة ب مـديري
ـكـتب مــراكـز االيــواء وإدارات ا
الفـرنسي لـلهجـرة واالستـيعاب
ـــنــــاطق وهـــيــــئـــات إدارة فـي ا
ـنظـمات إنـها ـناطق. وقـالت ا ا

"تعارض بحزم" ذلك.
وتــقـول الــسـلــطـات الــفـرنــسـيـة
الــعــامـــة أن الــفــكــرة تــكــمن في
مـعـرفـة من يـتم إيـواؤه في هذه
ـــكـــتــــــــظـــة من أجل ـــراكــــز ا ا
إخــــراج الـــذين يـــتـــبـــعــــــــــــون
لـــهــيـــئــات أخــرى وخـــصــوصــا
األجـــانـب الـــذين يــــتـــمــــتـــعـــون
بــــأوضـــاع مـــتــــنـــوعـــة وإخالء

أماكن للمشردين.
وتـــفــيـــد تـــقــديـــرات نـــشــرتـــهــا
صـحــيــفـة لــومــونـد أن  11ألف
طــــالب جلـــوء وثـــمـــانـــيـــة آالف
الجىء فـي فـرنـسـا يـقـيـمـون في
مــــــراكــــــز لـإليــــــواء الــــــعــــــاجل

للمشردين.

مــهـاجــراً وأصـيب 130 آخـرون
بــجــروح في غـــارة جــويــة عــلى
ــهـاجـرين في مـركـز الحــتـجـاز ا
أحـــــــد ضــــــواحـي طــــــرابـــــــلس.
ونسبت حـكومة الـوفاق اللـيبية
ـعـتـرف بـقـيـادة فـائـز الـسـراج ا
ـتــحـدة الــغـارة بـهــا من األ ا
ـوالــيـة لــلـمــشـيـر إلى الــقـوات ا
خـليـفـة حفـتر الـذي نـفى عالقته

بالضربة.
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وتــبـلغ مــيـزانــيـة الــيـونـيــسـيف
السنوية نحو 7 مليارات يورو
حتــصل عــلــيــهــا مـن حــكــومـات

وتبرعات خاصة.
وطـــلــبت أربــعــون مـــنــظــمــة من
احلـكـومـة الـفرنـسـيـة "الـتـخـلي"
عـن إجــراء يــلــزم إدارات مــراكـز
ـكـتب ـشـردين تـسـلـيم ا إيـواء ا
الـفرنـسي للـهجـرة واالستـيعاب
لــــوائـح بــــأســــمـــــاء الالجــــئــــ
وطـالبي الـلجـوء الذين يـقيـمون
فيها.وسـيكون على إدارات هذه
ـراكــز خالل أيـام أن "يـسـلـمـوا ا
شـــهــريــا" إلـى مــكــتـب الــهــجــرة
الئــــحــــة بــــاألشــــخــــاص الــــذين
تــأويـــهـم من مـــقـــدمي طـــلـــبــات
الـلـجـوء أو احلـاصـلـ عـلـيـهـا
تــتــضــمن االسـم كــامال وتــاريخ
الــــوالدة والــــوضـع الــــعـــــائــــلي
واجلنسـية.ويهـدف هذا اإلجراء
اجلـــــديـــــد الـــــذي تـــــريــــد وزارة
الـداخـلـيـة تـطـبيـقه إلـى حتريك
"مـذكــرة كـولـومب" الـتي صـدرت
في 12 كــانــون األول/ديـســمــبـر
2017 وتنص عـلى إرسال "فرق
مــتـــنــقـــلــة" إلـى مــراكـــز اإليــواء
الــعــاجـل لــلــمـــشــردين من أجل
جـــمع مـــعـــلــومـــات عن الـــوضع
اإلداري لألشــخــاص الــذين يــتم
إيــواؤهم.وجـاء هـذا الــطـلب في
ـــثـــلــــون عن كل رســـالـــة قــــام 
ـــعــنــيــة بــااليــواء ــنــظــمــات ا ا
"تـقـريبـا" بـتـوجيـهـها إلى وزارة
الداخلية وتمكنت وكالة فرانس
بــرس من االطالع عـلـيــهـا.وعـبـر
ــوقـعــون عن "تـخــوفـهم من أن ا

ئتي هـاجرين الدولـي  عدد ا
مليـون شخص وعدد الـنازح
داخل دولهم ب 740 مليونا.

