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{ بـرازيـلــيـا - أ ف ب - نـاقـشت
هـــنـــدوراس امس مع إســـرائـــيل
ـتـحـدة مـسـألـة نـقل والـواليــات ا
ســــفـــــارتــــهــــا من تـل أبــــيب إلى
القدس في مـبادرة مثيـرة للجدل
ـاثـلـة قـامت تـأتي بـعـد خـطـوة 
بـــهـــا واشـــنــــطن وفق مـــا أفـــاد

مسؤولون.
وجاء في بيان مشترك ب الدول
الثالث أن أثنـاء لقاء جمع رئيس
هــــــنـــــدوراس خـــــوان أورالنـــــدو
ايــــرنـــانــــديـــز ورئــــيس الـــوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيامـ نـتـانـيـاهو
ووزير اخلـارجية األمـيركي مايك
بـومبـيو " االتـفاق عـلى تعـزيز
الـعالقـات الـسـيــاسـيـة وتـنـسـيق
الــتـعــاون من أجل الــتـنــمــيـة في

هندوراس".
وأضــاف الـبـيـان أنــهم "تـوافـقـوا
عـلى مـتـابـعـة خــطـة عـمل تـشـمل
عـقــد اجـتـمـاعـات في عـواصـمـهم
الـــثالث عـــلى الــتـــوالي من أجل
ـضي قــدمـاً في عــمـلـيــة اتـخـاذ ا
قــرار فــتـح ســفــارتــ فـي كــلــتــا

تيغوسيغالبا والقدس".
وعُـقـد الـلـقـاء فـي بـرازيـلـيـا عـلى
هـامش حــفل تــنـصــيب الــرئـيس

البرازيلي جاير بولسونارو.
وفي  6كــانــون األول/ديــســمــبــر
 2017اعـترف الـرئيس األمـيركي
دونـالـد ترامب بـالـقـدس عـاصـمة
السـرائيل وفـي أيار/مـايو 2018
نــقل سـفــارة بالده إلـيـهــا. وبـعـد
بـضـعـة أشـهـر حـذت غـواتـيـمـاال

تحدة. حذو الواليات ا
وأعـلن بولـسونـارو خالل حمـلته
االنـتـخـابـيـة أنه قـد يـنـقل سـفارة
الـــبــرازيـل لــكـن من دون اعـــطــاء

تفاصيل.
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وتــــعـــتــــبــــر الـــدول الــــعـــربــــيـــة
والـفلسطـينيـون القدس الـشرقية
عــــاصـــمــــة لـــدولــــة فـــلــــســـطـــ
ستقبـلية إال أن اسرائيل تصر ا

على القدس كاملة عاصمة لها.
وتــــدعـم مــــعــــظم الــــدول إجــــراء
مـــــفـــــاوضــــات بـــــ إســــرائـــــيل
والـفلـسطـينـيـ لتـسويـة مسـألة
الـــقـــدس في إطـــار اتــفـــاق سالم
ـــكن أن يــــشـــكـل نـــقل أوسـع. و
ســــفــــارة الــــبـــــرازيل تــــهــــديــــدا
لـصــادرات الـلــحـوم الــبـرازيــلـيـة

"احلالل" إلـى الــدول الـــعـــربـــيــة
والـتي تـبلغ قـيـمـتهـا نـحو مـلـيار
دوالر. فـيـمـا أعـلـنت وزارة الـنـقل
اإلســـرائــيــلــيــة امـس أنه ســيــتمّ
تـــدشـــ مــــطـــار جـــديـــد في 21
كانون الـثاني اجلاري في جنوب

إسرائيل قرب البحر األحمر.
وأكــد وزيــر الــنــقل اإلســرائــيــلي
إسـرائيل كـاتز في بـيان أن مـطار
رامــون سـيُـسـتــخـدم في الـبـدايـة
لرحالت داخلية على أن يستقبل
الحـقا رحالت جتـارية دولـية من
دون إعــــطـــاء مــــوعـــد لــــوصـــول

الرحالت األولى إليه.
ـطار الواقع عـلى بعد وسيـكون ا
حـــوالى  18 كـــلـم من مـــنــــتـــجع
إيالت قــــرب مـــيـــنـــاء الــــعـــقـــبـــة
األردني قـادراً عـلى اسـتقـبـال ما
يـــصل إلى مـــلــــيـــوني مـــســـافـــر
ســـنــويـــاً وحــتى  4,2 مــلـــيــون
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{ مــوســـكــو - أ ف ب) - انــتــشل
رجال اإلنـقـاذ في األورال الروسي
مــســاء امس رضـــيــعــاً عــلى قــيــد
احلــيــاة من حتت أنــقــاض مــبـنى
انـهـار فجـر اليـوم الـسابق بـسبب
انــفــجــار جنم عن تــســرّب لــلــغـاز
وأسفر عـن تسعة قـتلى على األقلّ

