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اعـلن اصحـاب مـحـال في سوق
ـــحـــافـــظـــة كـــربالء الـــدهـــان 
ــدة يــومــ اضــرابــهم الــعــام 
وغــلق مــحــالــهم تــضــامـنــاً مع
ـــتـــظـــاهــريـن وقــال صـــاحب ا
احملل ابـــو ســـعـــد لـ (الـــزمــان)
امس (اعلـنت اضرابي واغـلقت
مــحــلي تــضــامــنــا مع مــطــالب
ـتـظـاهـرين) مـضـيـفـا ان (هـذا ا
االضــــراب اقل مــــا نـــقــــدمه في
ســــاحــــة االعـــتــــصــــام من اجل
ـطــالب). فــيــمــا دعـا حتــقـيـق ا
صـــاحب احملـل كـــاظم حـــســـ
(احلـــــــكـــــــومــــــة الـى ضــــــرورة
تـظاهرين طـالب ا االستـجابـة 
واالسـراع بـالـقـيـام بـاصالحات
ـا تــخـدم الــشـعب). فـعــلـيــة و
طالب مبـينا ان (عـدم حتقـيق ا
ـا قـد حـال تـنــذر بـاخلـطــر ور
تصل االمور الى طريق مسدود
ــا ال حتـمـد عـقـبـاهـا). وقـال و
صـــــــاحب احملـل انـــــــور راضي

(البـد لــلـحــكــومـة من ان يــكـون
مــنـهـجـهـا واضـحـا مع الـشـعب
وبــــدون ذلـك يــــعــــنـي تــــعــــثــــر
االصالحـات وبقـاء الـتظـاهرات
مـســتـمــرة). مـضــيـفــا ان (عـلى
احلـكومـة ان تـعي جيـدا وتدرك
االمـــور قــــبل اســـتـــفــــحـــالـــهـــا

والــتـعـاون مع الــشـعب وانـهـاء
مـــــعــــانــــاته مـن اجل اخلــــروج
بــــحـــصـــيــــلـــة ايـــجــــابـــيـــة من
ــــــا تــــــخـــــدم االصالحــــــات و
الــشـعب). عـلى صــعـيـد مـتـصل
الكـــات ــــئـــات مـن ا خــــرجت ا
حافظة التعليـمية والتربـوية 

كربالء بتـظاهرة امس تـضامناً
ـــتــــظــــاهــــرين. مع مــــطــــالـب ا
واشـــــــــــاروا فـي احـــــــــــاديـث لـ
(الـزمان) الى ان (هـذا الـتظـاهر
هـو خـيـر مـعــبـر عن طـمـوحـات
الــشـعـب والبــد من االســتــمـرار
بــهــذه الــتــظــاهــرة لــكي يــأخــذ

الـــــــشــــــــعـب حــــــــقه مـن تــــــــلك
االصالحــــات الــــتي اصــــبـــحت
عـقــيــمـة في الــوقت احلــاضـر)
ــتـــلك رؤيــة مــؤكـــدين (نـــحن 
والزالـت مـطـالـبـنـا جـديـة والبـد
من حتــقــيــقــهــا وانــهــاء فــتــيل
االزمـة احلـالـيـة الـتي يـعـيـشـها

الشعب).
الى ذلك رجــحت مـنـظـمـة احلج
والــزيـارة االيـرانـيـة اسـتـئـنـاف
إرسال قوافل الـزوار االيراني

ـقـبـلـة. الى الــعـراق في األيـام ا
ـنــظــمـة إنه وقـال مــصــدر في ا
ـفترض ايـفاد الزوار (كان من ا
الذين سـجلوا اسـمائـهم لزيارة
الــعـتــبــات الى الــعـراق لــكن لم
ــتــوقع أن يــتــحــقق ذلـك ومن ا
يـسـتـأنف ارسـال قـوافل الـزوار
في األيــام الــقــادمــة). وكــشــفت
الـتوقـعـات عن ان اعـداد الزوار
االيـرانــيــ سـتــكـون مــحـدودة
وتـرى (امــكـانـيـة ارسـال قـوافل
الــزوار عـبــر الـرحـالت اجلـويـة
ــا لن في الــوقـت احلـاضــر ور
يــكــون هــنــاك بــرنـامـج لــزيـارة

