
مـهـما اردنـا ان نـكـتب او نـتـحـدث فـان احلـقـيـقـيـة لم تـكن كـامـلـة فـهنـالك
ـكن اخـفاءه او تـكـون هنـالك زيـادة كثـيرة اسلـوب واسـاليب الخـفـاء ما 

وكبيرة هي بعيدة عن احلقيقة ولكنها تشبه احلقيقة.
احلقـيقـة ان التـجربـة سالح ذو حديـن البد مـنهـا لالستـمرار في الـطريق

الى الهدف. 
فبدون التجربة لن نـعرف الفشل.. وبدون الفشل لن نـعرف قيمة النجاح.

فالـتـجـربـة عدم اسـتـسالم لـلـيـأس فاذا فـشـلـنـا حاولـنـا مـرة اخرى واذا
جنحنا اتعظنا من اخطائنا في التجارب الفاشلة. 

واذا يئـسـنا من اول جتـربـة كان الـفشـل الذريع وبـدايـة فقـدان نور االمل
والنجاح والعيش في الظالم. 

ولكن اذا حـاولنـا مرارا وتـكرارا ولم نـيأس كـان ذلك دليل الـوصول الى
الهدف بنجاح وبداية الشراقة شمس االمل. 

ـيادين العلـمية والعـملية واذا نظرنا الى الـعلم والـــــــعلـوم في مختلف ا
لوجدنا التجربة هي اساس كل هذه االكتشافات التي نراها حولنا. 

وما دامت التـجربة يـسبقـها الـفكر والـتدبر كـان ذلك دليال على بث روح
االمل في التـجـربـة. فالـتـفكـيـر في خـوض التـجـربة – ذاتهـا - دلـيل على
عـدم الـيأس- ومـا دام الـعـقل يـفـكـر ويـدبـر ويـضع حـقـيـقـة االمور نـصب
انـا بالنـجاح فاحتـمال الفـشل واجب والوصول الى عينـيه كان ذلك ا
النجاح مسؤولية الن ذلك يتطلب احملافـظة على استمرارية النجاح بقدر

االمكان. والوصول الى القمة سهل لكن االحتفاظ بها صعب.
في حياة كل انـسان حـكاية تـستـحق ان نطلق عـليـها اسم "حـكاية الـعمر

كله"!.
احلب والزواج وبعضـها يتفرع مـن هذه احلكاية اي ان لـه صلة بشكل
يل كـثيرون الى اعتبارها رحلـة في حياة االنسان التي  او بأخر بتلك ا

"نقطة التحول" في حياتهم.
فكـثيـرون من الشـباب والـفتـيات ينـظرون الـى وقائع حـياتـهم ويذكـرونها
ؤرخون مرتبطة بتاريخ ما قبل وما بعد الزواج تـماما مثلما يسجل لنا ا
ـيـون وقــائع الـتـاريخ فــيـقـســمـونـهـا الى تــاريخ مـاقـبل االوربـيـون والــعـا
ـيالد!.واكـثـر ما نـالحظ ذلك في حـالة الـشـباب يالد.. وتـاريخ مـابـعد ا ا
والـفتـيـات في مـرحـلـة مـا بـعـد الزواج. يـحـدثك احـد اخملـضـرمـ فـيـقول
خالل حديـثه: "اذكـر انني قـبل الـزواج كنـت كذا.. وفـعلـت كذا.. وفـكرت
في كــذا".ويــقــول لك اخــرون واخــريــات: "بــعــدمــا تـزوجـت حــدث كـذا..
وتغـيـرت افكـاري الى كذا.. وكـذا!".فـالزواج اذن هـو "حـكايـة الـعمـر كله"
ـــعـــظم الـــنـــاس.. تـــرى هل تـــعــرف في تـــاريخ احلـــيـــاة الـــشـــخــصـــيـــة 
السـبب?.الـذين لم يـخـوضوا بـعـد جتربـة الـزواج يـعرفـون كم هي مـسـألة
شديدة االهميـة ان يحسن االنسـان التفكـير واالختيـار عند الشروع  في
ـا يـعـرفـون ويـرددون كـثـيرا – وبـعـبـارات مـخـتـلـفـة- الـفـكرة الـزواج.ور
القائلة بان الزواج هو االختيـار الوحيد الذي يتاح لالنسان في ثالثة من
ـوت!.فـاذا كـنـا النـتـحـكم في وال اهم حـوادث حـيـاته: الـوالدة والـزواج وا
نــخــتــار ظــروف ومــواعــيــد مـــيالدنــا وال االســرة او الــبــيــئــة او احلــالــة
االجتمـاعية الـتي نولـد فيهـا والشيء نفـسه بالـنسبـة بلوفـاة فأن الزواج
عنى ادق هـو احلادث الوحـيد الذي تتـوفر لنا هو اختيـارنا الوحـيد أو 
قـارنة مع غيره من احـداث حياتنا فيه اكبر فرص االخـتيار والتـدقيق با
احملـورية الـثالثـة.تـرى هل هـذا هـو الـسـبب الـذي يـجـعل الـكـثيـرين - من
مـتـزوجـ او في الـطـريق الى الـزواج- يـعـدون حـكـايـة االرتـباط
بانـسان اخـر والـزواج منه. "هي حـكايـة الـعمـر كله. ام
ان هناك اسباباً اخرى? نعم هنـــــــالك اسباب كثيرة
فالـزواج مـرحـلـة من مراحـل العــــــــمـر والـزواج قد
يـكـــــــــون زواجـا سـعـيـدا او تـعـيـسـا.. كـبـقـيـة ايام

