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لــلـقــطــاع  الـتــعــلـيــمي وشــجــعت عـلى
اإلســتــثـمــار  فــيه لــتــحـقــيق الــشــراكـة
احلــقــيــقــيــة بــ الـتــعــلــيم احلــكــومي
والـتـعـليـم األهلي حـيث أجـازت الـعـديد
من اإلجـازات اإلسـتـثـماريـة في الـقـطاع
الــتــعــلــيــمي لــلــنــهــوض به. وتــنــوعت
ـشـاريع اإلستـثـماريـة اجملـازة من قبل ا
ـدارس هــيـئــة إسـتــثــمـار بــغـداد بــ ا
والـكـليـات التي  إنـشـاؤها بـتصـاميم
حــديـثــة نـذكــر مـنــهـا مــشـروع مــدرسـة
(عــشق بـغــداد) الـذي يــتــضـمن مــجـمع
مــدارس إبــتــدائـيــة وثــانــويــة وروضـة
ومـشـروع مدرسـة اإلمتـيـاز النـموذجـية
ــشـاريع في مــنـطــقـة زيـونــة وهـو من ا
ــنـــجــزة بــالـــكــامل ويــضم  26صـــفــا ا
إضـافة للـقاعات الـرياضيـة واخملتبرات
ـــســـاحـــات ـــكـــتـــبـــة وا احلـــديـــثـــة وا

اخلضراء.
W¹—UL¦²Ý≈ …“Uł≈

ومــشــروع مــدرســة (عــشق بــغــداد) في
مـنــطـقـة الــبـيـجـيــة. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) أمس ان (الـهـيــئـة عـلى  مـنح
إجـازة إستثمارية من أجل إعادة تأهيل
ـأمــون الــثـقــافــيـة وتــطـويــر مــكـتــبــة ا
ومـلحقـاتها اخلـارجية إضـافة الى منح
اإلجـازات للعديد من اجلـامعات األهلية
كـجامعة الشـموخ  ليكون صـرحاً علمياً
جـديـدا في  شـارع اخلـيـزران / مـنـطـقة
السيدية  اجلامعة تضم بنايات تتألف
من عــدة أقـسـام لــلـمــجـمـوعــة الـطــبـيـة
والــهــنــدســيــة  إضــافــة الى الــكــلــيــات
ــــركـــزيـــة ـــكــــتـــبـــة ا اإلنـــســـانــــيـــة وا
ومـختـبـرات حديـثة إذ أنـهـا ستـستـقبل
طالبـــهـــا مع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراسي
شرق األهلية في اجلـديد). أما جامعة ا
ـطـار مـنــطـقــة الـعـامــريـة عـلى طــريق ا
الـدولي فتشمل كليات اجملموعة الطبية
والـهندسية واضاف البيان ان مشروع

كـليـة اإلسـراء اجلامـعة يـاتي في مقـدمة
نـجزة بالـكامل والكائن في ـشاريع وا ا
ســاحــة األنــدلـس حــيث تــضم الــكــلــيــة
أقـساماَ علـمية وإنسـانية وتتـألف بناية
الــكــلــيـة من  3مــبــاني بــإرتـفــاع  ســتـة
طـوابق  مـتـضـمـنـة  18قـسـمـا.  إضـافـة
ـــشـــاريع الـــتـــربـــويــة الى ســـلـــســـلــة ا
والـتعليميـة يأتي  مشروع مجمع  (نون
والـقـلم) الـتـعـلـيـمي الـواقع في الـطـريق
الـفـاصل بـ حي الـصـحـة وأبـو دشـيـر
لـيــكـون مـشـروعــاً تـربـويـاً حــيث سـيـتم
رحلـة الثانـية مـنه قريبـاً  بعد أفـتتـاح ا
ـرحـلـة االولى الـذي يـقع عـلى أفـتـتـاح ا
ــاً ويـــضم حــضــانــة مـــســاحــة  20دو
وإبـتدائـية ومـتوسطـة وإعداديـة إضافة
الى جــامـــعــة ونــادٍ ثــقــافـي وتــرفــيــهي
ـبي ومــســرح لإلحـتــفـاالت ومــسـبـح أو
ومـركز تدريب ومكـتبة مركـزية وسيوفر
الف فـرصة عـمل لكافـة اإلختـصاصات .
ؤسسات الـتعلـيمية حـيث تسعى تـلك ا
الى تــــطــــويــــر آلـــيــــة الــــتــــعــــلم ورسم
إســتـراتــيـجــيـة الــتـعــلــيم لـيــمـارس من
خاللـهـا الـطـالب أنـشـطـة مـتـعـددة تـعزز
الـقيم  األصلية وحتتـرم التنوع الثقافي