مـرقـد االمامـ الـعسـكـري في
سامراء ويشتمل البرنامج فقط
زيـــــارة مـــــديــــنـــــتـي الــــنـــــجف
وكـــــــربـالء). واكــــــد مـــــــصــــــدر
دبـلــومـاسي إيـراني إن الـعـراق
أغــــلـق مــــعــــبــــر الــــشالمــــجــــة
ــــســـافــــرين احلــــدودي أمــــام ا
ـاضي. واشار الى ان السـبت ا
ـعــبـر (طـهــران طــلـبت إغـالق ا
سـتمرة بسـبب االحتـجاجـات ا
فـي كال الــبــلــدين) واضــاف ان
(احلـدود سـتــظل مـغـلــقـة حـتى
إشــعـــار آخـــر لــكـن اإلجــراء لن
يــؤثـــر عــلى حــركـــة الــســلع أو
الـتـجـارة). فيـمـا افـادت وكاالت
ايـــــرانـــــيــــــة بـــــوجــــــود طـــــلب
الســـتــجـــواب الـــرئــيـس حــسن
روحــاني عـلـى خـلـفــيـة الـوضع
االقـتـصـادي في الـبالد. وذكرت
وكـــالــة إيـــســنـــا اإليــرانـــيــة ان
(هــــنــــاك طــــلب الســــتــــجــــواب
روحــاني عـلـى خـلـفــيـة الـوضع
االقــتــصــادي في الــبالد وسـوء

اإلدارة التنفيذية). 
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اوصت جلــنــة الـتــعــلــيم الــعـالي
والــبــحـث الــعـــلــمي الـــنــيـــابــيــة
ـــرشـــحي عـــمـــادة تــــزويـــدهـــا 
الـكـلـيــات لـوجـود اشـكـاالت عـلى
ـرشـحـة لـشـغل بـعض االسـمـاء ا
ـــنــــصـب . واشــــارت وثــــيــــقـــة ا
مـــوجـــهـــة الى وزارة الـــتـــعــلـــيم
العـالي والبـحث الـعلـمي وحتمل
تــوقــيع رئــيـس الــلــجــنــة غــيـداء
كمـبش بـعنـوان (مرشـحو عـمادة
الـكـلـيـات) الى انه (اسـتـنـادا الى
ـادة / 61 ثـانــيـا من الــدسـتـور ا
ادة  78 من النـظـام الـداخلي وا
وبــنــاءا عــلى مــقــررات الــلــجــنـة
اوصت تــــزويـــــدهــــا بــــأســــمــــاء
ـــرشـــحــــ لـــشـــغـل مـــنـــاصب ا
مـــســاعـــدي رؤســاء اجلـــامــعــات
وعمداء الكـليات الذين  ارسال
ســـيــرهـم الــذاتـــيــة الى مـــجــلس
الــوزراء لـــلــمــصــادقــة عــلــيــهم)
مؤكدة ان (اللـجنة تـلقت شكاوى
بــوجــود مالحــظـات عــلى بــعض
ــرشــحــة لـشــغل تــلك االســمــاء ا

ـــنــاصـب وهي نــفـــســهـــا الــتي ا
ــيــ تــلــقــتـــهــا نــقــابـــة االكــاد
). وفي وثــيـقـة اخـرى الـعــراقـيـ
بـــعـــنـــوان (مــــرشـــحـــو رئـــاســـة
اجلــامـــعــات) قـــالت كـــمــبش ان
(هـنـاك مالحــظـات عـلى االسـمـاء
رشـحـة لـشغل مـنـاصب رؤساء ا
اجلــــــــــامـــــــــعــــــــــات والــــــــــوكالء
ــســتـــشــارين ورئــيس جــهــاز وا
االشراف). وكـان وفد من الـنقـابة