رة. العمر فمنها احللوة وا
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درعا في جـنوب سـوريا إثـر عمـلية
عـسكـريـة واتفـاق تـسويـة. وتوشك
قـوات الـنـظـام على الـسـيـطـرة على
كـامل محـافـظة الـقنـيـطرة احملـاذية
الـتي  الـتـوصل فـيـهـا اخلـمـيس
اثـــر قـــصـف عـــنـــيـف الى اتـــفـــاق
وجبه إخراج أكثر من تسوية  
سـبـعـة آالف من عـنـاصـر الـفـصائل
ـدنــيــ الــرافــضـ ــعــارضــة وا ا

لالتفاق.
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مـن جـــــهــــــة اخــــــرى وصـل وزيـــــر
اخلــــارجـــيــــة الــــروسي ســــيــــرغي
الفـــروف ورئـــيس هـــيـــئـــة االركــان
الــروســيــة ن الـى اســرائــيل  امس
االثــنـــ الجــراء مــحـــادثــات حــول
الــــشـــأن الـــســــوري. وقـــال رئـــيس
الــوزراء االســـرائــيـــلي بـــنــيـــامــ
نتانياهو في بداية اجتماع مجلس
الـــوزراء االســــرائـــيـــلي "الـــرئـــيس
ير بوت طلب مني الروسي فالد
هـذا االجـتـمـاع خالل اتـصـال مـعي
قبل بضعة ايام". والـتقى نتانياهو
وبــوتــ مـرات عــدة خالل االشــهـر
االخـــيـــرة في مـــوســكـــو وأجـــريــا
مـحــادثـات حــول الـنــزاع الـسـوري
والـتـواجـد الـعـسـكري االيـراني في
ســوريــا الــذي تـعــارضـه اسـرائــيل

بشدة.
وتــعــتــبــر اســرائــيل ان ايــران هي

عدوها االشد.
ويكرر نتانياهـو مطالبه منذ اشهر
بـــانـــســـحــــاب ايـــران من ســـوريـــا
ويــرفض تــمـوضــعـهــا الــعـســكـري

هناك.وذكرت اسـرائيل أنها ضربت
عــشــرات األهـداف االيــرانــيـة داخل
ـاضـيـة ردا سـوريـا خالل االشـهـر ا
عـــلى إطالق صـــواريخ اســـتـــهــدف
مرتـفعـات اجلوالن احملـتل ونسـبته

اسرائيل الى ايران.
وشنت اسرائيل غارات على سوريا
قـالت انـها عـلى قـوافل تقل اسـلـحة
الى حــزب الــله. وتــســاعــد روســيـا

الـــنــــظـــام الــــســـوري ســــيـــاســــيـــا
وعـسـكـريـا ومــثـلـهـا ايـران وحـزب

الله اللبناني.
وفي  19حــــزيــــران/ شــــنـت قـــوات
احلكومة الـسورية هجـوما مدعوما
من روسيا الستعادة السيطرة على
مــحـافــظـتي درعــا والـقــنـيــطـرة في
جنوب البالد بالـقرب من مرتفعات

اجلوالن التي حتتلها إسرائيل.
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واســـتـــعـــادت قــوات الـــنـــظــام اآلن
ـقـاطـعـت السـيـطـرة عـلى مـعـظم ا
من خالل مـــجــمــوعــة مـن الــقــصف
ـمـيت وصـفقـات االسـتـسالم التي ا

توسطت فيها موسكو.
وتــريــد اســرائـــيل احلــصــول عــلى
ضــمـانــات بــان الــقـوات االيــرانــيـة
وحـزب الـله ويـبـقـيـان بـعيـدين عن

اجلوالن وخروجهم من سوريا.