فقودين. وعشرات ا
وخـرج الـرضـيع الـبـالغ من الـعـمر
 10أشهـر من حتت األنقـاض حياً
ولـــكـــنّه فـي وضع حـــرج بـــســـبب
بـقـائه سـاعـات طـويـلـة في الـعراء
وسط درجـــات حـــرارة جــلـــيـــديــة
تدنّـت خالل اللـيل إلى ما دون 27

درجة مئوية حتت الصفر.
وقــالت وزارة الـطـوار الـروسـيـة
في بــيــان إنّ "أعــجــوبــة حــصــلت
ّ ـنــاســبــة رأس الـســنــة! لــقـد 
إنـقــاذ صـبي يـبـلـغ من الـعـمـر 10

أشهر!".
وأوضـــحـت الـــوزارة أنّ الـــنـــاجي
يـدعى إيــفـان فــوكـ وأنّ "والـدته
ـسـتـشـفى حـيّـة. لـقـد ذهـبت إلى ا

وتعرّفت إلى ابنها".
ووفـقـاً لـوزارة الـصـحـة الـروسـيـة
فــــإنّ الـــطـــفل حـــالــــيـــاً في "وضع
صحّي حرج للـغاية" إذ إنّه يعاني
من "قـــضــــمـــة صـــقــــيع شـــديـــدة
خّ وعدّة كسور في وارجتاج في ا
الــســاق" وقــد نــقل إلـى مــوســكـو
لــتـــلـــقي الـــعالج في أحـــد أفــضل
ـتخـصّصـة بعالج ـسـتشـفيـات ا ا

األطفال في البالد.
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وقـال بـوريس دوبـروفـسكـي حاكم
مـنطـقة تـشيـليـابيـنسك فـي رسالة
سـعف عـبر تـطبيق تـلغـرام إنّ "ا
ســمـعــوا بـكــاءً. لــقـد جنــا الــطـفل
بـفضـل مهـده وكـونه كـان مـلـفـوفاً

ببطّانية سميكة".
ّ الـــــعــــثــــور عـــــلى الـــــرضــــيع و
وانـتشـاله بـعيـد اضطـرار عنـاصر
اإلنـقـاذ لـتـعـلـيق عـمـلـيـات البـحث
ــفـقــودين بــانــتـظــار تــدعـيم عن ا

هدّد باالنهيار. بنى ا ا
وأدّى انـفجـار حصل فـجر اإلثـن
إثر تـسرّب للـغاز إلى انهـيار قسم
ـبـنى الـواقع في مـديـنـة من هـذا ا
ماغنيتوغورسك في جبال األورال
عــــلـى بـــــعــــد  1700كـــــلم شـــــرق

موسكو.
وكــــــان حـــــوالى  1100شــــــخص
بنى اإلسمنتي يقطنون في هـذا ا
ـشيّد ؤلف من عـشرة طوابق وا ا
في  1973فـي احلـــــــــــقــــــــــــبـــــــــــة

السوفياتية.
ودمّـر االنفـجار  35شـقة بـالـكامل
وأحلـق أضـــراراً بــــعــــشـــر شــــقق
أخــــرى. ونـــقـل الـــســـكــــان الـــذين
بـــقـــــــــوا بال مـــأوى إلى مــدرســة

مجاورة.
وعــلـى الــرّغم من الــبــرد الــقــارس
حـــاول رجــال اإلنــقـــاذ طــوال لــيل
-الــثـالثــاء الــعــثــور عــلى اإلثــنــ
ــفــقــودين عــشــرات األشــخــاص ا

بنى. وتدعيم جدران ا
وصـــبـــاح الــثـالثـــاء أعــلـن وزيــر
األوضـــاع الـــطــــارئـــة يـــفـــغـــيـــني
زينيتشيف تعليقا موقتا لعمليات
الـبــحث بــســبب "خــطـر حــقــيـقي
ــبــنى". وقـال النــهــيــار قــسم من ا
"يـتـعذّر االسـتـمـرار في الـعـمل في

هذه الظروف".
وأعـلن احلاكم دوبـروفـسكي امس
حــداد األربـعـاء يــتـخـلّـلـه تـنـكـيس
األعـالم وإلــــــغــــــاء االنـــــــشــــــطــــــة

الترفيهية.
وأغرقت الكارثة روسيا في أجواء
من احلـــــزن في حـــــ كـــــــــــانت
الــبالد تـسـتــعـدّ السـتـقــبـال الـعـام

اجلديد باحتفاالت ضـــــخمة.
ومــاغـنــيـتــوغـورسك الــواقـعـة في
ــواد جــبـــال األورال الــغــنـــيــة بــا
األولية يقـطنها حوالى  400 ألف

نــســمــة وتــضمّ واحــداً من اكــبــر
مصانع الصلب في البالد.