وأضــافـت فــور في هــذا الــصـدد
"جتد البشرية نـفسها حاليا في
حلـظـة فــريـدة من تـاريــخـهـا مع
هذا العدد من النزاعات" مؤكدةً
انه "ال نـستـطيـع ان نفـعل شيـئا
حـيـال ذلك لــكـنـنــا بـحـاجـة إلى
األمــــوال من أجل وضـع بـــرامج

خاصة".
وطــلـبت الــيـونــيـســيف تــمـويالً
بـأربـعـة مـليـارات دوالر من أجل
ـــــواجـــــهــــة بـــــرنـــــامـج هـــــادف 
األوضــــــاع الــــــطــــــارئــــــة مــــــثل
الـــفــــيـــضــــانـــات الـــتـي ضـــربت
ـوزمــبــيق لــكـنــهــا لم حتـصل ا

بلغ. سوى على نصف هذا ا
ـنـظـمـة إلـى أن تـكون وتـسـعى ا
حــــاضـــرة عــــلى الــــدروب الـــتي
ـهـاجـرون. وبـحـسب يـسـلـكـهـا ا
فور "نـسـعى أن نؤمن لـهم مواد
غـــذائــــيـــة ومـــواد نــــظـــــــــــافـــة
وحــمـايـة; نـســاعـدهم أيـضـاً في
الـــــعــــــثـــــور عــــــلى عــــــائالتــــــهم

والوصول إلى قراهم. 
وعـــنــدمــا يــكـــون صــغــار الــسن
ــفـردهـم يـكـــــــــونــون عــرضـة
خـــصــوصــاً لـالجتــار بــالـــبــشــر
والـعـــــــــــمل الــقــسـري وتــكـون

رحلتهم محفوفة باخملاطر".
ــــديــــرة الـــــعــــامــــة وتــــابــــعـت ا
ـد يد لـلـيـونسـيف "نـحـاول أن 
ساعـدة حلكومـات الدول التي ا
هـاجـرون". في لـيـبـيا يـعـبـرهـا ا
ــهــاجــرين حــيث يــوجـــد آالف ا
العـالق 5200 منـهم موزعون
عــلى مــراكــز احـتــجــاز رســمــيـة
ــا آالف آخـرون في ومــئـات ور
أماكن سرية "نـحاول العمل في
مـناطق حتـت سيـطـرة احلكـومة
(حـكـومـة الـوفـاق الـلـيـبـية) وفي
ناطق اخلارجة عن سيطرتها ا
لكن األمـر شديـد الصـعوبة وفي
مـــعـــظم احلـــاالت يــكـــون وضع

." الصغار في السن كارثياً
وقــتل مـســاء الـثالثــاء نـحـو 50

Î«—UOš X O  …d−N « ∫nO ½uOK  W UF « …d¹b*«

wÞ«dI1œ Ê«œuÝ …œôuÐ ÊuK Q¹ ÂuÞd)« w  ÍdÐ wŠ ÊUJÝ
االحتـجاجـات تلـقى النـاس اخلبر
بـفـرح أعـربـوا عـنه بـالـغـنـاء وقـرع
الــطــبـول خالل جتــمع ضم مــئـات

األشخاص في أواخر النهار.
وقـــالـت حـــنــان (51 عـــامـــاً) الـــتي
حـضرت بـرفـقة ابـنتـهـا وحفـيدتـها
وجــيــرانــهــا "لــقــد واجــهــنــا هــنــا
جتــارب صـعـبـة مــنـذ بـدء احلـراك.
الحــــــقـت قــــــوات األمـن وضــــــربت

العديد من شبابنا".
وقـتل أكـثـر مـن مـئة مـتـظـاهـر وفق
حـــركــة االحــتــجـــاج مــنــذ انــطالق
احلـــــــــــــراك فـي 19 كـــــــــــــانــــــــــــون
األول/ديسمبر احتجاجاً على قرار
احلــكـومـة رفع سـعــر اخلـبـز ثالثـة

أضعاف
ورأت إسراء (18 عاماً) التي قدمت
للمشاركة أيضاً في االحتفاالت في
حي بـــري "إنــهـــا نــهـــايـــة حــقـــبــة
الــبــشــيــر: يــجب مــعــاقــبــته وهــو
يــسـتــحق أن يــلــقى نـفـس مـصــيـر

