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وقــد احـــتــرقـت في بــدايـــة ثــورة
الــتــحــريــر بــعـد أن وضـع حــاقـد
حتتـهـا عبـوة صـوتيـة واحـترقت
بـالكـامل. كانت تـتحـدث والدموع
تـــنــســاب بـــخــجل عـن وضــعــهــا
ـآسـوي الـتي تــعـيـشه ومع ذلك ا
لـديـهـا أمل بهـؤالء الـشـباب وهي
تـــؤشــر بــيــدهــا جتــاه الــشــبــاب

رابط بقربها . ا

-1-
ـرجـعيـة في كل جـمعـة أكـبر من ليس ثـمـة من دليـل على اهـمـية خـطـبة ا
ترقـب ما تـتـضـمنـه من طروحـات وإثـارات حـتى لـكأنـهـا تـرتب األولـيات
وترسم للشعب من جهة ولكل السلطوي من جهة اخرى طريق اخلالص

من االختناقات الراهنة التي يعيشها الطرفان ...
-2-

انــهــا اصـــدرت حــكــمـــهــا الــقـــاطع الــرافض  –وبــكل قــوة  –مــحــاوالت
السلطوي لالجهاز على االحتجاجات السلمية  وكررت االدانة لعمليات
قابل – القتل واخلطف واالعتداء على احملتج السلمي  ولكنها  –وبا
أكـدت رفـضـهـا االعـتـداء عـلى الــقـوات االمـنـيـة الـعـراقـيـة أيـضـا ذلك انّ
التصادم ب الطرف ال يسوغ القبول به او السكوت عنه على االطالق 
النه يؤدي الى مخـاطر كبـيرة وأهوال وفـجائع لم يـعد باالمـكان حتمـلها

مع تراكم اخلسائر الفادحة التي اثقلت كاهل البالد والعباد .
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ستـقيلة انّ احلاجة لـشديدة لـتشكيـل الوزارة التي حتل مـحل احلكومـة ا
ـآزق احلادة ـقـدروهـا اال تـصـريف األعـمـال  خـروجا مـن ا الـتي لـيس 

واالضطراب العام في االوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية .
ولكن احلـكومـة اجلديـدة يجب أنْ حتـظى بثـقة الـشعب وأنْ تـكون مـؤهلة
هـماتـها الصـعبة في اسـترجـاع هيبـة الدولة  واالسـراع باعداد للقـيام 
ما يـلـزم من االجـراءات لالنـتـخابـات الـنـيابـيـة اجلـديـدة شريـطـة ان تـكون
حرّة نزيهـة هذا فضالً عن قـدرة احلكومة اجلـديدة على تـهدئة األوضاع

احملتقنة التي تعيشها الساحة العراقية فعالً .
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هام صـيرية احلاسـمة همـا من أبرز ا نشود والـقرارات ا ان االصالح ا
االساسية التي تنتظر مجلس النواب اجلديد .

ـرجعيـة قد غـسلت يـدها من مجـلس النـواب احلالي والذي وبهذا تـكون ا
ظلّ االختالف ب كتله السياسـية العائق االكبر له عن حتقيق االجنازات

نشودة ..! ا
-5-

وأخيراً :
وقف الشـرعي العـظيم الرافض رجـعيـة الدينـية الـعليـا عن ا لقد عـبّرت ا

لكل ألوان التأمر على القضية الفلسطينية  وأعلنت
مساندتهـا للشعب الفـلسطيني في تـمسكه بحقه في

ستقلة. استعادة أرضه احملتلة  واقامة دولته ا
سلمـ وأحرار العالم رجـعية العـرب وا كما دعت ا

جميعاً الى مساندته في قضيته العادلة .
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اثناء ذهـابي الى ساحة الـتحرير
ـرأة  الـتي تـظـهر شاهـدت هـذه ا
في الـصـورة تـتــكـلم مع صـديـقي
ـــــرابط اســـــعـــــد الـــــســــاعـــــدي ا
بـالتحـرير منـذ ثالثة اشهـر تاركآ