وفتـح احملقّـقـون حتقـيـقـاً جنـائـياً
فـي احلــادث. وأكّـــد جـــهـــاز األمن
الـــفــدرالي أن االنــفـــجــار جنم عن

انفجار سببه تسرّب للغاز.
واالنفـجارات القـاتلة الـناجمة عن
تـسـرّب الغـاز شـائـعـة نـسـبـياً في
روسيا ألنّ مـعظم البنى الـتحتية
يـرقى إلى احلـقـبـة الـسـوفـيـاتـيـة
وغــالـبــاً مـا يـتم جتــاهل مـعــايـيـر

السالمة.
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الـى  ذلك أعـلن مـجــلس الـعالقـات
األمــيــركــيـة-اإلسـالمـيــة امس عن
وفـاة الطـفل الـذي حصـلت والدته
اليمنية قبل  10أيّام على تأشيرة
استـثـنـائيـة لـلـسفـر إلى الـواليات
ـتحـدة لرؤيـته أثنـاء احتـضاره ا
عـــلـى الـــرّغم من حـــظـــر الـــســـفــر

. فروض على الرعايا اليمني ا
ونـــــشـــــر مـــــجـــــلـس الـــــعالقـــــات
األميـركيـة-اإلسالمية الـذي ساعد
األسـرة في محنـتهـا بيانـاً السبت
نقل فيه عن والد الـطفل قوله "لقد
حتـطّم فـؤادنا لـقـد اضطـررنا ألن
نـــقــول وداعـــاً لـــطــفـــلـــنــا لـــنــور

حياتنا".
وأوضح الـبـيـان أن جنـازة الـطفل

ستقام بعـد ظهر السبت في لودي
بوالية كاليفورنيا.

ونـقل الـبـيـان عن مـحـامي مـجلس
الــعالقـات األمـيــركـيــة-اإلسالمـيـة
ســعــد سـويــلم قــوله إنّ "شـجــاعـة
هذه العائلة يجب أن حتضّنا على
الــتــصــدّي لـعــواقب قــرار دونــالـد

ترامب".
وأضـاف "خالل حـيـاته الـقـصـيـرة
كــان عــبــد الــله نــوراً أرشـدنــا في
نـضــالــنــا ضـدّ كــراهــيــة األجـانب

وفصل العائالت".
وكـانت الــوالـدة شـيــمـاء صـويـلح
وصـــــــــــلـت فـي  19 كـــــــــــانــــــــــون
األول/ديـسـمـبـر اجلـاري إلى سان
فـرانسـيـسـكو لـرؤيـة طـفلـهـا الذي
كان يحـتضر في مسـتشفى بوالية
كـاليـفورنـيا وذلك بـعدمـا حصلت
عـلى تـأشـيـرة استـثـنـائـيـة بـسبب
ــرســوم الــذي أصــدره الــرئــيس ا
ـوجــبه دونــالــد تــرامب وحــظــر 
عــلى رعــايــا الــيــمن وخــمس دول
أخــرى غــالــبــيــتـهــا إسـالمـيــة من

دخول بالده.
وكان الطفل عـبد الله حسن البالغ
عـامـ واحلـاصل عـلى اجلـنـسـية
األمــيـــركــيـــة من والــده يـــرقــد في
ــديـــنــة مـــســتـــشـــفى لألطـــفـــال 
أوكالند في حـالة احتـضار بسبب

مرض دماغي وراثي نادر.
ـقيـمـة في مـصر وسـبق لـوالـدته ا
أن تقـدّمت بطلـبات عدّة لـلحصول
عــلى تــأشــيــرة دخــول لــلــواليــات
تحدة لرؤية ابنها لكنّ طلباتها ا
رفــضت بـسـبـب مـرسـوم الــهـجـرة
ـوجبه الـذي وقّعـه ترامب ومـنع 
مــــواطـــنـي ست دول هـي الـــيــــمن
وإيـــران ولـــيـــبـــيـــا والـــصـــومـــال
وســوريــا وكـوريــا الـشــمـالــيـة من