شهدائنا".
ووقف ســـــــكـــــــان هـــــــذا احلـي في
ضـواحي اخلـرطـوم دقـيـقـة صمت
ن اً  رافـعـ شعـار الـنـصر تـكـر
قـتـلـوا في الـتـظـاهـرات بـينـهم من

(أ ف ب) - { بــــري (الــــســــودان) 
رجـــال يــلـــوحــون بــأعـالم ونــســاء
وصــلن مع أطـفــالـهن والــعـديـد من
الشباب أنشـدوا ورقصوا اجلمعة
قـرب اخلـرطـوم مـنـتـشـ بـبـهـجـة
اســـــتـــــعـــــادة األمـل في حتـــــقـــــيق

وقراطية في السودان. الد
وفـجر اجلـمعـة أعـلن العـسكـريون
احلــــــاكــــــمــــــون وقــــــادة احلــــــراك
االحــــــتــــــجــــــاجي الــــــذي دفـع إلى
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير بعد
 30عــامــاً من احلــكم بــتــوصــلــهم
ـرحـلـة االنـتـقـالـيـة التـفـاق بـشـأن ا
ـقـبـلــة في الـبالد بــعـد أشـهـر من ا

اخلالفات بينهما.
WO UI²½« WKŠd

ويتناول االتـفاق خصوصـاً الهيئة
ــرحــلـة الــتي يُــفـتــرض أن تــقـود ا
ـقبـلة. واتـفق اجمللس االنـتقـاليّـة ا
العـسـكري احلـاكم وحتالف "إعالن
قوى احلرّيـة والتغيـير" الذي يقود
دّة حركة االحتجـاج على التناوب 
ثالث سـنـوات عـلى رئـاسة الـهـيـئة

االنتقالية.
وفي شـرق اخلـرطـوم في حي بـري
الـــشـــعـــبي أحـــد مـــراكـــز انـــطالق

لقي مصرعه في  3حزيران/يونيو
خالل التفريق الوحشي لالعتصام

أمام مقرّ اجليش في اخلرطوم.
ـــتــاريـس لم تـــرفع بـــعــد ال زال "ا
هناك رجال خلفها" بحسب محمد
الذي قال إنه "ال يثق بهذا االتفاق
ـكـنـنـا الــوثـوق بـاجملـلس ألنـه ال 

العسكري".
 l¹dÝ rŽœ

وتــابع الــشــاب الــذي شــارك أليـام
ولـيــال في االعـتـصــام "لن يـتــغـيـر
ا ان قوات الدعم السريع شيء طا
(شــبه الــعـســكــريــة) مــوجـودة في
اخلــرطــوم".ويــخــشى احملــتــجــون
قوات الدعم الـسريع ويعتـبرونها
منـبثقـة عن مجمـوعات اجلنـجويد
ــسـلــحـة الــتي أرهـبت الــعـربــيـة ا
دارفــــور مــــنــــذ عــــام 2003 كــــمــــا
يتهمونها بأنها مسؤولة عن مقتل

تظاهرين. عشرات ا
مـرتـدية الـثوب األبـيض الـتـقلـيدي
ـثل الـسالم" أشـارت هـبة الـذي "
) إلى نــدبـة عــلى يــدهـا. ( 18عـامــاً
وأوضــحت "أصــبت بــضــربــة غـاز
مــسـيل لــلــدمـوع خـالل تـظــاهـرة"
مـؤكـدة أن مـقـابل الـثمـن الذي دفع

كن أن فإن الـشـعب السـوداني ال 
يــقــبل إال "بــحـكــومــة مــدنـيــة مــئـة
ـجمـوعـة أطـفال ـئـة".محـاطـاً  بـا
يـــرسم مــحــمــد ( 19عـــامــاً) الــعــلم

d¼UEð…∫ طفل سوداني في تظاهرات حي بري قرب اخلرطوم
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ي  فرحـنا  وصـفقـنا  ورقـصنا ..بـإدراج مديـنة بـابل علـى ال ئحة الـتراث الـعا
وشكرنا اليونسكو  والعالم االكبر   وبابل تستحق االكثر واألكثر  .. فهي االهم