ـانيـا حيث يقـيم معهم اهله في ا
منذ سنوات لكن شعوره الوطني
والـغـيرة الـعـراقـية جـعـلـته يـلبي
نــداء الـوطن وجــاء يـتـظــاهـر مع
الــشــبــاب في ســاحــة الــتــحــريــر
ـرأة من الـصـديق وطـلـبت هـذه ا

أم مـر أمـرأة عــراقـيـة أصـيـلـة ال
تـملك شـيئـا في هذه الـدنيـا سوى
حبها لوطنـها ويوميًا تقوم بطبخ
الــطـعــام البـطــال الـتـحــريـر  وهي

تشعر بالفخر لوجودها هنا . 
sÞË b¹d½

تــركت أم مـر وصــدى كـلـمــاتـهـا
تتـردد في ذهـني نـريـد وطـنـا حرا
ونـشـعـر باألمـن واألمان والـقـضاء

عــلى الــفـــاســدين الــذين ســرقــوا
خيراته منذ 16عاما وهي حائرة
كـيف تــعـيــد مـبـــــــــــلغ الـســيـارة
الـــتي احـــتــرقت الـى صــاحـــبــهــا
ـبـلغ قـالت وعـنـدمـا سـالـتـهـا كم ا
1500 دوالر لــكــني عــاجـزة عــلى
تـــوفــيـــره بــســـبب الـــفــقـــر الــذي
يـــحـــاصــــــــرهـــا مـــنـــذ عـــشــرات
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أســعـــد كــيس رز لــطـــبــخه غــذاء
ـرابـط في الـتــحــريـر لــلـشــبــاب ا
بـعـد أن نـفـد خـزيــنـهـا فـقـال لـهـا
تــــدلـــلــــ أم مــــر ربع ســــاعـــة

ويوصل .
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رأة الـتي ترتدي السواد ذهبت ا
واحلــزن يــلف وجــهـهــا ويــعـانق
شموخها وقوة ارادتها وصبرها
 . سألت أسعد قلت له خذني الى
مـــكــان وجــودهــا فــفـي جــعــبــتي
الــكـثـيــر من األسـئـلــة . وبـالـفـعل
ذهبنا الى خيمتها التي نصبتها
فـي بــدايــة جــســـر اجلــمــهــوريــة
ورأيــتــهـــا تــوزع الـــطــعـــام عــلى
شـبـاب الــتـحـريـر ومـا أن أنـتـهت
مـن الـتـوزيـع سـألـتــهـا مــنـذ مـتى
وأنتِ في التـحرير قـالت منذ أول
يــوم مع زوجي واوالدي وبــنـاتي
وبــالــفــعل خالل حــديــثي مــعــهـا
شـاهدت زوجـها وأبـنتـها واقـف

بالقرب منا .
ـاذا أنـتٍ هـنــا ومـاهـو قــلت لـهــا 
الـــســبـب الــذي دعـــاكٍ أن تـــكــون