تّحدة. دخول الواليات ا
وحـــصـــلت هــذه الـــقـــضــيـــة عــلى
تـغـطيـة إعالمـيـة واسـعة تـخـلّـلـها
نـداء إنـسـاني وجّـهه والـد الـطـفل
عبـر كامـيرات التـلفزيـون وهو ما
دفـع بــالـــســفــارة األمـــيــركـــيــة في
ــنح الــوالــدة تــأشــيـرة الــقــاهـرة 
دخـول بـحـسب مـجـلس الـعالقات

األميركية-اإلسالمية.
ـدنية وبـحسب جـمعـية احلـقوق ا
"إيه سي أل يـو" فإنّ  %2فقط من
طـلــبــات االســتـثــنــاء من مــرسـوم

وافقة عليها. الهجرة تمّت ا
ومـرسـوم حـظـر دخـول رعـايا دول
ـــتــحــدة مــحـــدّدة إلى الــواليــات ا
الــــــذي أصــــــدره تــــــرامـب في 27
كـانـون الـثـاني/يـنـاير  2017بـعد
أســـبــوع فــقط من دخـــوله الــبــيت
األبـيـض أثـار صــدمــة في الـداخل

واخلارج على حدّ سواء.
ــرسـوم إلى وســارع مــنـاهــضــو ا
الـــــطـــــعـن به أمـــــام الـــــقـــــضـــــاء
مـعـتــــــبـرين إيـاه إجـراء "مـعـاديـاً

." للمسلم
وفي ختـام معركة قـضائيـة طويلة
قضـت احملكـمـة األميـركـيـة العـلـيا
في كــانـون الــثـاني/يــنـايـر 2018
بـدستـوريـة الـنـسـخـة األخـيرة من
ــــرســــوم الــــتي تــــغــــلـق حـــدود ا
ــتــحــدة أمــام حــوالى الــواليــات ا
 150مــلــيــون شــخص من الــيــمن
وســـــوريـــــا ولــــيـــــبـــــيـــــا وإيــــران
والــصـومــال وكـوريـا الــشـمــالـيـة
مـعـتـبـرة أنّ الرئـيس اسـتـخدم في
ــــــرســــــوم صالحــــــيــــــاته هــــــذا ا
ــنــصــوص عـلــيــهــا قــانـونــاً في ا

مجال تنظيم الهجرة.
فــيــمـا  ألــقـى الـرئــيـس األمـيــركي
دونالد ترامب بـاللوم السبت على
ـوقـراطـيـ في وفـاة طـفـلـ الـد
هـاجـرين في مـركـز احـتـجاز مـن ا
امــيـــركي وتــزامن كـالمه مع بــدء
االســـــبــــوع الـــــثــــانـي من اإلغالق
احلـكومي اجلـزئي نتـيجـة مطالب
تـــرامب لــبـــنـــاء جــدار فـــاصل مع

كسيك. ا
وكتب ترامب عـلى تويتر "إن وفاة
أطفال أو غيرهم على احلدود هي
نــــــتـــــيـــــجـــــة مـــــحـــــددة خلـــــطـــــأ
وقـراطي وسيـاستهم بشأن الد
الـــهــجــرة الـــتي تــســمـح لــلــنــاس
ـسافات طـويلة مـعتقدين بالـسير 
أنـهم يــسـتـطـيــعـون دخـول الـبالد
بـــــشــــكل غـــــيــــر قــــانـــــوني. هم ال
يـسـتــطـيـعـون ذلك. لـو كـان لـديـنـا

ا حاولوا ذلك حتى". جدار 
وجـاءت تــصــريــحــاته بــعــد وفـاة
طـفلـ من غـواتـيـماال عـمـرهـما 7
و 8ســـنــوات بـــعـــد عـــبـــورهـــمــا
احلدود مـع أقاربـهـمـا بـشـكل غـير
قــانــوني واحـــتــجــزتــهم دوريــات

احلدود األميركية.
وشـــدد تـــرامب في تـــغــريـــدته من
لهـجـته مـقارنـة مع رسـالة سـابـقة
عـلى تـويـتـر الـسـبت قـال فـيـها إن
يزانية ـقبلة في أزمـة ا اخلطوة ا
سـتـمـرة منـذ ثـمـانيـة أيـام حول ا
تـــــــمــــــويـل اجلــــــدار هـي في يــــــد

. وقراطي الد
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وقــــال "أنـــا في الــــبـــيـت األبـــيض
ـوقـراطـيون انـتـظـر أن يـأتي الـد