ورئــيس كـتــلـة احملـور ومــحـافظ صالح
الـدين السابق أحمد اجلبوري. من جهة
انــهى مــجـلس الــنــواب امس مــنـاقــشـة
مــشـــروع قــانـــون رسم طــابع احلـــمــلــة
دارس ورياض االطفال الـوطنية لبناء ا
ومـناقشة مـقترح قانون الـتعديل الثالث
ـــهن الـــطـــبـــيــة لـــقـــانــون تـــدرج ذوي ا
والـصحية رقم 6 لسنة 2000 مشروعي
قــانــونـــ وأجل مــشــروع قــانــون آخــر
وأرجـأ اجملـلس منـاقشـة مـشروع قـانون
الـتـعــديل االول لـقـانـون وزارة الـتـربـيـة
رقم 22 لــســنـة 2011. وتــضــمن جـدول
أعـمـال اجللـسة الـثالـثـة والثالثـ التي
عــقـــدهــا اجملــلس امس ضـــمن الــفــصل
الــتــشــريــعي الــثــاني - الــســنــة األولى
سـبـعــة فـقـرات هي الـنـظـر في الـطـعـون
ـقـدمــة  بـشـأن صـحـة عـضـويـة بـعض ا
الـنواب والتصويت على مشروع تعديل
قـانـون نـقـابـة اجلـيـولـوجـيـ رقم 197
ـشروع لـسـنة  1968والـقـراءة الـثانـيـة 
قـانون تنظيم إنشاء عالوي بيع الفواكه
واخلـضر واحليوانات والـقراءة الثانية
ـشــروع تـعـديل قـانــون وزارة الـتـربـيـة
ـشـروع قـانـون رسم والـقـراءة الـثـانـيـة 
دارس طـابع احلـمـلـة الـوطنـيـة لـبـنـاء ا
وريــاض األطـــفــال والــقــراءة الـــثــانــيــة
هن ـقـتـرح تـعـديل قـانـون تـدرج ذوي ا
الــطــبــيــة والــصــحــيــة  بـاالضــافــة الى
ـان جلـسته مـناقـشات عـامة. ورفع الـبر
الــتي تـــرأســهــا الــنــائب االول لــرئــيس
اجمللس حسن كر الكعبي الى يوم غد
االثـن عند الساعة الـواحد بعد الظهر.
وانـتخبت جلـنة التربـية النـيابية امس
الـنـائب قصي مـحـسن اليـاسـري رئيـساً
لــهــا كــمـا انــتــخــبت طــعــمــة عــبـد الــله
الـلهيبي مقـرراً للجنة. ودعمـاً  للمسيرة
الـعـلـمــيـة واإلهـتـمـام بـرصـانـتـهـا أولت
هـيـئـة إسـتـثـمـار بـغـداد أهـمـيـة خـاصـة
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ـتـكـامــلـة) بـحـسب لـبــنـاء شـخـصـيــته ا
ـالكـات الـهــنـدسـيـة الــبـيـان.  وأشـرت ا
والـفـنيـة في الـهيـئـة الـتي تتـابع الـعمل
ــشـاريع اإلسـتــثـمـاريـة وبــتـوجـيه في ا
مـباشر من شاكـر الزاملي رئيـس الهيئة
إرتـــفـــاع وتـــيــرة الـــعـــمل فـي مـــشــروع
مـستشفى البدور للجراحة التخصصية
حـيث وصـلت نسب اإلجنـاز الى مراحل
ــنــفــذة مــتـــقــدمــة إذ بـــدأت الــشــركـــة ا
لـلــمـشـروع بـبـنـاء ســبع عـيـادات طـبـيـة

وصــلت الى مــراحل اإلنــهـاءات كــمـا 
اإلنـتـهـاء من أعـمـال األرضـيـات جلـمـيع
الـــطــــوابق وصــــبغ اجلـــدران لــــبـــعض
شروع والعـمل جار حالياً األجـزاء في ا
ستشفى في بناء الكافتيريا اخلاصة با
والـتــأثـيث و نـصب األجـهــزة الـطـبـيـة .
ـقـام ــسـتـشــفى ا وقــال بـيـان ثـان ان (ا
عــلـى مــســاحـة  850مــتــرا مــربــعــا في
مــنــطـــقــة الــكــرادة يـــتــألف من ســرداب
وطـابق أرضي وثمـانيـة طوابق مـتكررة
ـواصـفات حـديـثة وبـدقة  تـنـفيـذها 
مـيـز ذي اجلودة مـتـناهـيـة في البـنـاء ا
الــعــالـــيــة حــيث تــضـم إخــتــصــاصــات
ــــفـــتـــوح جـــراحـــة الــــقـــلب والــــقـــلب ا
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وجّه مـجـلس الـنواب كـتـابا رسـمـيا الى
مـحــافظ الـنـجـف بـإيـقـاف احــالـة مـطـار
الــنـجف الــدولي الى االســتـثــمـار حلـ
انـتهاء الـتحقـيق بشأن شـبهات الـفساد
ـشروع. وجـاء في الوثـيقة الـتي طالت ا
الــتي حتــمل تــاريخ أول امـس وتـوقــيع
رئيس جلنة اخلدمات واالعمار النيابية
ولـيـد عـبد احلـسن الـسـهالني انه (بـناء
عــلى تـصــويت مـجـلـس الـنـواب في 22
كــــانـــون االول  2018 تــــألـــيـف جلـــنـــة
حتــقــيـــقــيــة  قـــررت الــلــجـــنــة إيــقــاف
اجــراءات احـالـة مـطــار الـنـجف الـدولي
الى الـشركات االستثمـارية حل انتهاء
جلـنــة الـتـحـقق من مـهــام عـمـلـهـا ورفع
ــان لـلــتـصـويت تــوصـيـاتــهـا الى الــبـر
عليها) مشيرة الى ان هذا االجراء يأتي
ـادة  61مـن الـدسـتـور (اســتـنـادا الى  ا
الـعراقي وحـسب قانـون مجـلس النواب
لـــســنــة  2018 ). كـــمــا تــلـــقت رئــاســة
ان طـلـبـا  الصدار قـرار يـدين قرار الـبـر
ـتــضــمن وزارة اخلــزانــة االمــريــكــيــة ا
فرض عقوبات على شخصيات عراقية.
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وبـحسب فإن ( 80 نـائبـاً تقُدمـوا بطلب
الى رئـاسة اجمللس السـتصدار قرار من
اجملــــلس يـــديـن ادراج وزارة اخلـــزانـــة
االمــريـكــيـة  4شــخـصــيـات عـلـى الئـحـة
ــوقع االلـكــتـروني الــعـقــوبـات). وذكـر ا
لــوزارة اخلـــزانــة األمــريـــكــيــة في وقت
ــتـــحــدة فــرضت ســابـق أن الــواليــات ا
عـقـوبـات على أربـعـة عـراقـي تـتـهـمهم
ـارسات بـ(انـتـهـاك حـقـوق اإلنـسـان و
تـنطوي على فـساد). وشملت الـعقوبات
زعـيم فـصـيل بـابـلـيـون الـتـابـع لـلـحـشد
الــشـعـبي ريــان الـكـلــداني  وزعـيم لـواء
الـــشــبك فـي ســهـل نــيـــنــوى وعـــد قــدّو
ومـحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب
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انفردت صـحيفـة صاندي تلـغراف بنـشر تقـرير في صدر صفـحتهـا األولى تقول فيه
ي هنت يـعتزم جتمـيد أصول إيـرانية ردا على إن وزير اخلـارجية البـريطاني جـير