قــد بــحث مع جلــنـتي الــتــعــلـمي
قترحة على الية التعـديالت ا وا
ـوحـد. وجـرى قـانـون الـتــقـاعـد ا
خالل االجـتـمـاع (تـبـادل وجـهات

الـنـظـر بـ احلـاضـرين حـيث 
الــــتــــوصل الى اتــــفــــاق بــــعــــدم
ــسـاس بــاحلـقــوق الـتــقـاعــديـة ا
ـــوظف اخلـــدمـــة اجلــامـــعـــيــة).
ي اســمـــاعــيل وانـــتــقــد االكـــاد
خـلـيل اجلـهـات التـي تسـعى الى
تــقــلــيل الـرواتـب الـوظــيــفــيـة او
الـتــقـاعـديـة لـلــجـامـعـيـ . ودعـا
خــــلـــــيـل في كـــــروب واتـــــســــاب
احلــكــومـــة الى (عــدم الــتــعــرض
الستاذة اجلامعات عبر قوانينها
ــعـيب ان ال جتــد بـديال  اذ من ا
عن االسـاتــذة المـتـصــاص نـقـمـة
الــشـــعب عـــلـــيـــهـــا وعــلـى ســوء
ـستـشري في ادارتهـا والـفسـاد ا

البالد منذ سنوات) 
 الـى ذلك نــــفـى الــــوزيــــر قــــصي
الـــســـهـــيل مـــا تـــداولـــته مـــواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي بـــشــأن
تـأجــيل الـدراسـة فـي اجلـامـعـات

بسبب استمرار التظاهرات.

Âö « Õö  ≠ U Ë—

ـشردين والـفقـراء على مـأدبة غداء اسـتضـاف البـابا فرنـسيس  1500 من ا
ي للفقراء.وضمت األحد في إطار احـتفال الكنيسة الـكاثوليكية بالـيوم العا
ـا في ذلك الـبابـا الالزانـيـا والـدجاج قـائـمـة الطـعـام الـتي قُـدمت للـجـمـيع 
ة الفـطر والبـطاطا (الـبطـاطس) وحلويـات وفواكه وقهـوة.و إحضار بكـر
ضيـوف البابا إلى الفـاتيكان عن طـريق متطوعـ من جماعات خـيرية تقدم
ـسـاعـدة يـومـيـا.وفي وقت سـابق يـوم األحـد قـال الـبـابا خـالل قداس لـهم ا
لـفــقـراء من رومـا فـي مـيـدان الــقـديس بــطـرس إنه يــجب عـلى األغــنـيـاء أال

يشعروا بالضيق من الفقراء بل عليهم تقد العون لهم قدر اإلمكان.
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ـتـظـاهـرين تـوافـدت حـشـود ا
الى ساحات االعـتصام لـليوم
السـابع والعـشرين لـلمـطالـبة
حيث بـاالصالحـات اجلـذرية 
شهـدت بغـداد تـنظـيم حمالت
تــبـرع مـن قـبـل االهـالـي لـدعم
ـــــعــــــتــــــصـــــمــــــ وشـــــراء ا
مسـتـلزمـات تقـيـهم من برودة
الـطـقس  وفي الـنـجف اغـلق
ؤدية الى احملتجون الـطرق ا
مــــصـــفـى ومـــطــــار الــــنـــجف
الدولي بـحـرق االطارات  في
وقت تسـتـمر الـقـوات االمنـية
بـأغالق  جـسـور اجلـمـهـورية
والـــســـنك واالحـــرار بـــســـبب
ــــتـــظـــاهــــرين من اقــــتـــراب ا
احلـــواجـــز االمـــنـــيـــة . وقــال
شـهـود عــيـان ان (حـشـود من
تظـاهرين وصلـوا لساحتي ا
الـتـحـريـر واخلالني مـدعـومة
بـــــحــــمـالت تــــبــــرع مـن قــــبل