واالتفاق على أمن احلدود".
إال أن أعضاء الكونغرس معظمهم
فـي إجـــــازات ولم تـــــصـــــدر أيـــــة
مــؤشـــرات عــلى أي تــقــدم وشــيك

لف. حللحلة هذا ا
وجـعـل الـرئيـس األمـيركـي دونـالد
تشدّدة إزاء ترامب من سيـاسته ا
ــهــاجـريـن أحـدى ركــائــز واليـته ا
الـرئاسـية األمـر الذي أثـار غضب
مـعارضيه الـذين اتّهـموه بـتشويه
هاجرين من أجل حتقيق صورة ا

مكاسب سياسية.
ــلـيــارديــر اجلـمــهـوري وتــعـهّــد ا
بـــبـــنـــاء جـــدار عـــلى احلـــدود مع
ـكـسيك حـيث نـشر آالف اجلـنود ا
األمـيــركـيـ كـمــا فـصل أكـثـر من
ألــفي طـــفل مــهــاجـــر عن أهــلــهم
وذلك تـنـفـيـذاً لـسـيـاسـته الـقـائـمة
عـلى "عـدم الـتـسامـح" مع الـهـجرة

غير الشرعية.
وحتاول اإلدارة األمـيركيـة جاهدة
ــــــهــــــاجــــــريـن من وقـف تــــــدفق ا
غــــــواتــــــيــــــمــــــاال وهــــــنـــــدوراس
والـســلـفـادور الـذيـن يـصـلـون إلى
كـسـيك احلـدود األمـيـركـيـة عـبـر ا
لـــطـــلب الــــلـــجـــوء في الـــواليـــات
ـتـحدة بـسبـب خطـورة األوضاع ا

في بلدانهم.

شــخـص بــحــلـــول الــعــام 2030
ـطار اإللـكتروني بـحسب موقع ا

الرسمي.
وســيُـقــام حــفل تـدشــيـنه في 21
كــانـون الـثـاني بــحـضـور رئـيس
الــوزراء اإلســرائـيــلي بــنــيــامـ
نتانياهو بحسب وزارة النقل.
ــطـار وقــدرت كــلـفــة بــنـاء هــذا ا
الـذي بــدأ في الــعـام 2013بـ1,7
مليار شيكل ( 395 مليار يورو).
ويــزدهـر الـقـطــاع الـسـيـاحي في
إسـرائـيل الـتي تـطـمح إلى جـعل
ــنــتــجــعـات صــحــراء الــنــقب وا
ــطــلـة عــلى الــبــحـر الــبـحــريــة ا

األحمر مواقع سياحية مهمة.
وكـانت السـلطـات قد أعـلنت مـنذ
بـضــعـة أشــهـر أن مــطـار رامـون
سيحلّ محل مـطار عوفدا الواقع
عــلى بــعــد ســتّـ كــلم من إيالت
والـــذي كـــان فـي األصل مـــطـــاراً

عـســكـريــاً ويُـفــتـرض أن يُــصـبح
. كذلك مجدداً
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ــطـار وأطــلق اسم رامــون عـلى ا
اجلـــديـــد إحـــيـــاء لـــذكـــرى رائـــد
الفضـاء اإلسرائيلي إيالن رامون
ــركــبـة الــذي قُــتل في انــفــجــار ا
الفـضـائيـة كولـومـبيـا عام 2003
وذكــرى ابـنه عــسـاف وهــو قـائـد
طــائــرة حــربــيـــة قُــتل في الــعــام
 2009أثــنــاء تــدريب عــســكــري.
ومنذ بضـعة أشهر شاركت رونا
رامـون أرملـة إيالن التي تـوفيت
في  17كــانــون األول/ديــســمــبـر
بــســبب إصـابــتـهــا بــالـســرطـان
ــطـار بــحـفـل أطـلق خاللـه عـلى ا

اسم عائلة زوجها وابنها.
ــقـــاومــة الـى ذلك نــفـت حــركـــة ا
اإلسالميـة الفلـسطينـية (حماس)
ـصـري األسـبق اتـهـام الـرئـيس ا