انـتـخــابـات تـشــريـعـيـة ورئــاسـيـة في
الـعــاشــر من كـانــون االول/ديــسـمــبـر
 2018 في محاولة الخراج البالد من

ازق. ا
وفي غياب سلطة مركـزية ذات هيكلية
باتت ليبيا نقطـة انطالق للهجرة غير
الشرعيـة الى اوروبا رغم تراجع عدد

العابرين الى ايطاليا هذا العام.
كمـا ادى غيـاب سلـطـة مركـزية تـبسط
سـيـطـرتـهـا عــلى كـامل انـحـاء الـبالد
الى ظـــهـــور مــجـــمـــوعـــات اسالمـــيــة
مـتــطـرفــة الزالت تـنــشط في مـخــتـلف

ناطق في ليبيا. ا
وفي مــحـاولــة لــبـسط االســتــقـرار في
البـلد تـراهن فـرنسـا على االنـتخـابات
وتــــدافع عـن مـــوقــــفــــهــــا الى جــــانب
ي اخلــاص الى لـيــبـيـا ـبــعـوث اال ا
غسان سالمة مخاطرة باثارة حفيظة
ـؤثرة في لـيـبيـا واولـها باقي الـدول ا
ايـطالـيـا.ويـريـد الـوزيـر الـفرنـسي من
خالل اجتماعاته في طرابلس الضغط
في هذا االجتاه. وأوضح مقربون منه
"يـجب االسـتـمـرار في الـضـغط مع من
انـــــخــــرطـــــوا في مـــــســــار (بـــــاريس)

وتوسيعه ليشمل اخرين".
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والشرط االولي لذلـك هو التوصل الى
تـــوافق بـــشـــان "قــاعـــدة دســـتـــوريــة"
وقــــانـــون انــــتــــخـــابـي بـــحــــلـــول 16
ايلول/سـبتـمبر في وقت يـستـمر فيه
تـــنـــازع الـــفـــاعـــلـــ الـــســـيـــاســـيـــ
ــلــيـشــيــات عــلى الــســيــطـرة عــلى وا
الـبـالد.وفي نـهــايــة حـزيــران/يـونــيـو
جــــرى صـــــراع بــــ الــــســــلــــطــــتــــ
ـتـنــافـسـتـ بــشـأن الـســيـطـرة عـلى ا
موانىء تـصديـر النـفط التي انـتزعـها
"اجليش الوطني الليبي" بقيادة حفتر
من ملـيشـيا محـليـة.وعهـد حفـتر الذي
يــطــالب بــنــصــيب اكــبــر لــلـشــرق من
العائـدات النـفطيـة بادارة الـعديد من
وازية قبل واقع النفطية لـلسلطة ا ا

ان يتراجع عن موقفه.
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وراى احملـــلـل جالل احلــــرشـــاوي انه
بــعـد هــذه الــتــطــورات "حــدث تـراجع
ـعـلن في 29 تـدريـجي ازاء الـطمـوح ا

ايار/مايو" بباريس.
ـشـهـد ـؤثـرة في ا كـمـا تـمـلك الــدول ا
الـلــيـبي و"الــراعـيــة" لـقــوى مـيــدانـيـة
مخـتلـفـة اجنـداتهـا. وب هـذه الدول
ـتحـدة والـواليات ـمـلكـة ا ايطـالـيا وا
تـحدة واقـلـيمـيا هـنـاك تركـيا وقـطر ا

ومصر واالمارات.
ـراقـبـ ان اجلدول ويـرى كـثـيـر من ا
عـلن طـموح أكـثـر من الالزم بـالنـظر ا
يدانـية وينصحون الى اخلصومات ا
بـــالـــبـــدء بـــالـــعـــمل عـــلـى اســـتـــقــرار

االقتصاد.
وحـذر الـبــاحث بـواشـنـطـن الـكـسـنـدر
دوسـيــنـا مـن ان تـنــظـيم "انــتـخــابـات
بـشــكل مــتـســرع ســيـؤدي الى مــوجـة
ا اسـتئـناف احلرب االهـلية عنف ور