احتجاز ناقلة حتمل العلم البريطاني في مضيق هرمز.
ـتوقع أن وتـضيـف الصـحيـفة أنه من ا
يـــعــلن هـــنت أمـــام مـــجــلـس الــعـــمــوم
الــبـريـطـاني غــدا حـزمـة من اإلجـراءات
الـدبـلــومـاسـيـة واالقـتـصـاديـة الـتي قـد
تــتــضــمن جتــمــيــدا مــحــتــمال ألصــول
إيرانية ردا على احتجاز الناقلة ستينا
إمـبرو. وتـشير أيـضا إلى أن بـريطـانيا
قــــد تـــــدعــــو االحتــــاد األوروبي واأل
ــتــحـدة إلـى إعـادة الــعــقــوبــات الـتي ا
ســبـق أن رفــعت عن إيــران عــام 2016
عـقب توقيع االتـفاق النـووي مع القوى
الـعـظـمى وحـصـلت طـهـران بذلـك على
مليارات الدوالرات من األصول وسُمح
لـهـا بـبـيع الـنـفط فـي الـسـوق الـدولـية.
وتـأتي هذه اخلطوة حسب الصحيفة
بــعـد انـتــقـادات شـديــدة تـعــرضت لـهـا
رئــيـســة الــوزراء تـيــريــزا مـاي لــعـدم
مــــوافـــقــــتــــهــــا في وقت ســــابق عــــلى
االنـضمام إلى حتـالف بحري اقـترحته
ـتـحدة حلـمـايـة الـسفن في الـواليـات ا
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وتــنــقل الـــصــحــيــفــة عن مــســؤول في
احلـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قـــوله إن
مـسـؤولـ عـسـكريـ رحـبـوا بـالـفـكرة
ووصـفـوهـا بـأنـهـا فـرصـة رائـعة ولـكن
رئـاســة احلـكـومـة لـم تـدعـمـهــا بـحـجـة
مــخـاوف من أن يـنــظـر إلى بـريــطـانـيـا
بــأنــهــا تــدعم مــوقف دونــالـد تــرامب
ــتــشـدد مـن إيـران. وقــال هــنت بــعـد ا
حــديــثه مع نــظــيـره اإليــراني مــحــمـد
جواد ظريف إن طهران تعتبر احتجاز
الـنــاقـلـة ردا عـلى احـتـجــاز بـريـطـانـيـا

يـــقـــول فـــيه إن مـــســـتـــشــار الـــرئـــيس
األمـريكي دون بولـتون هو الذي أوقع
بــريـطــانــيـا في مــا يــراه الـكــاتب فــخـأ
خـطيـرا من أجل معـاقبـة إيران. ويـقول
الـكـاتب إن مـستـشـار األمن الـقومي في
الــــبــــيت األبــــيض جــــون بــــولــــتـــون
ـعــروف بـكـونه أحـد صـقـور احلـرب وا
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فــقـد مــنـحه الــرئــيس دونـالــد تـرامب
ســلـطـات ســيـاســيـة واســعـة. وهـو من
ــــواجــــهــــة مع إيــــران. وألنه يــــقــــود ا
ـعــاقـبــة إيـران ال يــهـمه من مــتـحــمس 
يــتـأذى مـن جـراء ســيـاســته ولــو كـان
ــتـحــدة مـثل أقــرب حـلــفـاء الــواليـات ا

بـريـطانـيا. فـعـندمـا سمع أن بـريـطانـيا
احـتجـزت ناقـلة إيـرانيـة قبـالة سواحل
جـبل طارق كاد يـطير من الـفرح. وكتب
وقع تويتـر: خبر سار عـلى صفحـته 
احـتجزت بريطانيا ناقلة عمالقة حتمل
نــفـطــا إلى ســوريـا خــرقـا لــلــعـقــوبـات
األوروبــــيــــة.  ويـــضــــيـف الـــكــــاتب أن
تـصريـحـات بولـتون تـوحي بأن اخلـبر
كـان مـفـاجـأة بالـنـسـبـة له ولـكن األدلة
تــثـبت أن الـعــكس هـو الــصـحـيح وأن
فريق بولتون كان ضالعا بشكل مباشر
في عـــمــلـــيــة االحـــتــجـــاز. والــواقع أن
الـسيـاسي في حـزب احملافظـ كانوا
مـشـغــولـ في اخـتـيـار رئـيس الـوزراء
اجلــديـد فـوقــعـوا في الــفخ األمـريـكي

بـحـسب تعـبيـر الـكاتب. ويـقول تـيزدال
إن نـتـيـجــة عـمـلـيـة احـتـجـاز نـاقـلـة في
جـــبل طــارق أصـــبــحـت واضــحــة اآلن
ـقـابل لــنـاقـلـة وهي احــتـجـاز إيـران بــا
بــريــطــانـيــة هي ســتــيــنــا أمــبـيــرو في
مـضيق هرمز. وإن كـانت إيران لم تعلن
صـراحة الـربط ب احلادثـ فإنـها قد
حــذرت من قـــبل أنــهــا ســتــرد عــلى مــا
وصـفته بـعـملـية الـقرصـنة الـبريـطانـية
في جــــبل طـــارق. وهـــا هي قـــد أخـــذت
ـقـال. ووجدت بـثـأرهـا بحـسب كـاتب ا
بـريطانيا نفسها نتيجة لذلك في أزمة
دولـيـة غـيـر مـسـتـعـدة لـلـتـعـامل مـعـها
قال كمـا أن توقيتها غير بـنظر كاتب ا
مــنــاسب تــمــامــا. فــرئــاســة احلــكــومـة