في شـهــادة... مـبــارك). وأضـافت
أنـهــا (تـســتــهـجن اإلصــرار عـلى
الــزج بــهــا في قــضــايــا تــتــعــلق
ـصـريـة). بـالـشـؤون الـداخــلـيـة ا
وتــــتــــعــــلق إعــــادة احملــــاكــــمــــة
ـرشد الـعام ـرسي وا باتـهـامات 
ـسلم محمد جلماعة اإلخوان ا
بـــــديع وقــــيــــاديــــ آخـــــرين في
اجلـمــاعــة وأعـضــاء في حــمـاس
وجـمــاعـة حـزب الــله الـلـبــنـانـيـة
بـاقـتـحـام سـجـون مـصريـة خالل
االنــــتـــــفــــاضـــــة وإطالق ســــراح
ســجـــنـــاء وقــتـل رجــال شـــرطــة.
وكـــانت الــــدائـــرة الـــتي نـــظـــرت
الـقضـيـة في احملـاكـمـة األولى قد
حــكـــمت في عــام  2015بـــإعــدام
مــــرسي وبــــديع وعــــدد آخـــر في
الــقـضـيــة لـكن مــحـكـمــة الـنـقض
أمـــرت في عـــام  2016بــــإلـــغـــاء

احلكم وأمرت بإعادة احملاكمة.
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حسـني مبـارك لـها بـإرسال نـحو
 800مــســلح إلى مــصــر لــزيــادة
الفـوضى خالل االنـتـفـاضـة التي
أنـــهت حـــكـــمه في  .2011وكــان
مـبارك ( 90عـامـا) يدلي بـشـهادة
ـــــاضي أمــــام يـــــوم األربــــعــــاء ا
مــحــكـمــة جـنــايــات الـقــاهـرة في
ـصري إعـادة محـاكمـة للـرئيس ا
ـنـتـمي الـسـابـق مـحـمـد مـرسي ا
ـسلم عندما جلماعة اإلخوان ا
قـال إنـه تـلــقى تــقــريــرا وهـو في
ـسـلـحـ احلـكم يـفـيـد بــتـسـلل ا
عـــبــــر أنـــفـــاق حتت احلـــدود مع
قـطـاع غـزة لـدعم اجلـمـاعـة خالل
االنــتــفــاضــة واقــتــحــام ســجـون
. وقـالت وإطالق سـراح مـعـتـقـل
حـــمـــاس في تـــصـــريح صـــحــفي
أصـدره مكـتـبـهـا اإلعالمي ونُـشر
في مـوقـعـها عـلى اإلنـترنت امس
ا ورد إنهـا تؤكد (نـفيهـا القاطع 

øb¹b'« W UI¦ « d¹“Ë s  b¹d½ «–U

كـتـبت مـقاال قـصـيـرا بـهـذا الـعـنـوان في صـحـيـفـة(الـزمـان ) الزاهـرة في
الثـامن  من ايـلول   2014 قبـيل تـوزيـر االخ االسـتـاذ فـريـاد راوندزوي
ـقـال  عــدة مـطـالــبـات أدونـهـا الـذي اكن له كل االحــتـرام وقـد جــاء في ا
ناسـبة اسـتيـزار االستـاذ الدكـتور عـبد األمـير احلـمداني الذي مجـددا 
نــتـمــنـى له الــتـوفــيق فـي مـهــمــته وأن يــجــعل الــوزارة وزارة مــثــقــفـ ال

,وقد قلت التالي: موظف
قـال أمضى في خـدمة احلـركة الـثقـافيـة العـراقيـة ما يـقارب كاتب هـذا ا
السـتـ عـامافي سـنـوات حـلوهـاومـرها ,وعمل لـنـوات طـويـلة في األدارة
ا يقرب من الثقافة ـتعددة في األذاعة والتلفزيون , الثقافية والوظائف ا

دون سواها,
عاصـر الكـاتب وزارة الثـقافـة مع أبـناء حـيله مـنذ أن كـانت وزارة أرشاد
عام ,1958ختى صـارت وزارة أعالم ثم وزارة  ثقـافة وأعالم,ثم ليكون
األعالم في وزارة والثقـافة في وزارة.زضـمن تصورات الـسلـطة ونهـجها

رحلة أو تلك. في هذه ا
ر عام 2003أن فصل وزارة الثقافة عن وكان من (فضائل )   العم بر
بـاشرة...أو هـكذا نـأى عن توجـهات الـسـلطـة ا األعالم,لتـكون الـثقـافـة 

قيل!
هكذا ألـغيت وزارة األعالم وشـرد موظفـوها لـسنوات حـتى جمع شـملهم
بعد سنوات,فيما ظهرت مـؤسسة (شبكة األعالم العـراقي) لتكون البديل

نحلة ويكون لها مجلس أمنائها ومديرها العام . عن الوزارة ا
ــثـقـفـ (والـدائــرين حـول كـعـكـتــهم) تـرقب دخـولـوزيـر ـهم أن جـمـيع ا ا
الثقافة اجلديد أرض الوزارة العتيدة ليروا ما ذا سيفعل  الرجل اجلديد