على نطاق واسع في هذا البلد".
فقـد تـسـعى ملـيـشـيات تـخـشى فـقدان
الـسـيــطـرة عـلى بــعض مـوارد الـبالد

الى عرقلة تنظيم االنتخابات.
كـــمــا راى الـــســـيــنـــاتــور الـــفـــرنــسي
سيدريك بــــــــــــيـرين وهواحد مولفي
تـقــريــر اولي عن لــيـبــيــا انه ال يـجب
عـــلـى مـــاكـــــــــــــرون ان يــــخـــلط بـــ
"الــســـرعــة والـــتــســـرع وبــ الـــعــمل

واالتصال".
واوضح "ان تــنــظــيم انــتــخــابــات مع
نهايـة العام يـبدو امرا بـالغ التعـقيد
مع ان هـــــذا هـــــو االجتـــــاه الـــــواجب

سلوكه".

عمليات نقاذ يتوالها متطوعو اخلوذ البيض
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بـــــــريـس- ا ف ب  أخــــــلـي مـــــــخـــــــيم
لـــلــمـــهـــاجـــرين يـــضم أكـــثــر من 450
شخـصـا صبـاح االثـنـ بعـد أكـثر من
شهر من إقامته في وسط مدينة نانت

غرب فرنسا.
شـــمـــلت الـــعــمـــلـــيــة الـــتي بـــدأت في
الصـبـاح الـبـاكر  455 مـهاجـرا وفق
السـلطـات التـي قالت إن مـعظـمهم من

. السوداني واالريتري
ـقـلق" في وحـيـال الـوضع الـصـحي "ا
ــقـام فـي حـديــقـة عــامـة هـذا اخملــيم ا
صـغــيـرة مــزودة بـخــزان مـيــاه واحـد

ومـــــرفق صـــــحي واحـــــد وحـــــيث 
االبالغ عـن وجـــود فــــئـــران وتــــفـــشي
حـــاالت جــرب اجـــرت مــديـــنـــة نــانت

وجمعيات اتصاالت بالدولة.
وبعـد رفض الـبلـديـة طلب االخالء من
دون تـأمــ اسـتــقــبـال "الئق ومــنـظم"
للـمـهاجـرين رفـعت احملـافظـة شـكوى
عــــاجـــلــــة الى الـــقــــضـــاء الــــذي أمـــر
ـهــاجــرون لـلــتـوجه بـاالخـالء.ودعي ا
ـــديــنـــة تــضـم غــرفــة الى قـــاعــة في ا
استـقبـال واحـدة مؤقـتة حـتى جتري

اجهزة الدولة الفحوص الطبية.
ووعــدت مــديــريــة احملــافــظــة بــايـواء
"الضـعـفـاء" وطـالبـي اللـجـوء "بـحدود
ــديــريــة ــتـــاحــة". وكــانت ا االمــاكن ا
ـاضي انـهـا عـثرت اعـلـنت االسـبـوع ا
عــــلى " 90الى  100مــــكــــان" لإليــــواء

الطارىء.
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وقــال فــرنــســوا بــروشــاســون عــضـو
هـاجرين " أعطاؤهم جمعيـة تدعم ا
ورقة تمثل أمال زائفا الن معاناتهم لم
تـــنـــتـه".واضـــاف "حـــتى االن وعـــدت
ـديـريــة بـحـوالى مـائــة مـكـان وهـذا ا
يـــعـــني ان  300 شـــخص عــــلى األقل
ساء من سينـامون في الـشارع هـذا ا
دون خـيــمـة. ســيـســتـقـرون فـي مـكـان
آخــر في حـــديــقــة عـــامــة أخــرى ولن
نــــكـــون قــــد تــــوصـــلــــنــــا الى حل اي
مــشـــكــلـــة... انــهـــا عــودة الى نـــقــطــة

البداية".
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وبـعـد الـتـدقيـق في االوضـاع الـفـردية
للمهاجرين "فإن الـذين ال يستطيعون
طـلـب حق الــلـجــوء أو اإلقــامـة أو ان
طلب جلوئهم رهن بدولة اخرى عضو
في االحتـاد األوروبي سـيـطلـب منـهم

ديرية. مغادرة فرنسا" كما تقول ا
على صعيد آخر يقوم وزير اخلارجية
الـفـرنـسي جـان ايف لـودريـان بـزيـارة
الى لــيــبـــيــا االثــنــ لــلــدفع بــاجتــاه
تطـبيق اتفـاق باريس الـذي نص على
تــــنـــظــــيم انــــتـــخــــابـــات في كــــانـــون
االول/ديـسـمـبر  2018 في هـذا الـبـلد