لــنـاقــلـة إيــرانـيــة قـبــالـة ســواحل جـبل
طـارق لـشـبهـة حـمـلهـا شـحـنـة نفط إلى
ســـوريـــا خـــرقـــا لـــعـــقـــوبـــات االحتـــاد
األوروربي. ونـــقـــلت الـــصـــحـــيــفـــة عن
ــســؤولـ مــصــدر حــكــومي قــوله إن ا
الـبـريـطـانـيـ يـشـعـرون بـاحلـرج لـعدم
تـمـكنـهم من حـمـاية نـاقـلة حتـمل الـعلم
الــبــريــطــاني. كــمــا تــعــرضت رئــيــســة
الــوزراء لـالنــتــقــاد ألنـــهــا تــأخــرت في
االنـضـمام إلى الـتحـالف الـبحـري الذي
تحدة. ودعا زعيم دعت إلـيه الواليات ا
ي كوربن إلى اإلفراج عارضة جير ا
ـتـحـدة عن الـنــاقـلـة وحـمّل الـواليـات ا
مـسؤولـيـة تصـعيـد التـوتر وكـتب على
ـوقع تـويـتـر: نـقض تـرامب صـفـحــته 
لالتـفاق النووي يـؤجج النزاع. االلتزام
به ضـروري السـتـبـعـاد مـخـاطـر احلرب
في اخلـلـيج. ورد علـيه هـنت بالـقول إن
احـتجاز الناقلة اإليرانية جاء بناء على
تــنـــفــيـــذ الــســـلــطـــات في جـــبل طــارق
لـعـقـوبـات االحتـاد األوروبي وال عالقة
لـــذلك بـــالـــرئـــيس األمـــريـــكـي. وذكــرت
الـصحيفة أن مديـر وكالة االستخبارات
الـعـسكـرية األمـريـكيـة اجلنـرال روبرت
آشـلـي قـال إن إيـران ال تـريـد حـربـا مع
ــتـحــدة أو حــلــفــائــهـا ألن الــواليــات ا
نـتــيـجـتـهـا ســتـكـون مـروعــة لـلـجـمـيع.
وهـيـمـنت األزمة بـ بـريـطانـيـا وإيران
في أعـقاب احتـجاز طهـران لناقـلة ترفع
الــعــلم الــبــريــطــاني في اخلــلــيج عــلى
مـقـاالت الـرأي والـتعـلـيـقـات في صحف
األحـد الـبـريـطـانـيـة. ونـشـرت صـحـيـفـة
األوبـزرفر تعـليـقا كتـبه سيمـون تيزدال

سـتؤول لـرئيس جـديد أغـلب الظن أنه
بـوريس جونـسون والبالد مـقبـلة على
خـروج مـضـطـرب من االحتاد األوروبي
يــــجــــعل عـالقــــاتــــهــــا مع الــــشــــركــــاء
األوروبـيـ هـشة كـمـا أن الـعالقات من
الــرئـــيس األمــريــكـي دونــالــد تــرامب
مـضـطـربـة أيضـا. ويـضـيف الـكاتب أن
ـسـاعي األوروبـيـة بـريـطــانـيـا دعـمت ا
إلنـقاذ االتـفاق النـووي مع إيران. ولكن
رئــيـســة الـوزراء الــبـريــطـانــيـة ووزيـر
خـارجــيـتـهـا حــاوال أن يـرضـيـا تـرامب
أيـضا فـقد دعمـا علـنا مـوقف واشنطن
من إيران الذي يصفها بأنها عامل عدم
ــنـطــقــة لـبــرنــامـجــهـا اســتـقــرار في ا

الصاروخي على وجه اخلصوص.