خيمتكِ هي بيتكِ في التحرير .
قـالت جــئت مع أوالدي نـتــظـاهـر
ضد الـظلم والفـساد ونريـد وطنا
نعيش فيه بحرية وأمان وتوزيع
الـــثــروات بـــالـــعــدل بـــعـــيــدآ عن
احملـــــســـــوبــــــيـــــة والــــــعالقـــــات
الـشخصـية وأكمـلت حديثـها بأن
زوجـهـا يـعــمل سـائق تـكـسي في
سيـارة سـايـبا عـائـدة لـصديق له
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ـية ـؤسسـات القـضـائيـة الـعا يعـد الـقضـاء الـعراقي من اقـدم وارصن ا
ـبـادىء والـعـربـيــة  فـيه ولـد كـبـار الــقـضـاة ومـنه خـرجت تــأسـيـسـات ا
القـانونيـة والقـضائـية التي راحت مـعتـمدة في عـالم القـضاء  ليس ادق
من احلـكم الـصـادر عنـه السيـمـا الـعـالي  ولـيس اكـثـر مـنه رصـانة في
الــصـيــاغـة وســمـواً في الــلـغــة  عـلى هــديه ســار الـقــضـاء الــعـربي في
الـتـسـبـيب  وذهـبت عـدالـة وحـياديـة أعـضـائه مـثالً يـضـرب  بل راحت
ـاذجه تـذكــر في تـاريـخ الـقـضــاء . حـاولت الــنـظم الــعـســكـريـة بـعـض 
سـاس به نيالً واسـتهـدافاً وضـغطـاً  لكنـه ابى اال أن يبقى تـعاقبـة  ا ا
ـظــلـوم  ومـثل هـذه مـحــايـداً حـامٍ لـلــحـقـوق مـدافــعـاً عـنـهــا ذائـداً عن ا
احملـاولة طـرقـهـا احملتل بـلـحـاظ أنهـا اخلـطـوة األهم لـلتـمـكن من الـعراق
ستهـدف صامداً فضالً وشعبه  لكـنه اصطدم بسـد منيع حـيث وقف ا
عن ذود اصحـاب القـرار  من هـنا ظل الـقضـاء في مـنأى عن الـتأثـير 
لم تـتسـرب الـيه الـتدخـالت السـيـاسـية ولم تـضـعف صـموده الـتـأثـيرات
احلزبيـة وظلت شبـهة الفـساد عصـية علـيه  وبالقـطع أن التعـميم محال
واإلطالق غـيـر مـحـبذ  فـالـقـاضي بـشـر قـد يـنـحـرف الـقـليـل منـه  لكن
ر العراق اليوم في أخطر منعطف بدأ في األصل ال في االستثناء .  ا
ــعــاصــر وحتــديـداً ذلـك الــذي أعـقـب االحــتالل ســنـة 2003 بــتــاريــخه ا
فالشارع متحرك ال يهدأ  واحليـاة راحت معطلة في عديد احملافظات 
ـنـتـفض لن يـقبـل بأقل من ـرجعـيـة الـدينـيـة الـعـليـا تـرى أن الـشعب ا وا
االصالح  فقد سالت الزاكيات من الدماء حتى روت ارض جدبت طلباً
ة وانـتـفاضـا لكـرامـة وطن مست من اخلـارج وايدٍ للـحيـاة احلـرة الكـر
ــهـدور . وراح بــعض مــراهــقي الـســيــاسـة ــال الـعــراقي ا تــلـطــخت بــا
يراهنون على عنصر الزمن وطول األمد والظروف اجلوية وقلت التمويل
ـفـصـلـيات وشح االمـداد  ومن راهن عـلى اجلـزئيـات لـوئـد الـكـليـات وا
الـتي خرج من اجـلـهـا الشـعب جـاهل بـسـايكـلـوجـية الـشـعب الـعراقي 
ـطـاولـة  فـلـيس أكـثـر من الـعـراقي كـرامـة وغـيـرة وشـرفـاً وقـدرة عـلى ا
ـفروض  نـعم ليس وعلى خـطـأ من ظن أن العـراقي اسـتسـلم لـلقـائم وا
أكـثــر مــنه تـســامـحــاً وجتـاوزاً عــمن اسـاء الــيه وغــ حـقه واخــطـأ في