الغارق في الفوضى.
والتقى لـودريان صباحـا في طرابلس
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية
عتـرف بها دولـيا فائز الـسراج قبل ا
ســلــســلــة اجــتـــمــاعــات مع مــخــتــلف

 . الفاعل السياسي
وكـان لـودريـان شــدد مـسـاء االحـد في
تـونس عـلى ضـرورة "جنـاح الـعـمـلـية
التي  اقـرارهـا في اجتـمـاع باريس"
في  29ايـار/مـايــو بـدفع مـن الـرئـيس

انويل ماكرون. ا
وبعد سـبع سنـوات على اطاحـة نظام
معمر القذافي في  2011 ال تزال ليبيا
تـتــخـبط بــ سـلــطـتـ ســيـاســيـتـ
متـنـافـستـ هـمـا حكـومـة الـوفاق في
طـرابـلس واخـرى في الــشـرق الـلـيـبي

شير خليفة حفتر.  يسندها ا
كـــمـــا يـــعــانـي اقــتـــصـــاد الـــبالد رغم
الـثـروات الــنـفـطـيــة الـكـبـيــرة.وتـعـهـد
الـسـراج وحـفـتـر في بـاريس بـتـنـظـيم
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نـددت دمشق  امس االثـنـ باجالء
ئـات من عناصر "اخلوذ اسرائيل ا
ـدني في مـناطق الـبيض" الـدفاع ا
ـعـارضـة من سـيـطــرة الـفـصـائـل ا
جنوب سوريـا الى األردن استجابة
لطلب دول غـربية عـدة واصفة ذلك

بـ"العملية االجرامية".
ونــقــلت وكــالــة األنــبــاء الــســوريــة
الرسمية "سانا" عن مصدر مسؤول
غـترب إن في وزارة اخلارجـية وا
"العمـلية اإلجـرامية الـتي قامت بها
ــنــطــقـة إســرائــيل وأدواتــهــا فـي ا
فضحت الطبـيعة احلقيقـية لتنظيم
مــا يـــســمى اخلــوذ الـــبــيض الــذي
قـــامـت ســـوريـــا بـــالــــتـــحـــذيـــر من
مــخـــاطـــره".وأعــلـــنت اخلـــارجـــيــة
األردنـيـة األحد أن  422من عـنـاصر
ـمـلـكـة "اخلـوذ الـبـيـضـاء" دخـلـوا ا
"لـفــتـرة انـتـقــالـيـة مــدتـهـا االقـصى
ثالثـــة أشــــهـــر" بـــنـــاء عــــلى طـــلب
ــانـيــا وكــنــدا الـتي بــريــطــانـيــا وأ
"قدمت تعـهداً خطيـاً ملزما قـانونيا
بإعـادة توطينـهم خالل فتـرة زمنية
مـحــددة بـسـبـب وجـود خـطــر عـلى
حــــيـــاتـــهم".وقــــال رئـــيس الـــوزراء
اإلســرائـيـلـي بـنـيــامـ نــتـانــيـاهـو
األحـــد ان "هــؤالء أنـــقـــذوا أرواحــاً
وحـيـاتـهم أصـبـحت اآلن فـي خـطر
لذا وافقت على نقلهم عبر إسرائيل

الى دولة ثالثة".
صدر ذاته وأوردت سانا نقالً عن ا
"ال تكفي كلـمات اإلدانة للـتعبير عن
الـــــســــخـط الــــذي يـــــشــــعـــــر به كل

ـــؤامــرات الـــســـوريـــ ازاء هـــذه ا
الـدنـيــئـة والـدعم الـالمـحـدود الـذي
قـدمـته الــدول الـغـربــيـة وإسـرائـيل
واألردن لــتــنــظــيم اخلــوذ الــبــيض
وعـــصــــابـــات داعـش  والـــنــــصـــرة
والــــتـــنـــظــــيـــمـــات اإلرهــــــــــابـــيـــة

األخـــــرى".
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ويـتـهم الـنـظـام الـسـوري وأنـصاره
مـجــمـوعــة "اخلـوذ الــبـيض بــأنـهـا
ـانـحـ الـدولـي "أداة" في أيـدي ا
الــــذيـن يــــقــــدمـــــون الــــدعـم لــــهــــا
وبــــــاالنـــــــضـــــــواء في صـــــــفــــــوف