والـشـراي  هـذا وسـيخـصص الـطابق
ـــســتــشـــفى لإلســـتــعالمــات األول من ا
والـكـافـتيـريـا والـثاني والـثـالث سـيضم
صـاالت الــعـمـلـيـات أمــا الـطـابق الـرابع
فـهــو مـخـصص لــسـكن األطـبــاء وبـقـيـة
الـطوابق ستكون ردهات للمرضى  كما
شروع غـرف لألشعـة وأجهزة سـيوفـر ا
حــديــثـة لــلــســونــار واجـهــزة نــواظــيـر
وأجــهـزة اإلشـعــاع الـذري واخملــتـبـرات
فـضالً عن أقـسام الـبـاطنـية والـنـسائـية
والــتـــولــيــد وأطـــفــال األنــابـــيب وقــسم
ـسـتـشفى الـكـسـور). واضاف ان (هـذا ا
شـاريع الصـحية يـعد مـكمالً لسـلسـلة ا
نفذة في الـعاصمة حيث اإلسـتثماريـة ا
سـعـت الـهـيـئـة من خالل مـنح اإلجـازات
اإلسـتثـمارية لـهذا الـقطـاع احليوي الى
ـســتـوى اخلــدمـات الـطــبـيـة اإلرتــقـاء 
وتـوفـيـر أفـضل اإلحـتيـاجـات الـصـحـية
لـلـمـواطـنـ مع جـذب أفـضل الـكـفـاءات
والـكـوادر التـمرضـية وهـو مـا يتـماشى
مع الـــرؤى واخلـــطط الـــتي تـــضـــعـــهــا
الـهــيـئــة بـغـيــة الـوصـول الى أهــدافـهـا
ـرجـوة من قـانـون اإلسـتـثـمـار رقم 13 ا
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ـانـيـة أن الـدسـتور ـسـتـشـارة األ تـرى ا
ـؤسس لدولـة القـانون مـا كان ـاني ا األ
ولــد بــشــكــلـه احلــالي بــدون عــمل فــون
ؤرخـ يـتحـفـظون شـتـاوفنـبـرغ. لكـن ا
ؤرخ هـرفريـد مـونكـلر عـلى ذلك. وقـال ا
إلذاعـــــــــــــة ان دي ار إنـه مـع بـــــــــــــعـض
وقـراطـي االسـتـثنـاءات لم يـكـونـوا د
ـؤرخ غـيـرد يـؤمــنـون بـذلك. ويـلــخص ا
اوبـرشـيـر في كـتـاب نـشـر مـؤخـرا األمـر
بــالـقـول إنـه كـانــوا يـدافـعــون عن رؤيـة
نـخبوية مناهضة لـلتعددية وباختصار
صـورة بـعـيـدة جدا عن مـجـتـمع مـنـفتح
ـوقــراطي. وهـذا مـا يــغـري الـيـمـ ود
الـقومي. فقبل عام رفع حزب البديل من
ـانيا صورة للكولونيل مؤكدا أن أجل أ
دني والفـكر النقدي هما من الـعصيان ا
واطن. ويـرى توشل أن هدف واجـبات ا
الـيـمــ الـقـومي واضح وهـو أن يـظـهـر
كـضـحـيــة لـديـكـتـاتـوريــة مـيـركل لـيـكـرر
خــطـــاب هــذا احلــزب ويـــكــتـــسب عــبــر
اسـتـنـاده إلى مقـاومـة الـنازيـة شـرعـية
وذج لـنشـاطاته الـسيـاسيـة. وكتب أن 
عـدد قليل من األشخاص قاوموا النازية
يـعود إلى التقـاليد الليـبرالية في تاريخ
يـني أو ـانيـا وليس إلى مـتطرفـ  أ
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تـأخر في الـتحول من مـؤيد للـنازية إلى
مـدبر هجوم ضد هتلر. كـما اعتبر لفترة
طـويلـة خائنـا في مجـتمع مـا زال يحمل
آثــار سـنــوات احلـكم الــنـازي عــلى حـد
قـول يوهانس توشيل مدير النصب في
مــــــقــــــال نـــــشــــــرتـه صـــــحــــــيــــــفـــــة دي
. تـاغيستسايـتونغ التي تصدر في برل
وفي مـنطـقـة السـيطـرة الـسوفـياتـية في
الـــشـــرق كـــانـت نـــخـــبـــويــــته وثـــورته
الـداخـلـيـة عـلى حـد قـول انـتـون اكـرمان
ــقـاومــة ضـد ـشــاركـ في ا أحــد أهم ا
ــثل الــنــازيـــة حــيــنــذاك ال تــتـــفق مع ا
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وقـال كـورت سـالـتيـربـرغ اجلـنـدي الذي
كـان حاضرا يوم الهجوم في مقابلة مع
صــحــيــفـــة فــرانــكـــفــورتــر ألــغـــمــايــنــة
تــسـايــتــونغ إنه في نــظــرنـا كــان فـون
شـتاوفنبـرغ جبانـا لم يستخـدم مسدسا
بل مـتفـجرات مع جـهاز تـوقيت لـيتـمكن
ـا. ولم يـعـتـرف فـعـلـيـا من اخلـروج ســا
ـقـاومـة ضـد النـازيـة قـبل ثـمـانـيـنات بـا
ــاضي. وقــد اعـتــبــرت عـمــلــيـة الــقـرن ا
فالكيري ومصير طالب مجموعة الوردة
الـبـيـضـاء الـذين قـطعـت رؤوسهـم ألنهم
وزعـوا مـنـشورات ضـد الـنـظام رمـزيـها.

عـمل مـقـاومة ضـد الـنظـام الـنـازي. ففي
وضـع الــــــضــــــابط 1944تــــــمــــــوز  20
االرســـتـــقـــراطـي فـــون شـــتـــاوفـــنـــبـــرغ
مـتـفــجـرات مـوقـوتـة فـي حـقـيـبـته خالل
اجـتماع في مقر القـائد الذي كان يسمى
وكـر الذئب بالقرب من راستنبورغ التي
أصــبــحت الــيــوم في بــولــنــدا. أخـفــقت
مـحـاولة االغـتيـال ومـعهـا االنقالب ولم
يـصب هـتلـر سـوى بجـروح طـفيـفـة. أما
الـكولونيل فون شتـاوفنبرغ الذي شارك
في احلــمـــلــة اإلفــريـــقــيــة الـــتي قــادهــا
ـاريـشـال إيـرفـ رومل وخـسـر إحدى ا
عـيـنـيه وإحـدى يديه خـاللهـا فـقـد أعدم
رمـيـا بـالـرصـاص مع ثالثـة من شـركائه
في مـــــســــاء الـــــيــــوم نـــــفــــسـه.وكــــانت
ــانــيــة أنــغـيـال مـيــركل ــســتـشــارة األ ا
صـرحـت مـؤخـرا أن (الـذين حتـركـوا في
الـــعــشـــرين من تـــمــوز هـم قــدوة لـــنــا).
ويـــبــــدو تـــصـــريـح مـــيـــركـل أقـــرب إلى
تــوضــيح في بــلــد مـا زال يــشــهــد جـدال
حـول الــكـونت فــون شـتـاوفــنـبـرغ. وفي
اخلـارج يـعتـبـر فون شـتـاوفنـبـرغ بطال
بال أدنـى شك كــــمــــا ظــــهــــر فـي فــــيــــلم
هــولـــيــودي كــان بـــطــله تـــوم كــروز في
ـانـيـا نــفـسـهـا مـازال .2008 لـكـن في أ
اجلــدل دائـرا إذ يــعــتـبــر مـنــتــقـدوه أنه