لمات والقاهرات  لكن غضبه مواجهته  وليس أطول منه صبراً عـلى ا
يـسـقط ونـيـرانه حتـرق وخروجـه متـحـرك  في سـكـونه حـلم وفي هـدوئه
تأمل وفي مهـادنته فرصة  إن اسـتنفـذ وانتفض لن توقـفه التحـصينات
صدات  لن يـعود اال بتحقيق ما ولن حتسر مده العائقـات ولن تمنعه ا
ـكن جتـاوزه  والـسـمـعـة غـيـر خـرج من أجـله  الـكـرامـة عـنـده خط ال 
يول واالجتاهات  حقق في ساس بها  كـرامة الوطن فوق ا مسموح ا
حركاه التـصحيحي الـكثيـر فقد أقال حـكومة وحل مفـوضية واستـبدلها
بأخرى بـعد ان يـأس البعض من احملـاولة وألـغى قانون واسـتبـدله بآخر
فاجنز االصـعب واألشق ولم يبقَ له اال الـيسيـر وهو قادر مـقتدر . وفي
وسط هـذا الـوطــيس احملـتـدم فـإذا بـخـالف الـكـبـار يـطــفـو عـلى الـسـطح
ويظـهـر للـواجهـة  فمـجـلس القـضـاء األعلى واحملـكمـة االحتـادية الـعلـيا
واطن  قمةالـهرم القـضائي العـراقي  وهما حـماة الدستـور والوطن وا
عتصم  في خالفـهما ضعف وفي نزاعهما خدش وفي فيهما احلكم وا
تـضادة خذالن لـلمـواطن الذي راح يـركن إليـهما في قراراتـهم البيـنيـة ا
زمن الفـتـنة والـشدة واألزمـة . يقـيـناً أن خالفـهمـا فقـهي مـبدئي قـانوني
موضوعي ولـيس كمـا يظن الـبعض شـخصي ذاتي  وحيث أن اخلالف
ــوضـوع وبـقـصــد الـتـرصـ فــهـو خالف مـحـمــود  لـكن الـوطن عـلى ا
واطن مـقدمة عـلى كل االعتـبارات  ويقـينـاً أن تباين أسمى ومصـلحـة ا
الرؤى سـوف لن تـصب اال في مـصب قضـاء أقـوى قادر عـلى أن يـكون
حـامي ومـلــجـأ وذائـد  فـالـكــبـيـر بـتـأســيـسه ومـسـيــرته لن يـكـون قـابالً
بالوقوف اال في صفوف الكبار  وهذا هو شأن القضاء العراقي أبداً .
لقد طال اخلالف والشك والوهن كل مفاصل الـدولة اال ما ندر  فعجلة
ي يضع التعلـيم تسيـر متقهـقرة الى اخللف  حتـى راح التصنـيف العا
ــنـســ واألكـثــر تـخــلـفـا كــالـصــومـال والــيـمن الــعـراق في مــجـمــوعـة ا
والـسـودان  وراح الــواقع الـصـحي في الــعـراق يـنـافـس الـبـلـدان األقل
راتب األكثـر تراجعاً تطورا ورعايـة في تراجعه  ويـقينـاً أن بلد يحـتل ا
في الصحة والعـلم بلد دق فيه نـاقوس اخلطر  فـإذا ما حلق به القطاع
ـتـخـاصـمـ  ـظـلـومـ الــفـاصل بـ ا ـدافع عن ا احلـامي لـلـحـقــوق ا
سيكون بلد مهدد ال سامح الله بـخطر الفوضى واالضطراب واالنقسام
ال العـام  يترقب  بلحـاظ أن خارق القـانون ومـرتكب اجلرم وسـارق ا
اخلـرق ليـنـفـذ مـنه ولـيس اكبـر مـنـفـذاً من صـراع الكـبـار الـبـيـني . على
ـتـخـاصـمـ مـوضـوعاً تـغـلـيب صـوت الـوطن عـلى االعـتـقادات الـكـبار ا
ـوضوعـي قابل لـلـحل ال مـحـال وأن احـتكم  اجلـزئيـات  فـاالخـتالف ا
ـظــلـوم  ونـفــاذ الـظـالم  ـصـلــحـة الـعــلـيـا  وضــيـاع حق ا لـكن هــدر ا