ــتــظــاهـرين االهــالي وجتــهــيـز ا
ـفـروشـات واالدوية بـاالغطـيـة وا
ـــســــلـــتــــزمـــات وغـــيــــرهـــا مـن ا
الــــــغـــــذائــــــيـــــة) مـــــؤكــــــدين ان
(الـسـاحتـ تـشـهـد حـالـيـا هدوء
نــســبي). واســتـعــاد احملــتــجـون
السيـطرة عـلى ثالث جـسر يؤدي
ـــنـــطـــقـــة اخلــضـــراء امس إلى ا
االول واســتـخــدمت قــوات األمن
ــسـيل لــلــدمـوع وقــنـابل الــغـاز ا
ــتـــظــاهــرين من ــنع ا الــصـــوت 
عبور جسـر األحرار. واكد شهود
ـتـظـاهـرين نـصـبوا الـعـيان ان (ا
حـواجــزا من صـنــاديق الـقــمـامـة
ـعـدنــيـة عـلى اجلـسـر واأللـواح ا
في حـــ تــمـــركـــزت قــوات األمن
عــلى اجلـــانب اآلخــر) واشــاروا
ــــتــــظــــاهــــريـن الــــذين الـى ان (ا
شــعــروا بـــاالخــتــنــاق من الــغــاز
كـانت تـنـقـلـهم عـربـات الـتك تـوك
بـعـيـدا). وأكــدت قـيـادة عـمـلـيـات
ـسـاعدة بـغداد إلـقـاء الـقـبض و
ـتـظـاهـرين عـلى عـصـابـة كـانت ا
ــركـزي تــخـطـط لـســرقــة الـبــنك ا

الــعــراقي . وقــال بـيــان امس أنه
(بـــــتــــعــــاون وإخــــبــــار مـن قــــبل
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ تـمـكـنت ا
قـــطـــعـــات الـــقــــادة من اعـــتـــقــال
عـــصـــابــــة مـــؤلـــفــــة من عـــشـــرة
أشــخــاص حــاولــوا الــتـقــرب من
ــركـزي بـــهـدف الــسـرقـة الـبــنك ا
وإحلـــــاق الــــضـــــرر امس االول)
مـــــؤكـــــدا (احـــــالــــــة هـــــؤالء إلى
الـتـحقـيق لـيـنـالـوا جزائــهم وفق
الــقــانــون). وشــكل مــتــظــاهــرون
جلــــان تــــفــــتـــيـش في ســــاحـــات
الـتـظـاهر بـعـد الـتـفـجـيـرات التي
شهدتها ساحة التحرير قبل ايام
بــغـــيـــة حـــمـــايـــة أنـــفـــســـهم من
ــــــنــــــدســــــ والــــــعــــــابــــــثـــــ ا
.وافاد شـهود اخرون شـاغبـ وا
بــــاســـــتــــمـــــرار اغالق جـــــســــور
اجلـمـهـوريـة والـسنـك واالحرار 
مـرجـحـ اغالق جـسـر الـشـهداء
ـتــظـاهـرين من بـسـبـب اقـتـراب ا
احلواجز االمـنية . وقـال الشهود
ان (الـــوضع االمـــني فـي ســـاحــة
الـتـحــريـر جـيــد مع تـوافـد اعـداد
متـوسطـة الى جـسر اجلـمهـورية
ـطـعم ـغــلق واسـفـلـه وبـنـايــة ا ا
الـتـركي) الفـتـ الى  (اسـتـمرار
تظاهرين وتمركز آخرين توافد ا
عــنــد اخلط االول وبــنــايــة مـرآب
الـســنك). وتـوافــد اهـالي مــديـنـة

الـنـاصـريـة الى سـاحـة احلبـوبي
دعـمـا لـلتـظـاهـرات االحـتـجـاجـية
ــــدارس ــــشــــاركــــة طـــــلــــبــــة ا
واجلامعـات وناشطـ وذلك بعد
ـتـظاهـرين ـنع ا ـطـر لم  يـوم 
من االسـتــمـرار بـاحـتــجـاجـاتـهم.
وفي الـنجف  اضـرم احملـتـجون
الـنــيـران فـي اطـارات الــسـيـارات
ــرور ـــركـــبـــات من ا ومـــنـــعــوا ا

ـؤديـة إلى مـطار صـوب الـطـرق ا
النجف الدولي.