اإلحـصـائـيـات احلـكـومـيـة عـدد أعـضـاء
ـانـيـا بـنـحو 42 ـتطـرف في أ الـيـمـ ا
يلون إلى ألف شخص  13ألـفا منهم 
اني 36 الـعـنف. وكـان عـمر الـعـقـيـد األ
عــامــا عـــنــدمــا حــاول قــتـل هــتــلــر في
اجتماع مكتب زعيم النازية السري في
غـابـة بشـرقي بـروسـيا. وجنـا هـتـلر من
مــحــاولـة االغــتــيـال وتــعــرض جلـروح
بــســيـــطــة ألن أحــدهم دفـع احلــقــيــبــة
ــفــخــخــة حتت الــطــاولــة بــعــيــدا عن ا
الـزعيم فـأخطأه االنـفجـار. وقبض على
تعاونـ معه وأعدموا شـتاوفنبـرغ وا
بـعـد سـاعـات من مـحـاولـة االغـتـيـال إذ
عـدتهم السلطات النازية خونة وجبناء.
ــاني وقــد ظــلت مــحــاولــة الـضــابط األ
ـتـعـاونـ مـعه لالنـقالب عـلـى هـتـلر وا
وإقـــرار الـــسالم مـع الـــدول الـــغـــربـــيــة
ية الـثانية مـنسية وإنـهاء احلرب العـا
نـسـبـيا لـعـقـود. وقد سـلط الـضـوء على
الـعملية الـتي عرفت باسم فالـكيري بعد
حتـويـلـهـا إلى فـيـلم سـيـنـمـائي فـي عام
ــمـثل 2008 بــاالسم نــفـسه أدى فــيه ا
ـــــاني تـــــوم كـــــروز دور الـــــضـــــابط األ
شـتاوفـنـبرغ الـذي قاد احملـاولة. وتـمثل
الـعـملـية الـتي سـميت فـالـكيـري وشارك
ـدنـيـ والـعـسـكـريـ فـيـهـا عــدد من ا

أدولف هــتـلـر لــدعـوة مــواطـني بالدهـا
تـطرف. إلى مـواجـهة تـصاعـد الـيمـ ا
اني ونـوهت مـيركل بـعـمل الضـابط األ
كالوس فـــون شــتـــاوفـــنــبـــرغ وآخــرين
تـعاونـوا معـه عنـدما حـاولوا قـتل هتـلر
عـام  1944بـحـقيـبـة مفـخخـة. وقـبضت
الـسـلـطـات الـنـازيـة عـلى شـتـاوفـنـبرغ
تعاون معه وأعدمتهم. و 200من ا
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ـانـيـة الـناس ـسـتـشارة األ وحـضت ا
عـــلى االنـــخــراط فـي بــرامـج لــتـــعـــزيــز
ـقـراطـية. وقـالت في مـداخـلـتـها الـد
األسـبوعية على اإلنـترنت: هذا اليوم
تـذكيـر لـنا لـيس بالـذين حتركـوا يوم
تـمـوز فحـسب بل بـكل من وقف ضد 20
احلــكم الــنــازي. وعــلــيــنــا نـحـن الــيـوم
مـنـاهـضـة كل تـوجه يـسـعى إلـى تـدمـير
ـــا في ذلك الـــيــمــ ـــقــراطـــيــة  الــد
ـتـطـرف. وقـد أصـبح حـزب البـديل من ا
ـانيا في أيـار أكبر حـزب معارض أجل أ
ان وهو يـتبنى سيـاسة قومية في الـبر
مــعــاديــة لـــلــهــجــرة. وشــهــدت األعــوام
األخــيـرة تــزايــدا في هــجــمـات الــيــمـ
ــتـطــرف من بــيــنــهـا مــقــتل ســيـاسي ا
ــانـي يــعــتـــقــد احملـــقــقـــون أن حــركــة أ
الـنـازيـ اجلـدد لـهـا يـد فـيه. وتـقدر
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ـانـية أنـغيال سـتـشارة األ اسـتـثمـرت ا
مــيـــركل إحــيـــاء الــذكــرى  75حملـــاولــة