ـفــاسـد أولى من ــكن تـبــريـرهــا  فـهــدر ا ظالمـات ال 
نافع  وفي زمن الفتنة على اجلميع التنازل جلب ا
للجمـيع  وال مصلحـة مقدمة وال مـعتبرة إذا ضاع
الوطن وتفـشى الفـساد وسادت الـظالمات  ويقـيناً
أن قضـاء قوي مـتـماسك كـفيل بـحـمايـة الوطن ومن

عليه .

ام مر تطعم ابنتها في ساحة التحرير
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تــــرأس الــــوكـــــيل االداري لــــوزارة
الــزراعـــة الــدكــتــور مـــهــدي ســهــر
اجلـبـوري اجـتـماع جلـنـة صـندوق
ـــيـــســـرة الـــقـــروض الـــزراعـــيـــة ا
ـــربـــ بـــحـــضــور لــلـــفـالحـــ وا
مـســتــشــار الـوزارة مــهــدي ضــمـد
القيسي ومستشار الوزارة لشؤون
الثـروة احليـوانية الـدكتـور حس
عـــلي ســـعـــود وعـــدد من الـــســـادة

ـثل عن مكتب دراء العام و ا
ـصـرف الزراعي رئـيس الـوزراء وا
ـالـيـة .وجـرت الـتـعـاوني ووزارة ا
خالل االجـتـمـاع مــنـاقـشـة عـدد من
ــواضـــيع مــنـــهــا دعم وتـــطــويــر ا
الـقـطـاع الـزراعي بـشـقـيه الـنـبـاتي
واحلـــــيــــــواني مـن خالل تـــــقـــــد
ـــيـــســـرة لـــلـــفـالحــ الــقـــروض ا
ـــزارعــ عــبــر بــرنــامج خــاص وا
ـسـاعــدتـهم فـي تـنـمــيـة وتــطـويـر

الــــــريف والــــــزراعـــــــة خملــــــتــــــلف
احملــاصـــيـل.وقـــال بـــيــان تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس ان (مــــهــــام هــــذا
الــــصـــنـــدوق هـــو رسـم ســـيـــاســـة
االقــــراض الــــزراعي اخلــــاصـــة به
وحتــــديــــد اولــــويــــات اجتــــاهـــات
االقـــراض الـــزراعي والــــنـــظـــر في
ـقدمـة من الراغـب بـها الـطلـبات ا
والــبت فــيــهــا واتــخــاذ الــقــرارات
الالزمـــــة في شـــــأنــــهـــــا واصــــدار

الـتـعـلـيــمـات الـتي تـنـظم اجـراءات
ـشـمـولـ به وشـروط االقـراض وا
وحتـــــديــــــد مـــــبــــــالغ الــــــقـــــروض
قترض والضمانات التي يقدمها ا
ومــــدة ســـداد الــــقـــرض).ويــــعـــمل
الــصـــنـــدوق عـــلى دعم اجملـــتــرات
والــدواجـن والــثــروة الـــســمـــكــيــة
واخملـازن ومـشــاريع الـبــسـتـنه من
مـــكـــنـــنه زراعـــيـــة ووســائـل الــري
احلديـثـة والصـنـاعات الـتـحويـلـية
التي لها مـساس باالنتاج الزراعي
وصنـدوق تنـمـية الـنخـيل بـطريـقة
الـــري احلــديــثــة مـن خالل انــشــاء
مـكـابس ومـخـازن الـتـمـور وخـدمـة

وتطوير البسات .
WDM(« ‰Uſœ«

وأعــلـــنت مــديـــريــة زراعـــة بــغــداد
ـئة من الـرصـافـة عن اجناز  75بـا
كـافحة أدغال شمـولة  سـاحة ا ا
احلــنــطــة الــرفــيــعــة والــعــريــضــة
األوراق في مــــحــــافــــظــــة بــــغــــداد
لـلــمـوسم الـزراعي احلـالي 2019-
ــســـاحــات .2020 حــيث بـــلـــغت ا
الـزراعـيـة الـتي  مـكـافـحـتـهـا من
حـقول احلـنطـة حتى االن اكـثر من
الف دو من االدغـال الـرفـيـعة 48
والـــعـــريــضـــة االوراق فـي عـــمــوم
ــئـة من احملــافــظــة وبـواقع  75بــا
قـررة والبـالغة ـساحـة ا اجـمالي ا
الف دو اذ  تنفـيذ حمالت 65