 وقــال شــهـود الــعــيــان إن (قـطع
الــطــرق أمــتــد من مــركــز مــديــنـة
ــــطــــار الـــــنــــجف وصـــــوالً إلى ا
الــدولي اضــافـة الـى قـطـع طـريق
ـصــافى والـطـرق الــرابـطـة بـ ا
مركـز احملافـظـة واألقضـية). وفي
ـتـظـاهـرون تطـور الحق  تـبـرأ ا

فـي ســـــاحـــــة الـــــصـــــدرين وسط
النـجف من الـذين يقـومون بـغلق
ــدارس والــدوائـــر احلــكــومــيــة ا
وغــيــرهــا من االعــمــال . واصــدر
ـعـتـصـمــون بـيـانـا اعـلـنـوا فـيه ا
(الــبـــراءة من اخلــروقـــات وغــلق
الــشــوارع الـرئــيــســة واجلــسـور
ومــحــاولــة غــلق مــطــار الــنــجف
ومـهــاجـمــة الـدوائــر احلـكــومـيـة

ستشفيات وان من يقوم بهذه وا
عـتصـم وان ثـل ا االعمـال ال 
اعـتــصـامــنـا هــو داخل الــسـاحـة
فـقط ولن نخـرج مـنـهـا في الوقت
احلــاضــر).  وطـالـب رئـيـس فـرع
نــقـابــة مــعـلــمي الــنـجـف مـحــمـد
الــبــديــري بــتـعــطــيل الــدوام الى
اشعـار اخر لـلحـفاظ عـلى سالمة
اجلــــمــــيع.وقــــال الــــبـــديــــري في
تصـريح امس انه (في ظل تـخلي
القيادات االدارية بـوزارة التربية
عن مالكــاتــهــا وتــركــهم بــالـدوام
ــنــاســبــة بــهـــذه االجــواء غــيــر ا
وتـــكـــرار الـــتـــجـــاوزات نـــطـــالب
اصـحاب الـقـرار بـتـعـطـيل الدوام
الـى إشـــــعــــــار أخـــــر).  وكــــــشف
نــــاشــــطــــون عـن تــــزايــــد اعـــداد
احملتـج في سـاحات االعـتصام
الى  22 مــــــلــــــيــــــونــــــا . وقـــــال
الـنـاشــطـون لـ (الـزمـان) امس ان
(ادارة احملــــافـــظـــات احملــــتـــجـــة
اصبـحت بيـد قائـد الشـرطة الذي
يتـولى مهـام االدارة وحفظ االمن
ورئيس الـقضـاء يسـير اجلوانب
القضائية وتطبيق القانون حيث
تـمـضي خدمـات صـحـيـة وبـلـدية
ــدارس بـــتـــقــد احملـــدود امـــا ا
واجلامـعـات وكـافة الـدوائـر فهي
مــعـــطــلـــة واعــلـــنت جــمـــيــعـــهــا
اإلضـراب العـام بـضـغط الـسـكان