في أرض حتتاج الى سقي ورعاية
ـهـاب اجلديـد(الـذي النـعرف من سـيـكون )  ,ولكي الأطـيل عـلى الـوزير ا
ـقـتـرحات الـعـمـليـة الـتـاليـة لـسـيادته  عـسى أن يـأخـذ بـجزء مـنـها اقدم ا

وهي:
1- عـقـد اجــتـمـاعــات تـمـهــيـديــة اولى مع هـيـئــات أحتـاد األدبـاء ونــقـابـة
الــفـنــانــ ونـقــابـة الــصــحـفــيــ  وجـمــعــيـات  الــفــنـانــ الــتـشــكــيـلــيـ

, صورين والفولكلوري (لوحدهم ) وا سرحي وا
وتكـون هـذه األجـتـماعـات أولـيـة لـلتـعـرف عـلـيهم وعـلى مـشـكالت عـمـلهم
تيسـر منها والدفع بأجتاه تشـريعات جديدة حلل الباقيات تمهيدا حلل ا
مــثـل قــانــون الـــتــفـــرغ االبــداعي وقـــانــون الـــتــقـــاعــد اخلـــاص بــاالدبــاء

والكتاب..ألخ
2- الـقـبض بـيـد من حـديـد عـلى مـيـزانـيـة الـوزارة  وعـدم أضـاعـتـهـا في

مشاريع ال طائل من وراءها 
3- الـسعـي لبـنـاء مـشـروع األلف كـتـاب اجلـديـد واألنـصـاف في تـكـليف

الباحث 
4- أستكمال بناء مسرح الرشيد وعقاب من تأخر في العمل

5- تأسيس اجمللس األعلى للثقافة واستصدار قانون خاص به
6- حتديث دارالشؤون الثقافية العامة وأستحداث مطبوعاتدورية اخرى

عني بأستشارة ا
ا يـعادل الربع مليون كافأة السـنوية التي تمـنحها الوزارة  7- جعل  ا

كافأة السنوية البائسة دينارشهريا  بدال من ا
قترحات الثقافية 8- انشاء مركزحيوي في الوزارة الستقبال  ا
9- دعوة مثقفي وفناني اخلارج الى مؤتمرسنوي في بغداد

ـقتـرحـات قدمت لالسـتـاذ راوندوزي قـبيل اسـتـيزاره وهـا نحن ان هذه ا
نـقـدمـهـا مـن جـديـد عـلى أمل أن يــتـولى الـوزيـر اجلـديــد األطالع عـلـيـهـا
ا هـو مطروح يـكفي كمـرحلة كن تنـفيذه,وأن كنت أظن ا وتعديل مـا ال
ـقترحات السابقة ولم اولى رغم أن وزارتنا العتيدة لم تـنفذ الكثير  من ا
ثقف اية منحة وكـذلك  السوء الذي اصاب دار الشؤون الثقافية تمنح ا

ومطبوعاته من اجملالت من تقليص وضعف موارد.
وزيرنا احلديد

ـثلى أن تـصنع شـيئا في بورك مجـلسـكم والبـركة ا
وزارة مـتـعــبـة نـريـد لــهـا خـيــر الـعـمل  والــتـخـطـيط

االمثل لنتائج افضل..ودمتم

بغداد
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ـهدي بـكل أمـانـة وددت ان اوجه رسالـتي مـبـاشـرة الى الـسـيد عـادل عـبـد ا
رئـيس مجلس وزراء العراق .. وكلي أمل ان يقرأها  بتأني وروية النها تُمثل
ناورات في الغرف خطاب الشارع الذي سأم الوعود الكاذبة و االتفاقات وا
واطن عاجلـات التي ينتـظرها ا ـظلمة لتـقاسم الغنـائم بعيداً عـن احللول وا ا
الـذي بدا يـشـعـر بالـيـأس ; والبد ان اعـرج عـلى كـرة النـار الـتي بدأت تـكـبر
بـفعل االحتـجاجات في الـبصـرة وقد تكـون شرارة وحافـز لباقي احملـافظات

التي التقل معاناتها عن مايعانيه اهلنا في البصرة .
دولة الرئيس ... 