ـكافـحة هـذه بالـتعاون مـع الفرق ا
الفـنـيـة اخملـتـصـة في دائـرة وقـاية
كافحة زروعات. والزالت حملة ا ا
مسـتمـرة حتى االن بـهدف الـقضاء
علـى االدغال الـرفـيـعـة والـعـريـضة
االوراق والـتي تـتـســبب بـخـسـائـر
اقتصادية كبـيرة حملصول احلنطة
وتــؤدي الـى انــخـــفـــاض االنـــتــاج
ورداءة نـــوعـــيـــته.وأقـــامت دائـــرة
البـيطرة مـحاضرة عـلميـة تثقـيفية
حـــول مـــرض الـــكـــورونــا الـــقـــاتل
والـذي انـتــشـر مـؤخــراً في مـديـنـة
ووهـان الـصـيـنـيـة وبـدأ بـاالنـتـقال
الى عــــدد من الــــدول . تـــضــــمـــنت
ـــرض احملـــاضــــرة تـــعـــريــــفـــاً بـــا
ـيـاً ووبـائـيـته ومــدى انـتـشـاره عـا
كـمـا تــطـرقت الـى االجـراءات الـتي
تـتــخــذهـا الــدائــرة بـالــتــعـاون مع
وزارة الــصــحـــة والــتي تـــتــضــمن
ـــــــرض في ـــــــسح عـن ا اجـــــــراء ا
اجلـمــال واحـتـمـالـيــة انـتـقـاله الى
ـــربــــ . واضـــاف الــــبـــيـــان (ان ا
رض الى االنسان يتم عن انتقال ا
طــريـق جــهـــاز الــتـــنـــفس والــرذاذ
والـــعــطـــاس وان خــطـــورة اجلــيل
اجلـديد مـن مرض الـكورونـا تـكمن
في انـتـقـاله من الـبـشـر الى الـبـشر
وان الـعالجـات تـكـون عـرضـيـة في
احلــــاالت الــــبــــســـيــــطــــة من عالج
التهاب الـرئت والرشح واالسهال

امـــا احلــاالت الـــشــديـــدة فــتـــكــون
ـوت صــعــبـة الــعالج وتــنـتــهي بــا
نـتـيجـة الـفـشل الـتـنـفـسي والـفشل
الـكــلـوي).واعــلـنت مـديــريـة زراعـة
قـدسة عن تشـكــــيل غرفة كربالء ا
ـتـابـعـة عـمـلـيـات وفـرق مـخـتـصـة 
تــــنـــفـــيــــذ حـــمـــلــــة االســـتـــــــزراع
مـــحــصـــول احلــنــطـــة لــلـــمــوســـم

الــزراعي 2019-2020.  حــيث 
تشـكيل هذه الـغرفة من اجل تـنفيذ
اخلطـة الشتـوية حملصـول احلنطة
والوقـوف على كـافة الـعقـبات التي
ــــكن ان تــــعــــتــــرض عــــمــــلــــيــــة
االســــتـــزراع لـــلــــمـــوسـم الـــزراعي
من خـالل الـــــعـــــمل  2019-2020
ـشــكـلــة والـتي ـيــداني لـلــفــرق ا ا
تعمل بشـكل موقعي وحسب الرقع