واجملـــتـــمع  حـــتـى تـــســتـــجـــيب
احلــكـومــة  الى مـا يــريـد شــبـاب
االحتـجاجات)  واشاروا الى ان
ـــطـــالب تـــتـــركـــز عـــلى رحـــيل (ا
ــان وتــغــيــيــر احلــكــومــة والــبــر
الـــنــظـــام الــســـيــاسـي بــالـــكــامل
وإدارة البالد من حكـومة مـؤقتة
ستقبل دة انتقاليـة تضع رؤية 
الـبالد) مـؤكــدين (وصـول اعـداد
احملــتـجــ الى 22 مــلــيــون بـ
انتقد متظـاهر ومـؤيد).  بدوره  
احلــقــوقي احــمــد عــبــد الــعــزيــز
االجراءات احلـكـوميـة الـتي تقـيد
حـركـة اجملـتــمع والـسـكـان. وقـال
عـــبــد الـــعــزيـــز ان (قــطـع أربــعــة
جسور ستراتيجية ووضع الكتل
الـكــونـكــريـتــيـة وخـلـق الـفـوضى
ـتـعمـدة وأفـعال غـير واحلرائق ا
مـــدروســـة تـــهـــدف الى حـــمـــايــة
الـسـلــطـة والسـيــمـا ان احلـكم لن
يـسـتمـر ومـوجـات االحـتـجـاجات
ــــتــــظــــاهــــرين تــــزداد وإعــــداد ا
يرتـفع) مـضيـفـا (فـقدان الـعـدالة
االجــتــمــاعــيــة والــظـلـم وضــيـاع
احلقوق وعدم تـوفر فرص العمل
ـعيـشية الـصعـبة التي واحلالة ا
ـشاكل دمـرت اجملتـمع بـارتـفـاع ا
االسـريـة والنـزاعـات الـعـشـائـرية
وتــفـــاقم جـــرائم اخملــدرات ودور
الهـي يـــــتــــحـــــمل الـــــدعـــــارة وا

ـــتــنـــفـــذين مــســـؤلـــيـــتـــهـــا ا
واحلكومـة). في غضون ذلك 
اســـتـــنــكـــر نــقـــيب احملـــامــ
ـة اخـتـطـاف الـعـراقـيــ جـر
احملام  الذين  اختطافهم
مـن قـــبـل جـــهــــة مـــجــــهـــولـــة
واليــعــرف احــد مــصــيــرهم  .
وطالب (االجـهزة االمـنية ذات
الـعالقـة بـالـكـشف عن مـصـيـر
ـفـقـودين وضـمـان احملـامـ ا
ــــكـــتب حــــيـــاتــــهم). وحـــذر ا
الــــــســــــيــــــاسـي لــــــلــــــحــــــزب
ـقـراطي الكـردسـتاني من الد
جهـات حتـاول بث الشـائـعات
لــتـهــديـد الــسـلـم االجـتــمـاعي
واطن .  وقـال بيان وسالمة ا
للـمكـتب تلـقته (الـزمان) امس
ارسون حقهم ابناء الشعب 
الذي كفله الدستـور بالتظاهر
طـالـبـة باحلـقـوق لالرتـقاء وا
بالواقع نحو االفضل) مشيدا
بـ (اجلهود الشـعبية الـسلمية
الـــتـي جتـــتـــمع في ســـاحـــات
الـتـظـاهـر) وحـذر الـبـيـان من
(جــــــهــــــات حتــــــاول تــــــرويج
ـسـمـومـة بـغـيـة الـشـائـعــات ا
تهديـد السلم اجملـتمعي وامن
واطن بزج قوات البيشمركة ا
ـســؤولـيــة عن احلـوادث في ا

التي رافقت التظاهرات). 
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بــعث رئــيس اجلـمــهــوريــة بـرهم
صـالح بـرقـيـة تـعـزيـة الى عـائـلة
الـــســـيــــاسي الـــراحل عــــــــدنـــان
الباجه جي الذي وافاه األجل في

اضي. ابو ظبي االحد ا
وأعـرب صــالح عن (أحـر تــعـازيه
ومـــواســـاته لـــعـــائـــلــة الـــفـــقـــيــد
ـولى عـز وجل ومـحـبـيه داعـيـاً ا
ان يـسـكـنه فـسـيح جـنـاته ويـلـهم
ذويه الصبر والسلوان). واضاف
في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس
(تلـقينـا بحـزن نبـأ وفاة اسـتاذنا
الـــدكـــتـــور عــدنـــان الـــبـــاجه جي
الشخصية الوطنية ورجل الدولة
ناضل من اجل والدبلومـاسي وا
ــقـراطــيــة). وقـال احلــريـة والــد
ـصاب صالح (حـسـبـنا في هـذا ا
ـضيء لـلراحـل سواء هـو االرث ا
ؤيدة لـلشـعوب ضد في مواقـفه ا
الـدكــتـاتـوريــة والـطــغـيـان او في