. اجلهادي
واتـــهم الــرئـــيس الــســـوري بــشــار
االسد فـي مقـابلـة مع وكالـة فرانس
بــــــرس فـي وقت ســـــــابق "اخلــــــوذ
الــبــيـض بــأنــهــا جــزء من تــنــظــيم
الــــقــــاعـــدة.وقــــال رئــــيـس "اخلـــوذ
الـبيض رائـد صـالح األحد لـفرانس
ّ إجـالؤهم الى بـــــرس إن الـــــذين 
االردن كـــانـــوا في "خـــطـــر بــســـبب
ـتــتـالـيــة من روسـيـا الـتــهـديـدات ا

والنظام في كل احملافل الدولية".
ويــــبــــلـغ عــــدد عــــنــــاصــــر "اخلـــوذ
الــبـيـضـاء" فـي سـوريـا نـحـو 3700
مــتــطـوع وتــعــرّف عـلــيــهم الــعـالم
بـعــدمــا تـصــدّرت صــورهم وسـائل
االعالم وهم يبـحثون بـ االنقاض
عن أشــخــاص عــالـقــ حتـت ركـام
االبــــنـــيـــة أو يـــحــــمـــلـــون أطـــفـــاال

شافي. مخضب بالدماء الى ا
واسـتــعـادت قـوات الــنـظــام أخـيـرا
ـئـة من مـحـافـظـة أكـثر من  90في ا

ـدعي (عـامـر هــاني كـاظم) طـلـبــاً يـروم فـيه تـبـديل قـدم ا
(اضــافــة الــلــقب) من (فــراغ) الى (اخلــالــدي) فــمن لــديه
ـديريـة خالل مدة أعتـراض عـلى الدعـوى مراجـعـة هذه ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر يــوم) وبـعــكـسه ســوف يـنــظـر
ــادة (٢) من قـانــون الــبــطــاقـة بـالــدعــوى وفق احــكــام ا

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ . 

¡«uK «                                                         
wKz«u « WLF½ ÍbN                                                            

W U Ë ØÂUF « WO M'« d¹b
≤∞±∏ Ø ∑ Ø ±∏                                                              

ÊöŽ«
ـدعي (حـيـدر عـبـد الـعـزيـز حـسن) طـلـبـاً يـروم فـيه قـدم ا
تـبـديل (الــلـقب) من (الالمـي) الى (الـسـاعــدي) فـمن لـديه
ـديريـة خالل مدة أعتـراض عـلى الدعـوى مراجـعـة هذه ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر يــوم) وبـعــكـسه ســوف يـنــظـر
ـادة (٢٢) مـن قـانــون الـبــطـاقـة بــالـدعــوى وفق احـكــام ا

الوطنية رقم  (٣) لسنة  ٢٠١٦.
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ـنـعـقـدة بـتاريـخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٨الـفـقرة قـرر مـجـلس الـنـقـابـة بـاجلـلـسـة ا
(خامـسا) واستـنادا لـلمادة (الـثامنـة والسـبعون) الـفقرة (٢- أ) من قانون
عدل دعوة الهيئة العامة لالجتماع رقم (١٧٣) لسنة  – ١٩٦٥ ا احملاماة ا
وافق غـير العـادي في السـاعة (العـاشرة) من صــــــباح يوم االربـعـــــــاء ا
نصور  – شارع النقابات وفي ٨ / ٨ / ٢٠١٨ في مقر النقابـة الكائن في ا
ـوعـد احملدد اعاله حـالـة عدم اكـتـمال الـنـصـاب القـانـوني لالجـتمـاع في ا
يــؤجل الى الـيــوم الـتــالي في الــسـاعــة (الـعــاشـرة) من صــبـاح اخلــمـيس
ـكــان ومـهـمـا كـان عــدد احلـاضـرين عـمال ـوافـق ٩ / ٨ / ٢٠١٨ بـنـفس ا ا
ـواضيع ـنـاقشـة ا ـادة (الـثـمانـون) من قـانون احملـامـاة الـنافـذ  بـاحـكام ا

التالية:
ـتــقــدم الداء امـتــحــان االنـتــمــاء الى نــقـابــة احملــامـ ١- حتــديـد عــمــر ا
الـعـراقـيـ لـلحـصـول عـلى عـضـويـة الـهـيـئـة الـعـامـة وكـذلك فـرض رسوم