اجلغرافية للشعب الزراعية.  
Ÿ«—e²Ý« WDš

ـزروعـة لـهـذا ـسـاحـات ا وبـلـغت ا
الــعـام اكــثـر من  89الف دو وان
نــســبــة تــنــفـــيــذ خــطــة اســتــزراع
مـحصول احلـنطـة والشـعيـر بلغت
ئة100 وسم وقد بدأت  با لهذا ا
ــيــدانــيـة هــذه الـفــرق الــزيــارات ا
ـسـتـمـرة مـنـذ بـداية ـتـابـعـات ا وا
موسـم االسـتـزراع وتـسـتـمـر حل
االنـــتــهـــاء من عــمـــلــيـــات حــصــاد
وتــــســـــويق احملــــصــــول مـن قــــبل

الفالح في احملافظة.
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حيـنـمـا تضـعف الـسلـطـة يزداد
حـجم التـحديـات امامـها وكذلك
يـكـثـر اعـداؤهـا ويـتـخـلى عـنـها
من كـانوا اصـدقاءهـا بل تظـهر
شـخـصـيـات من نـسـيج الـنـظـام
حتــــــاول بــــــأسـم االصـالحـــــات
واالنـقـاذ تـغـيـيـر هـويـة الـنـظـام
السياسي واالجتماعي وتفرض
عـــلــيــهـــا رؤيــة هي لـــيــست من
قـنـاعـة احلـاكم ولم يـجـد نـفـسه
اال مــــضــــطــــرا لـــــقــــبــــول تــــلك
اخلـطـوات وهي بدورهـا تـقوده
الى االنـهــيـار والـتــآكل الـذاتي
االمبـراطـورية الـعـثمـانـية وهي
تعاني الضعف والهوان وبدأت
تخـسـر مـنـاطق من نـفـوذها في
الـــبــــلـــقـــان والــــدول االوربـــيـــة
ــسـيــحـيــة وتـكــبـدت خــسـائـر ا
وهـزائم في حروبـها مع روسـيا

االجــبـاريـة عــنـدمـا عــمل قـرعـة
لــغــرض جتــنــيـد  300شـخص
تـمـرد علـيه اهل بـغداد رافـض
التـجنيد وكـانوا من محلـة قنبر
علي وباب الشيخ  خمد التمرد
واعـــتــقل  180شــخـــصــا ســاق
الشقاوات الى التجنيد والباقي
الى الــسـجن! تــزوج في بــغـداد
من فـــتـــاة عــراقـــيـــة من اصــول
شـركسـية (شـهربان) وفـي عهد
عـبـد احلمـيد الـثـاني حكم عـليه
باالعدام ألتهامه بـقتل السلطان
عــبــد الـــعــزيـــز و تــخـــفــيض
ـــــــؤبــــــد وارسل احلــــــكـم الى ا
للطائف وقـتل في السجن سنة
نـــقل رفــــاته لـــيــــدفن في 1951
تـــركــيـــا وهـــو صــاحب عـــبــارة
لـــيـــبــرالـــيـــة تــقـــول (الـــشــمس

ستشرق من الغرب).
l³²¹

اسالمـية والـصـحيح ان من مـهد
الــطـــريق الـى الــعـــلــمـــانـــيــة هي
اصالحــات (مـدحت بــاشــا) الـذي
احـــتل مـــنـــصب رئـــيـس الــوزراء
(الصدر االعـظم) وهو الذي اطلق
علـيه ابو الـقانون والـدستور وله
ــان الــفـــضل في ظـــهــور اول بـــر
تـركي كـان والي بـغـداد في عـهـد
الــسـلــطــان عـبــد الـعــزيــز وكـانت
بـغداد يـا سبحـان الله تـعاني من
ـــالي واالداري  عــمل الـــفــســاد ا
عــلى اصالحــات شـمــلت الـنــظـام
ــالي والـضــرائب وكـذلك االدارة ا
ـالــيـة  وتــطـهـيــر نـهــر الـفـرات ا
للـتنـقل واسس مدينـتي (الرمادي
والــنــاصــريـة) وانــشــأ صــنــدوقـاً
لـلـضمـان وخـطـا لـلـتـرام واصدار
اول جـــــريـــــدة (الـــــزوراء) 1869
واول مـطـبــعـة (مـطـبـعـة الـواليـة)
وهو من فرض اخلدمة العسكرية