اغــتــيــال تــعــرض لــهـا
الـــــــــزعــــــــــيم
الــنــازي
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كثـيرة هي الوعـود التي تتصـاعد وتيـرتها مع بدايـة كل موسم انتـخابي محلي
اني يجـري في العـراق إذ التخـتلف جـهة حزبـية أو سـياسـية عن أخرى او بـر
في الـتـسـابق عـلى اخـتـيـار وإطالق الـشـعـارات الـرنـانـة والـوعـود الدسـمـة في
الـية ـلفـات السـيـاسيـة واألمنـية واالقـتـصاديـة وا تـعلـقـة با ـشـاكل ا معـاجلة ا
ـواطن العراقي يـهيم في أحالم اليـقظة واخلـدمية واإلنـسانيـة التي جتعل من ا
الورديـة التي الحـدود لهـا وبعد أن يـنجـلي غبـار مسرحـية االنـتخـابات التي لم
اضية نشـهد دقة وقانونية ومصداقية نتائج واحدة منها على مدى السنوات ا
حـتى يـذهب كل من أصـحـاب الـشـعارات والـتـصـريـحـات الـسـابـقـة الى غـايته
ومنـافعه الـشخصـية واحلـزبية الـتي جاء من أجـلها ويـبقى الـشعب الهثـا نحو
ـواطن بـفـقـدان األمل والـيـأس واإلحـباط  من الـسـراب ومـا بعـد ذلك يـصـاب ا
كـثرة تراكم الوعود احلكومـية التي لم يتحقـق منها شيء يذكر وألجل اخلروج
من تـلك الدوامة الـتي يبدو ان النـهاية لـها دعـونا نحـلم بحكـومة مثل حـكومات
دول الـعـالـم األخـرى حــتى الـتي التــمـتــلك بــرمـيال واحــدا من الـنــفط أو مـورد
عيشتهم على طبيعي آخر ومنها الدول التي يعيش شعبها برفاهية معتمدين 
الــثـروة احلـيـوانــيـة أو الـزراعــيـة أو الـقـطــاع الـصـنـاعي فــقط وفي هـذه الـدول
واطن بـشتى الوسائل سئول فـيها على خـدمة وإرضاء ا يـتسابق احلكـام وا
ـتاحة ويـحرصـون على تـأم الـعيش الـكر لـشعـوبهم في أصـعب الظروف ا
ولـنكـمل أحالمـنا عـسى أن نـشعـر بـالسـعـادة حتى لـو كـان ذلك زيـفا وإيـحاءا
عـلى اننـا لم نتـأخر يـومـا واحدا الجنـاز معـامالتنـا في الـدوائر احلـكومـية ولم
راجع من خلف يصـادفنا موظفا لئيما متغطـرسا على الفارغ  يتفرج على ا
الشـباك ويـعرقل تمـشية مـعامالتهم إلشـباع رغـبته السـادية في تعـذيب الناس
كل يــوم وبال وازع مـن ضـمــيــر أو مــخــافـة مـن الـلـه أو الـقــانــون كــمــا تــعـمل
احلكـومة على سـعادتنـا في جميع مـفاصل احليـاة اليومـية منـها حيـنما ندخل
سـتـشفى لـلعالج فـإننـا نرى أكـثر من طـبيب وأكـثر من اخـتصـاص مرحـب ا
ـريض وان ـرضى ويـقـدمـون لـهم كل الـعـنـايـة حـرصـا مـنـهم عـلى صـحـة ا بـا
جـرد االتصال على سـيارات اإلسعاف جـاهزة ومهـيأة لكل حاالت الـطوار 
رقم الـهـاتف اخملـصص لـهـا دون عـنـاء كـمـا نـحن سـعـداء بـالـصـيـدليـات الـتي
نـشتـري منـها الـدواء األصلي وبـالـسعـر الرسـمي الذي حـددته وزارة الصـحة
ــرضـى وحتــاسب كـل من يــقـــصــر بــحق الــتـي التــدخــر جـــهــدا في خـــدمــة ا
راجـع مـهمـا كـانت صفـته الوظـيفـية كـما يـزيد من سـعادتـنا جـمال الـطرق ا
ـدخل اجلنوبي لبغداد الذي الداخـلية واخلارجية في عمـوم احملافظات سيما ا
ـركبـات الكـبـيرة والـصغـيرة دون تـاز بالـتـنظـيم والنـظـافة وانـسيـابيـة سـير ا
ـواطن مـتوتـرا وكـارهـا لنـفـسه والعـنـا السـاعـة الـتي ولد وجـود زحام يـجـعل ا
فـيها بهذا البـلد العريق الذي يقـال ان عمق تأريخ حضارته  يصل الى 7000
ظللة آالف سنـة  وتكتمل أحالمـنا السعيـدة حينمـا نرى أرتاال من السيـارات ا
دون لـوحات تـسـجـيل وهي تـقـطع الطـرق طـوال وعـرضـا وعكس اجتـاه الـسـير
سئـول الذي اليـتحـمل أن يسيـر مثل بـقيـة خلق الـله في الشارع ألجل راحـة ا
وأحالمنـا كثـيرة تـكاد ان تـأخذنـا الى العـوالم الورديـة التي حـلمـنا بـها ومـنها
انـنا نسير في الشوارع بكل حرية وراحة وأمان بال سيطرات والمعرقالت وال
مـطبـات والحـفر والطـسـات وان من يكـمل دراسـته اجلـامعـيـة تتـبـناه احلـكـومة
تـعيينه وفقا الختـصاصه وان لم تتيسر الـفرصة لذلك فان له نصيب في راتب
شهـري يعـينه على أن يـعيش بـكرامة حـتى تأتيه رسـالة نـصية عـلى رقم هاتفه
ـباشرة بعمل يـتوافق واستحـقاقه علميـا وعمليا ومن تبـشره بالتعـي وموعد ا
بــعض أحالمـنــا بـأن تـكــون قـيـمــة وثـيـقــة الـسـفــر أي اجلـواز أو الـبــاسـبـورت
العـراقي من أوائل اجلوازات الدولية  تقديرا ومكانـة عند السفر ألننا نستحق
ذلك اجـتمـاعـيـا واقـتـصـاديـا وسـيـاسـيـا وعـلـمـيـا ودولـيـا وألننـا بـالد الرافـدين
أصـحاب احلضارة الـتي كانت مدرسـة لإلنسانـية في كل مكان
وتـتواصل أحالمنـا في مدارس وجامعـات وتعلـيم ينسجم
مع عـقـلــيـة الـعــراقي الـذي يــقـلق مـنه األعــداء مـنـذ زمن
الـسومريـ واآلشوريـ واألكدي والـبابـلي وسـنبقى
نـحلم ونحلم رغم قلقنـا الكبير بأن يـخرج أحدهم علينا

من دهاليز الظلم والظالم  ويجرم  حتى األحالم.