من مدن العالم القد .. تاريخا  وحضارة   وعطاء .
واظن.. ان اخلطـوة  التالية  .. كيف جنـعل من بابل مدينة سيـاحية قبلة  ومزارا
 يقصـدها  االف السيـاح يوميا .. كـيف  نعمل علـى تطوير مـرافقها الـسياحية 
ي . ونفتح ابواب النهوض  و العمل  واالستثمار  احمللي  واإلقليمي  والعا
غرب  ولـبنان  .. ال تمـلك مقومات سـياحية هنـاك دوال عربية مـثل  .. تونس  وا
ة .. لـكن واردات السيـاحة تشكل لكـه العراق من مواقع تـاريخيـة قد بقـدر ما 
لـهـا نـسبـة كـبـيـرة ومـهـمـة من واردات االقتـصـاد الـوطـني .. اضـافـة الى تـشـغيل
ـقـاهي  و فتح طـاعم وا اليـ من اآليـدي الـوطنـيـة العـامـلـة  في الفـنـادق  وا ا
ـشاغـل الصـغيـرة للـصنـاعات الـيدويـة  والتـراثيـة . ال يخـفى على الـعامـل في ا
ادارة الـعـمل الـسـياحي  ضـرورة خـلق بـيـئـة  وثـقـافة سـيـاحـيـة   تـسـاعـد على
زيادة قـوة اجلذب  السياحي .. و تعتمد على بـناء الفنادق  وتوفير اخلدمات من
ــكــان  و تـبــلــيط الــطـرق  وتــوفــيـر الــنــقل   ووجــود احلـدائق نــظـافــة وأنــاقـة ا
لالستـراحة  ونشر الوعي السيـاحي ب الناس  والتعامل بـروح ايجابية طيبة 
مع الــسـيـاح الـقــادمـ من ارجـاء الــعـالم .. بـالــطـريـقـة الــتي تـبـ  طــيـبـة و كـرم
وشـهــامـة  الـعـراقـيــ .انـهـا فـرصــتـنـا احلـقـيــقـيـة .. من اجل الــنـهـوض بـالـواقع
دن السـياحي فالسـياحة اقتـصاد وصنـاعة  وحرفة خالقـة .. فال يكفي ادراج ا
ي  وهو حق لـنا قـد تأخر كـثيـرا .. وال تكفي التـاريخيـة على الئـحة الـتراث العـا
السيـاحة الدينية رغم أهميتها .. وال تكفي ايـضا السياحة الطبيعية رغم وجودها
.. نحن حـقا بحاجـة الى سياحـة متكـاملة / جتذب لـنا  االف السـياح  من العالم
وتنـقل اقتصادنا من حال الى حال  فـالسياحة كنز  اليـخطر على بال .. واعتقد
ان اسم بـابل وحــده جـاذبـا وعــامال قـويــا لـتــثـويـر  و تــنـويـر  وبــعث الـروح في
ا يحمل  هذا العنوان الكـبير اهمية بالغة للسائح األجنبي احلركة الـسياحية  .. 
.. حـمـاسة و قـبـوال ورغبـة  لـكي ياخـذ قـراره و ياتي الى الـعـراق زائرا  مـتـعلـقا
بــوهج الـتـاريخ وأصــالـته .ال أظن  .. انــني في حـلم وردي  وال ارسم   لــنـفـسي
رغـبـة جـامحـة   النـعـاش مـدينـة  عـريـقـة مثل بـابل .. بل ان الـوقـائع  والـشـواهد
الـتـاريـخـيـة واحلضـاريـة تـسـاعـدني  كي اجـعل من احلـلم حـقـيـقـة  ومن الـقرار
وسـيـلة  وكل الـذي  نـحـتاجه .. هـو  الـشـروع في خلق بـيـئـة  سيـاحـيـة جمـيـلة 
ـواطن الذي فقد االعـتزاز بوطنه  تنـقل العراق الى اجواء جـميلة  وتـنهي عزلة ا
ومدنه  وصـار يفكر بالهـجرة .. وعليه االن ان يعـود الى ذاته ..  إنسانا  واعيا
ة / بـابل   وأور  وسومـر  وأكد  ونـينوى .. دنه  القـد  معـتزا بـالعـراق  و
دن التاريخ واحلضارة وغيرها من مدن العراق العظيم  .ال يكفي .. ان نتباهى 
واجلمال .. دون ان جنـعل منها واقعا حيّـا يعيش معنا .. نفتـخر به ويفتخر بنا 
ونشـعر نـحن حقـا  احفـاد نبـوخذنـصر   وحمـورابي وآشـور بانيـبال  وغـيرهم
من قادة الـتاريخ القد  والـعظيم . في شبـاط القادم .. هناك
زيارة تـاريخية لبـابا الفاتيـكان الى مدينة آور الـعظيمة ..
ـب .. فهل مديـنة الـنبي ابراهـيم .. والتـاريخ العراقي ا
لنـا ان نـتحـرك بسـرعـة .. ونطـرق  باب الـسـياحـة التي
جتـمـعـنا.. ونـبـتـعد ولـو قـلـيال عن  بـاب السـيـاسـة التي
فـرقتـنـا الى شـيع وأحـزاب .. ونـواب  وأذنـاب .. الـلهم