ذكور. لالمتحان ا
ـشـورة الـقـانـونـية) ـهـني لـعام ) 2016 بـاب ا ٢- تـعـديل قـواعـد الـسـلـوك ا

شورة القانونية االلكترونية. والبحث في تفاصيل ابداء ا
عليه راج من الزمالء احملام واعـضاء الهيئة العامـة للنقابة احلضور

كان احملددين اعاله. بالزمان وا
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إرفع رأسك يـا أخي فـقـد مـضى عـهـد اإلسـتـعـبـاد ..هـذه الـكـلـمـات الـزاخرة
ـعــاني الـنــبـيـلــة والـقــيم واألفـكــار اإلنـسـانــيـة الــبـاذخـة الــتي تـبــعث عـلى بــا
الـفـخـرواإلبـاءواإلعـتـزاز بـالـنـفس وبـكـرامـةاإلنـسـان وتـسـتـدعي كل مـقـومـات
وتقـاليدالعزة الوطنية والقومية واحملافظةعلى اإلنسان بوصفها قيمةعليا غير
قـابلـة للـتجـزئة او اإلنتـقاص او الـتهـميش اواإللـغاء والـتي تعـبر بـكل وضوح
عن مكـنونات شعبية عميقة وطنية وقومية وإنسانية دفينة وكامنة طال إنتظار
فك أسـرهامن قـيـود الظـلم والـظـا وهـيمـنـة وتسـلط وسـطـوة وقسـوة قوى.
اإلسـتعـمـارواإلسـتـغالل والـشـر والظـالم متـطـلـعـة إلسـتنـشـاق عـبـيـر ونـسيم
الي منها ألجيال طويلة تقادم عليهاالزمن ونزع احلـرية التي طال حرمان ا
ارديـة اإلسـتـعـبـاد والـذل والـقمـع الـتي إسـتـهـلكـت جـلودهـم ونـفوسـهـم..هذه
الـكلـمـات الـعالـيـة الـرن الـشـديـدة الوقع فـي النـفس الـبـالغـة األثـرفي الـعقل
ـمتأل بـالـثورة واحلـماس والـقلب والـضـميـر أطلـقـها من أعـمـاق قلـبه النـقي ا
وبـحب وطـنه وأمـته الـشـاب الـعـربي األسـمـرالـقـادم من أعـمـاق ريـف صـعـيد
مـصر العـروبةوالـتأريخ جمـال عبـد الناصـروهويـوزع في العام1953سـندات
تـمـلـيك األراضـي الـزراعـيـة عـلى الــفالحـ في إحـدى قـرى الــصـعـيـدالـذين
عـاشـوافي ظل عـبوديـة مـطـلـقة لـإلقطـاع إسـتـمـرت خـمسـة االف سـنـة كـانوا
اشيـة عبيـدا أرقاء حتى اليـوم الذي بزغ فيه خاللـهايباعـون هم وعوائلـهم كا
فـجر الثورةفي الثـالث والعشرين من يولـيو/تموز عام 1952الـتي قادها عبد
الــنــاصــرلــتــتــحـرربــهــامــصــرمن اإلســتــعــمــارواإلقــطــاع واإلذالل وتــســتـرد
ة ولـيكـون فيهـاذلك الرجل حـريتهـاوكرامـتهـاوحقـها في احلـياة احلـرة الكـر
الـباسل الذي أعـلن والءه للـشعب ولـلطبـقات الـفقيـرةو احملرومـة والذي اطلق
ذلك الـنــداء اخلــالــد(أرفع رأسك يــاأخي فــقـدمــضى عــهــد اإلسـتــعــبـاد)أول
مـصـري يـحـكم مـصـر مـنـذأكـثـر من2500عـام واول قـائـد أوحـاكم او رئـيس
ـثال لم يـحـصل عـلـيهـاأحـدغـيره في عـربي يتـمـتع بـشـعبـيـة كـاسحـة نـادرة ا
الـتـأريـخ الـعـربي احلــديث مـشـفــوعـة بـحب عــارم جـارف ال مـثــيل له لم يـزل
مـستـمرا حتى االن.. لـقدوقع شـعبـنا الـعربي في مـصروفي كل ارض عـربية
حتت سـيطـرة وإحتـالل القـوى األجنـبيـة الـغازيـة لعـشـرات ومئـات طويـلة من