? ومَنْ مـثلي شَـهـادة زور تؤَّسسُ لـكل هـذا اخلـراب الـنـاعم: تعـرف مـنـو سـ
يـعرفه: مزعج ال يـكذب ال يـخاف ال يصـمت يكـره الفـساد ويفـضحه أيـنما
حل. حـمداً لـلـحـزب والـثورة. أخـبـرتـني هـذا كتـاب تـعـيـينه. قـالـهـا وهـو يرمي
الـورقـة في تـالـفـة األوراق وراءه.  بـسـبب أكْـلَـةٍ أو ثـوبٍ أو هـديـةٍ رشـوة كـلـعـنةٍ
سـائلة يَمـدحُ لِصَّاً عـتيقـاً ويَصِفُ باجلـود مَن كان أبخل من كـلب وبالصدق
مَنْ كــان أكــذبُ من نــائـحــةٍ وأسـيــر وبــاألمـانــة مَنْ كــان أغــدر من عـتــيــبـة بن
الْــحَــارِث نــزلَ به ضــيــوف فَــأخــذ أمــوالــهم وربــطــهم أســرى حَــتَّى افْــتَـدَوْا
أنـفـسهـم. وبالـعـقل مَنْ كـان أحـمقُ مِنْ عـجل- هـو عـجل بن جلـيم قـيل له: ما
ـسـؤول خـيـر مِنْ أنْ سـمّـيت فـرسك? فـفـقـأ عـيـنه وقـال: األعـور.  وتـقـرأ عن ا
ـنع خـيـره ورِفـده يؤذي تـراه يـأكلُ وَحَـدَهُ ويـسـافـرُ وحـدَهُ ويـنـكـرُ وعـدَهُ و
أخـاه وصـديـقه وجـاره وقـريـبه وكلَّ مَنْ عـرفَ له اسـمـاً أو عـنـوانـاً بـوشـايـةٍ أو
شـهادة زور! انـحـنى ظـهره وانـهـدَّ عـموده من شِـدَّة احـتـرام أسيـادهِ وضـياع
وت. أْعمَى الله بصيرته فال يخاف إال الفقر ماله أو كرسيهِ أمضُّ عليه من ا
ومـذاق احلرمان الـذي نشـأ فيه أمـرُّ من الثكل. مـشهـد من تاريخ مـسؤول قبل
رضعَ من بيوت البَغايا مجونهم ودعارتهم ومن بيوت الرُّعاعِ :2003
رعـونتهم وَبذاءتهم عاشَ أجيراً شحَّاذاً ويرقص في األعراس وحفالت أعياد
مـيالد صنم بـغداد يـدور في الـشوارع واألزقـة نصفَ عـارٍ يَـخْتَـدِعُ النـساء.
إذا سـأل ألحَّ وأحلْف وإذا سُـئِلَ مـاطلَ وسَـوَّفْ مـا تـركَ أحـداً إال ذَلَّ لَهُ وما
مـرَّ بهِ أحــد إال شــتــمه ونــهـاهُ. لـم يَـرَ رجــولــةً في أبٍ وال عَمٍّ وال خــال وبــهـذا
فـسدت أخالقه وساءَ أدبه فصار له في اخلالعة بـاب فعيل وفي الرّقاعة آية
ساوي مُـنزلة وفي احلسد عِرْق ضارب وفي الكذب عار الزب ال ينزع عن ا
إال مَـلَالـ وال يأتي اخلير إال ريـاء وكسالً ظاهره دعـارة وضاللة وباطنه خبث
وجــهـالـة إذا جــاءه ضـيف من بــعـيــد انـتـقلَ بـهِ إلى بـيتِ قــريـبهِ أو اسـتــنـجـدَ
بـصديقهِ ال من قِـلَّة بل من البـخل ورثه من أهلهِ وقـريتهِ! في البـيت يرفس أباه
ويشـتمه وفي خيمة العـزاء - أمام الناس- يقبل يده. وثّـاباً على الشرّ مُقْعِداً
عن اخلـيـر كـافراً بـالـنّـعم مـتـحـرّشـاً بـزوجـة جـاره وصـديـقه يـعرض زوجـته
ـكروه سـفـيهـاً فاجـراً في اجلمـلة خـليـعاً وأهلَ بـيته عـلى كل زائرٍ جـبّاهـاً با
مـاجناً في التفصيل. فسبحان من خلقه غيظاً ألهل الصَّالح والفضل واألدب
ـال والنَّشَـبْ!  حاصرَت قـريش بني هـاشم ثالث سنوات وأعـطاه فيـضاً من ا
إال أبـا لـهب بـاعَ أهـله وعـشـيـرته بـرغيـف خـبز. عـرض صـلى الـله عـلـيه وسـلم
نـفسه على الـقبائل أيـام احلج ودعاهم إلى اإلسالم بدأ بـكِندة وجـعل يقول:
مَنْ رجل يـحمـلـني إلى قـومه فيـمـنـعني حـتى أبـلغ رسـالة ربي? وعـمُّه أبـو لهب

وراءه يقول للناس: 
إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر.

عنى: أهلكَ اللهُ أبا لهب وقد هلك. تبَّت األولى دعاء والثانية إخبار 
سبب نزول السورة:

) صـعـد الـنبـي صلـى الله ـا نـزلت (وأنذر عـشـيـرتك األقـربـ عن ابن عـبـاس: 
علـيه وسـلم عـلى الصـفـا فـجعل يـنـادي "يا بـني فـهـر يا بـني عـدي يالـبـطون
قـريش" حتى اجتمـعوا فقال الـرسول: "أَرأَيتكم لـو أخبرتكم أَن خـيلًا بالوادي

? تريد أن تُغِيرَ عليكم أَكنتم مُصَدقيَّ
قالوا: نعم; ما جربنا عليك إلَّا صدقاً 

فقال: "إِني نذير لكم ب يدي عذاب شديد" 
فـقـال أبـو لـهب: تَـبًّـا لك سـائـر الـيـوم! أَلـهـذا جـمـعـتـنـا?

فنزلت السورة.
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