عــمـلـه اخملـلـص من أجل الــعـراق
قراطي). الد

كــمــا بــعث رئــيس الــوزراء عـادل
هـدي بـرقـيـة تـعـزيـة لذوي عـبـد ا
الفقـيد سائال الـباري ان يتـغمده
بــرحــمــتـه ويــلــهم ذويه الــصــبــر
والسـلوان. ويـعد الـباجه جي من
الــسـيــاسـيــ والــدبـلــومـاســيـ
اخملضرم تولى مـناصب مهمة
منها مـنصبا وزيـر اخلارجية في
اضي ورئيس ستيـنيـات القـرن ا
مــــجــــلس احلــــكم الــــذي شـــكــــله
األمـــــريــــكـــــيــــون عــــقـب غــــزوهم
واحــتاللــهم لــلــعــراق عـام 2003
وشــــغـل الـــبــــاجـه جي مــــنــــصب
منـدوب الـعـراق الـدائم لدى األ
ـــتـــحــــدة بـــ عـــامي  1959 و ا
وع وزيرا للـخارجية في 1965
ــنــصب الــذي عـام 1965 وهــو ا
وأعــيـد شــغــله حــتى عــام 1967 
تـــعــيــيـــنه مـــنــدوبــا دائـــمــا لــدى
ـنـظـمـة الـدولـيـة في عـام 1967 ا

ــنــصب حـتى وظل يــشـغـل هـذا ا
2003 عـــــــام 1969. وفـي عـــــــام 
أسس تــشـكــيال ســيـاســيــا أطـلق
ـقـراطـي عـليه اسـم "جتمع الـد
" وتزعـمه لـكنه انـفرط سـتـقلـ ا
. ولـد الــبـاجه عــقـده بــعـد عــامــ
جـي فـي بــــغـــــداد في عــــام1923
وهــــو ابن الــــســــيــــاسي مــــزاحم
الــبــاجـه جي الــذي كــان رئــيــســاً
لـــــــــلــــــــوزراء خـالل احلــــــــرب في
فـلــسـطــ في عـام 1947وتـلــقى
عدنان تعلـيمه في كلية فـيكتوريا
فـي االســـكـــنـــدريــــة واجلـــامـــعـــة
األمــريــكــيــة في بــيــروت في عــام
حـيث حـصـل عـلى شـهـادة 1943
الــــبــــكـــلــــوريـــوس فـي الـــعــــلـــوم
الــســيــاســيـة. وبــعــد عــودته الى
العراق رفض طلب التعي الذي
تــقــدم به لــوزارة اخلــارجــيــة من
جـانب دائـرة األبـحـاث اجلـنـائـية
نـتــيـجـة مــشـاركـته فـي نـشـاطـات
ـؤيـدة لـرئيس كـتائـب الشـبـاب (ا

الــوزراء رشـيــد عــالي الـكــيالني)
ودعـــــمه لـالنـــــقالب الـــــذي قــــاده
الـكيـالني ضـد البـريـطـانـيـ عام
ع في 1950وفـي عـــــــــام1941
ــديـر ـطــاف مــســاعــدا  نــهــايــة ا
الــدائــرة الـــســيــاســيــة في وزارة