اعـتقـد نـحن الـيوم بـأمس احلـاجـة لالنتـقـال الى بـنـاء الدولـة ضـمن مـنهـجـية
مؤسـساتـية مدنـية نـاضجة بـعيـداً عن التخـندقـات الطائـفيـة والقومـية  فذلك
نتهكة  وسيؤمن سيـمكننا من أستعادة سيادة البلد اخملترقة وهيبة الدولة ا
لـنا  قـاعدة اقـتصـاديـة رصيـنة تـزيـد من تأثـيرنـا ضـمن محـيطـنـا األقلـيمي 
ويـعززها اطالق يـد القضـاء حملاربة الـفاسدين وتـعريتـهم وعدم السـماح لهم
باشرة ال العام ضمن مسؤوليتك ا بـاالحتماء باالحزاب والكتل الن حماية ا
 وحـصر السالح بيد الدولة كي نتخلص من حالة بناء دويالت داخل الدولة
ـالي على حـساب مـستـثمـرين امـكانـيـات احزابـهم ووزارتهم لـتـأم الـدعم ا

الدولة وهيبتها .
دولة رئيس الوزراء ...

 ابـحث عن وزراء دولـة حـقـيقـيـ لـيس وزراء اشـخـاص او احـزاب او كتل 
ـواطن ( هـاي الـوزارة مـال منـو يـجـابوه فـحـال العـراقـيـ وصل أن يـسأل ا
مـال فالن ...) وفـالن رئـيس حــزب  مـعــقـولــة دولـة الـرئــيس وزارة بــعـهـدك
تـصير باسـماء اشخـاص وعائالت  اين التكـنوقراط واين االسـتقاللية  هل
ـنصب وانشغـاالته ام هو مخـطط اعددتهُ مُسبـقاً جنابك كي أضـاعها بريق ا
سار  وطرد كل الفاسدين واعادة بناء تعبر به مرحلة   ثم تعود لتصحيح ا
حـكـومـة قويـة قـادرة عـلى الـتـصـدي  حـيـنـهـا سـيـصـطف الـشـارع العـراقي
خـلـفك وسـتـصـنع تـأريخ .. بل سـتـكـون رمـز يـشـكل نـقـطـة حتـول في تـاريخ
الـعراق عـجزت  عن حتـقيـقهـا احزاب تـعـد نفـسهـا عريـقة وسـتدخل الـتأريخ
اسـوة ب (مانـديال  ) و(غانـدي )و (هوشي مـنه )  وستـنقـذ البـلد من انـهيار

كامل .
قـراطية بـعد عام 2003 أمـا اليـوم فأصبح لـقد صَدّقَ الـشعب اكذوبـة الد
ـقراطـيـة في العـراق عبـارة عن اتـفاقـات داخل غرف مـقتـنعـاً تـمامـاً  ان الد
مـظلمة  نتائـجها لصالح شخـصيات و احزاب وليذهب الـشعب للجحيم   و
اذا تـزايد غضب الشعوب فانهُ سيتحول الى  تسونامي لن يقف بوجهة احد

 !!!
أن امـامك دولة الرئـيس فرصة تأريـخية ان تـقدم مبـادرة  اصالح لكل الكتل
ـا ينـسجم السـيـاسيـة تـتضـمن بـنود اعـادة بنـاء الـهيـكل الـتنـظيـمي لـلدولـة 
والنهوض بدولة مؤسسات حقيقية وفاعلة ويضمن حتييد كل رؤوس الفساد
ـناسب " وتفعيل دور كان ا ـناسب في ا ومـحاسبتـهم ورفع شعار "الرجل ا
الـقطاع اخلاص للـمساهمة بالـبناء وفتح فـرص استثمارية وتـقد تسهيالت
ستثمرة واالبتعاد عن سياسة احملاور الدولية واالقليمية والعمل لـلشركات ا
بـنفس عراقي خالص بعـيداً عن الضغوط  حـينها ستـنجح دولة الرئيس في
كـسب تعـاطف وود الـشعب مـعك   وفي حال رفض الـكـتل السـياسـية بـنود
ـبادرة  الـتي  ستـطـرحهـا فاحـرجـهم جمـيعـاً بـاستـقالـتك وانـا متـأكد ان ال ا

ا تطرحه  مناص امامهم اال ان يقبلوا 
ر بـها وبـذلك تكـون قد تـمكـنت من انـقاذ الـعراق وشـعبـه من اسوأ مـرحلـة 

عبر التإريخ  ملؤها االنقسام السياسي واجملتمعي واالنهيار 
االقـتصـادي والـقلق االمـني واالهم من ذلك فـقدان مـكـانه وهيـبـة العـراق ب

اال ? . 
تـوكل على الله وسيكون الله ولي التوفيق وما التوفيق

اال من عند الله .
# شعبكم يتوسم بكم  اخلالص ... 