جتولـنا بالقـصر بإنضـباط شديد
من قـبل القـائـمـ على الـسـيـاحة
فــيه عــلــيــنــا ان نــرتــدي اكــيــاس

نـايـلـون بـإحـذيـتـنـا لـكي ال نـلـوث
الـسجاد وارضـية الـقصر ونـسير
ضـمن كـروب لــوقت غـيـر مـفـتـوح
ــكن الــتـنــقل احلـر مــحـدد وال 
بالـقـصـر بل اجلـمـيع يـتوجه الى
الـطـابق االول ومــنه الى الـطـابق
نـوع التـصـوير لـكنـنا الثـاني و
استطعنا تصوير بعض اللقطات
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شـخـصـيـة اشـكـالـيـة في الـتـاريخ
الــعـثــمــاني وله عالقــة بــالــعـراق
حيث عـ واليا عـلى والية بغداد
اجلـــــــمــــــــيع من 1869-  1872 
يعتقد ان اتاتـورك هو الشخصية
الــوحـيــدة في جـعـل تـركــيـا دولـة
عــلـمــانــيـة بــعــد ان كـانـت خالفـة

ـهـندس لـلـسلـطـان عـبـد العـزيـز ا
عماري الشهير سركيس باليان ا
واكـتـمـل الـبـنـاء عام  1865وكان

هذا الـقصـر لعـائـلة الـسلـطان في
فـــصل الـــصـــيـف لـــوقـــوعه عـــلى
الـبــسـفـور في اجلــانب االسـيـوي
كما اسـتخدم ألستقـبال الضيوف
االجانب! وانـا اجتول في الـقصر
تذكـرت حـادثـة تاريـخـية  عـنـدما
زارت االمــبــراطــورة الــفــرنــســيـة
(أيـــوجــيـــنـي) هـــذا الــقـــصـــر في
طـــريـــقـــهـــا الى افـــتـــتـــاح قـــنـــاة
السويس في عام  1869وصفعت
عـلى وجـهـهـا من قـبل الـسـلـطـانة
االم لـــتــجـــاســـرهــا  عـــلى دخــول
الــقــصـر جــنــاح الـســلــطـان عــبـد
ـكـان الــعـزيـز كـان الـقــصـر هـو ا
االخــيــر ألســرة الــســلــطــان عــبــد
احلــمــيــد الــثـانـي من عـام 1912
حـــــــتى مـــــــوتـه فـي عــــــام 1918

والـدول االوربيـة واصبـحت دولة
ـبلغ  20مـلـيون مفـلـسـة مديـنـة 
ليـرة ذهبـية  وهـنـا يصح عـليـها
ـريض) وهي تــوصـيف (الــرجل ا
الــفـتــرة الـتـي تـســبق ســقـوطــهـا
بـخمسـ سنـة توزع فيـها احلكم

ب السلطان عبد العزيز
والـســلـطـان عـبـد احلـمـيـد وهـنـا
عــــلـــيـــنـــا االشـــارة الى ان تـــولي
الــعــرش من قــبل االخ كــان واردا
بـعـد ان كـان االخ االمـيـر في عداد
االمــوات وفق الـدســتـور الــقـد

الـســلــطـان عــبـد الــعـزيــز هـو من
تــولى الــعــرش بــعــد اخــيه عــبــد

اجمليد
واالمـيـر عبـد احلـميـد الـثاني ابن
الـســلــطـان عــبـد اجملــيــد كـان في

حكم عبد العزيز ولياً للعهد!
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بـــنـى هـــذا الـــقـــصـــر الـــصـــيـــفي

WD¹dš∫ خبراء الزراعة يتابعون خريطة مكافحة االدغال

(الزمان) امام شاهدة القصر

عند بوابة القصر الصيفيبعض موجودات القصر
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