اني بلغت .. فاشهد ..& 
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) الذين يكثرون اذا كانت الـبشرية قد ابتلـيتْ بِمَنْ أُطلق عليهم ( وعّـاظ السالط
ـلق لـلـحـكّــام ويـبـعـدونـهم عن مـواطن االتــهـام .. فـانّ هـنـاك مـواقف خـالـدة من ا
لـلـوعّـاظ اخمللـصـ الـذين لم يـنـطـلـقـوا من أطـماع شـخـصـيـة ورغـبـات عـارمة في

االستحواذ على مال أو جاه ...
-2-

وقد أورد صـاحب شذرات الـذهب في أخبـار مَنْ ذهب ا(بن العـماد احلـنبلي) في
ـعمر بن كـتابه وفي اجلـزء اخلامس منه ص  148 مـوعظة وعظ بـها (أبـو سعد ا
هدي فقال من لك بجامع ا لقب بنظام ا علي البغدادي ) (ت  500 هـ) الوزيـر ا

جملة ما قال :
ّا تقلدّتَ امورَ البالد   "

وملكتَ أزمة العباد 
واتخذت األبواب والبّواب 

واحلِجابَ واحلُجّاب  
ليصدوا عنك القاصد 

ويَرُدوا عنك الوافد 
فاعمُرْ قبركَ  

كما عمرتَ قَصْرَكَ  
وانتهز الفرصة مادام الدهر أمرك 
فال تعتذر فما ثَمّ مَنْ يقبل عذرك 

وهذا مَلِكُ الهند  –وهو عابدُ صنم  –ذهب سَمْعُهُ فقال :
ـظـلوم ال مـا حـسـرتي لـذَهـابِ هـذه اجلـارحـة مِنْ بـدني  ولـكن تـأسـفـي لـصـوت ا
أسـمـعه فـأغـيـثهُ فـليـؤمـر كل ذي ظالمـةٍ أنْ يـلـبس األحـمـر حـتى اذا رايـتُه عـرفتُه

فأنصفته .
وهذا أنوشروان قال له رسولُ الروم :

لقد أقدرت عدول عليك بتسهيل الوصول اليك فقال :
واسـتــمــر الـواعظ ـا أجــلس هــذا اجملــلس ألكـشـف ظالمـة  واقــضى حــاجــة  ا

مخاطب الوزير فقال :
أثرة  أنت أحقّ بهذه ا

واولى بهذه وأحرى 
ـسألة فانّ السـائل الله تعالى الـذي (تكاد السمـاوات يتفطرن فأعد جـوابا لتلك ا

منه )  مر / 90
في موقف مـا فيه االّ خـاشع أو خاضع أو مـقنع فـينـخلع فـيه القـلب  ويحـكم فيه

لك والوزير   الرب ويعظم فيه الكرب  ويشيب فيه الصغير  ويعزل فيه ا
يوم (يتذكْر االنسان وأنّى له الذكرى) الفجر /23

(يـوم جتـد كل نـفس مـا عمـلت من خـيـر محـضـراً ومـا عمـلت من سـوء تـودُّ لو أنّ
بيْنَها وبيْنَه أمداً بعيدا ) آل عمران / 30

وقد اسـتجلبت لك الـدعاء وخلدت لك الثـناء مع براءتي من التـهمة  فليس لي -
بحـمد الله تعالى - في أرض ضيعة وال قـرية  وال بيني وب أحدٍ خصومه  وال