اخلــارجـيــة  وواصل الــعــمل في
ـدة ثـمـاني سـنـوات.كان الـوزارة 
ــيــول ومن الــبــاجه جـي قــومي ا
ــصـري جــمـال مـؤيــدي الــزعـيم ا
عـبـدالـناصـر وكـتب فـي مذكـراته
(مـشــاعــري جتـاه مــصـر وجــمـال
عـبد الـنـاصـر لـها جـذور عـمـيـقة.
ـانه فـأوال كـنت أشـاطـر والدي إ
بــــأن مـــصــــر هي أهـم الـــبــــلـــدان
الـعربـيـة وان عـلى الـعـراق اقـامة
عـالقـــات جـــيــــدة مـــعـــهــــا في كل
األوقـــات. وكـــان والـــدي يــطـــالب
دائما بـاقامة أفـضل العالقات مع
ا كلفه حياته السياسية مصر 
في عـــام  1950كــــقـــومـي عـــربي
غـيـور كـنت مـنـجـذبـا فـطريـا الى
دعـــوة عــبـــدالـــنــاصـــر لــلـــوحــدة
الـــعـــربـــيـــة وأيــدتـه إبـــان حــرب
الــســـويس  1956بــدون حتـــفظ.
كـنت مـعـجـبـا بـعـبـد الـناصـر ألنه
كـان يـجـسد أكـثـر من أي شـخص
آخر فكرة الـوحدة العـربية وكان

يـبــدو أنه الـزعــيم الـوحــيـد الـذي
يــسـتــطـيـع حتـقــيق ذلك الــهـدف)
فــصل وفي 13 من تــمــوز 1958 
البـاجه جي من وزارة اخلـارجـية
ـــــيـــــوله الـــــعــــراقـــــيـــــة نـــــظــــرا 
الــنــاصـريــة.وفي الــيــوم الــتـالي
الـــرابع عـــشـــر مـن تـــمــوز 1958
ـلكي في الـعراق أطيح بـالنـظام ا
في ثـــورة قـــادهــا الـــزعـــيم عـــبــد
الكـر قـاسم. وجـرى عـلى الـفور
تعـي الـباجه جي مـندوبـا دائما
ــتـحـدة.ورغم لـلــعـراق في األ ا
انــقالب  8 شـــبــاط  1963الــذي
اطـاح بـنـظـام حـكم   عـبـد الـكـر
قـــــاسم بـــــقي الـــــبــــاجـه جي في
ـتــحـدة. كـان مـنــصـبه فـي األ ا
البـاجه جي خارج الـعراق عـندما
أطــاح حـزب الــبــعث بـحــكم عــبـد
الـــرحــــمن عـــارف فـي انـــقالب17
تموز 1968وقرر عدم العودة الى
الـعـراق. والــتـحق بـحــكـومـة أبـو
ظـــــبي وعــــمـل فــــيــــهـــــا في عــــام

حــضــر مـــراسم الــتــوقــيع1971
عـــلى دســـتــور إقـــامـــة اإلمــارات
ـــتــــحــــدة وإعالن الــــعــــربــــيــــة ا
اســــــتـــــقـالل الـــــدولــــــة.وقـــــضى
نفى السنوات الـتي كان فيهـا با
فـي أبـــــــو ظــــــبـي حــــــيـث كــــــان
مستشارا حلكومة دولة اإلمارات
تـحـدة.وعـقب احتالل العـربـيـة ا
الــعــراق ســنـة 2003 ع حـاكم
الـعـراق الـســفـيـر األمـريـكي بـول
ــر الـبــاجه جي عــضـوا في بـر
مـــجــــلس احلـــكم الــــذي تـــشـــكل
ومنح بتاريخ  12 تموز  2003 
اجملـلس صالحــيـات جــزئـيـة في
إدارة شـــــؤون الــــعـــــراق ولــــكن
الـســلـطـة احلـقــيـقـيــة كـانت بـيـد
قــــوات االحــــتالل األمــــريــــكــــيـــة
ر ثـلهـا في العـراق بول بـر و
في يـــوم  10 تـــشـــريـن الـــثـــاني
 تــنــاقــلت بــعض األنــبــاء 2015
خبر وفاته بسبب أزمة قلبية في

. دبي تب خطأها الحقاً
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