الـسن عـملت فيـهاعـلى جتزئته وإسـتغالله وإضـعافه ونهب ثـرواته وخيراته
وإمـتـهـان كــرامـته وثـلم كــبـريـائه وســلب حـريـته ومــصـادر قـوته والــتـشـكـيك
بـقـدراته تـعـاونه في ذلك وتـقف الى جـانـبه قـوى إقطـاعـيـة ورجـعـيـة وظالمـية
مـتخـلفـة بـاعت نـفسـها لـألجنـبي وتـخلت عن بـني جـلدتـهـاخوفـا وطـمعـا كان
خاللـها الل والـسمن والعـسل والذهب والنفط يـذهب الى بطونـهم وجيوبهم
بـغيـرحسـاب مثـلمـايحـدث االن في كثـيرمن األقـطار الـعربـية فـيمـا ال حتصل
نهوبة إال على اإلذالل واإلحتقار سحوقة من خيراتهـا وثرواتهاا اجلـماهير ا
ــوجـعــة تــلـهـب بـهــاظــهـورهم واإلهــمــال واإلضـطــهــاد وضـربــات الــسـيــاط ا
الـعاريـة..كـان نـداء عـبد الـنـاصـرصرخـةحـرةبـوجه الـظلـم واإلستـعـبـادوسلب
ـتعطشة للـحريةوالكرامة ستـضعف تلقـفته اجلماهير ا حقـوق احملروم وا
واخلالص بـحـرارة ولـهـفـة وقوة وحـولـته الى دعـوة شـعـبـيـة تـبـشـر بـالـتـحرر
الكـامل سياسياوإجتـماعياوإقتصاديـاوثقافياوإنسانـياثم لم تلبث هذه الدعوة
الـتي لقت جتاوباهائال في كل انـحاءالوطن العربي ان أصـبحت برنامج عمل
ثـوري إقتحم به عبدالـناصرحصون اإلسـتعمار واإلستـغالل والتخلف ضمن
مـشـروع قـومي عــربي نـهـضـوي شـامل حتـقــقت في ظـله ومن خالل مـعـارك
كـبرى ضـد قوى اإلستـعمـاروالصـهيـونيـة والرجـعية فـي طول الوطـن العربي
وعـرضه مكـاسب وإجنازات وإنـتصـارات وطنـية وقـوميـة هائلـة لتـنتـهي بذلك
عــــــقـــــدة اخلـــــوف واإلذالل واخلـــــنــــــوع والالمـــــبــــــاالة واإلنـــــحـــــنـــــاء لـــــدى
اجلـمـاهـيـرالـعـربـيـةالـتي إسـتـردت وعـيـهـا وكـرامـتـهـا وقـدراتـهـاعـلى اإلبـداع
صاعب وتـخلصت الى األبـد من روح اإلستـخذاء واإلحباط وجتـاوزاحملن وا
واإلسـتسـالم التي فـرضـهـااحملتـلـون والـطـامعـون والـطـغاة بـالـقـوة واإلرهاب
والـقسروشتى وسائل وأساليب القمع والـتنكيل واإلجبارالتي أرادواوحاولوا
بهـاان تـكون جـزءااليـتـجزءمن ثـقـافتـهـاوسلـوكـهاوحـيـاتهـا الـيومـيـة ومنـاخـها
الـنفـسي الـعام ..إن ثـورة الثـالث والـعشـرين من يـوليـوالـقومـيـة الرائـدة التي
ناضلـة في كل مكان بذكراها السادسة والست حتـتفل اجلماهير العربية ا
ـبادئـهـا الوحـدويـة في الشـارع الـعربي الـذي يرفع مـازالت حيـة وحـاضرة 
شـعاراتـهـاونـداءاتـهاوأهـدافـهـا الثـوريـةوصـورقائـدهـا الـباسـل في كل موقف
ومـعترك وطني وقـومي وهي بإعتـبارها رمـزا قوميا شـامخا مـازالت تمد تلك
قراطي إلمـتها العـظيمة اجلـماهيرالـتي تكافح من أجل غد عـربي وحدوي د
ـكـنـهـا من مـواصـلة ـا بـالـوقـود الـروحي الـذي الينـضب 
ـبـادئـها نـضـالـهـا والتـمـسك أكـثـر من أي وقت مـضى 
الـقوميةالناصرية الـشامخة التي أعلنـهاوأطلقها البطل
القومي العربي التأريخي جمال عبد الناصروال سيما

(أرفع رأسك ياأخي فقدمضى عهد اإلستعباد)..