بي بحمد الله فقر وال فاقة ... 
ائة دينار  وعظة بكى بكاء شديداً وأمر له  فلما سمع الوزير هذه ا

فأبى أنْ يأخذها 
فقال له :

أوصِلها الى الفقراء فقال :
هُمْ على بابِكَ أكثر منهم على بابي 

ولم يأخذ شيئا منها 
شذرات الذهب /ج/5ص 148بتصرف

ونالحظ هنا :
ـعـاصـرين مع الـوزير الـذي انـصبت 1- الـتـشـابه التـام بـ الكـثـيـر من الوزراء ا

وعظة فهم يحجبون الناس من الوصول اليهم  عليه ا
ـلـكــون لـهم شـبـراً في وهم في قـصـورهـم الـفـارهـة نــاسـ أو مـتـنـاســ مَنْ ال 

وطنهم  وال يجدون لهم سقفاً يستظلون به ..
سلم ولكنهم كانوا  وعظة بأخبار ملوك وسالط ليسوا  2- تطريز ا

ظلوم . واطن  ويحرصون على إشاعة العدل وانصاف ا يهتمون بشؤون ا
3- وقرع الـواعظ سمع الوزير بأياتِ الـقرآن التي تشير الى مـا ينتظر الوزير من

حساب عسير .
4- بيّن الـواعظ نزاهـته  من الـتهم الـتي يُمـكن أنْ تُنـسب الـيه فهـو لم ينـطلق من

خصومة أو عداوة بل من حرص ورغبة في االرشاد والهداية.
ا يـدل على أن وعـظة جـعهـلت دموع الـوزير تـنسـاب من عيـنه بغـزارة  5- انّ ا

تعظ . وقعها عليه كان بالغ التأثير وهكذا هي مواعظ الواعظ ا
6- انّ رفض الـواعظ قـبـول عـطـيـة الـوزيـر أضـفى عـلى مـوقـفه الـكـثـيـر مـن الـقوة

والرصانة .
ــا يُـمـكـن أنْ يـنـاله من أذى  7- انّ الـواعظ لـم يـخشَ سـطــوةَ الـوزيـر ولـم يُـبـالِ 

وعظة .. بسبب هذه ا
هم وهو عنـصر االخالص في الوعظ وهو ما نحتاجه اليوم وهنـا يكمن العنصر ا

حاجة ماسة 
والسؤال األن :

واعظ ? كَمْ هم اولئك الوزاراء الذين يُصغون الى ا
وكَمْ منهم الذي يتأثر بها حَدّ البكاء ?

اضي واحلاضر أنَّ واحملصـلة النهائية للمقارنة ب وزراء ا
تأثرين ظهر ا الفـريق األول كان حريصاً على الظهور 
ــوعـــظــة  فــيــمــا الـــفــريق الــثــانـي في الــغــالب  - بــا
وباسـتثـناءات مـحدودة جـدا- بعـيد كل الـبعـد عن تلك

االجواء ..!
وهكذا يغ نفسه بنفسه ويبوء باخلسران .

الــسـوداني عـلى وجــنـاتـهم. ورأى
هذا الـفنـان الشـاب "يجب أن يحب
الـصـغـار بـلـدهم وأن يـكـون لـديـهم

وعي سياسي عندما يكبرون".

وأضــــاف "يـــومــــاً مــــا ســـيــــعـــود
الـسـودانـيـون الـذين فـروا لـلـخارج
إلـى الـبالد. وسـيـصـبح هـذا الـبـلـد

جميالً".
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تـعـلن رئـاسـة جــامـعـة كـركـوك عن اجــراء مـزايـدة عـلـنـيـة
لـتـأجـيــر (حق الـتـصــويـر) في كـلـيــة اآلداب يـوم الـثالثـاء
صادف 7/30/ 2019الساعة الثانية عشر ظهرا في ا
ـزايدة رئاسـة اجلـامعـة فـعـلى الراغـبـ بـاالشتـراك في ا
مـراجـعـة شـعـبـة العـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعة

ــبــلغ قـدره الســتالم نــســخـة مـن الـشــروط لــقــاء وصل 
 (15000)خمـسـة عشـر الف ديـنار غـيـر قابل لـلـرد يتم
الـية ويتحمل من ترسو دفعها في كـلية اآلداب الشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. عليه ا
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'


