
شــكـوى واسـتـفـسـاراً وردت عـبـر اخلط
الـساخن 1018 لـلـمدة من 2/1 ولـغـاية
2019/1/15. ونقل بيان تلقته الزمان
ــواطـنــ في عن مــديــر قــسم شــؤون ا
الـهـيـئـة يـاســ شـريف عـبـد الـله قـوله
امس (ان االســتــفــســارات والــشــكـاوى
الواردة تـوزعت ب 356 حـالـة طـالبت
بـــبــحث مـــيــداني و277 حــالــة مــا بـ
مـرفـوض وتدقـيق بـيـانات و341 حـالة
ظــهـرت نــتـائــجـهم فــوق مـســتـوى خط
الــفــقــر و17 حـــالــة بــانــتـــظــار نــتــائج

ــواطــنــ  الـــتــخـــطــيط و35 حــالــة 
ـواطـن تـاشـيـر شـمـولـهم و41 حـالـة 
يــســتــفــسـرون عـن مـتــطــلــبــات اصـدار

البطاقة الذكية. 
وأضاف مـدير الـقسم ان االسـتفـسارات
والـــــــشـــــــكــــــــاوى وردت من بـــــــغـــــــداد
واحملافظـات عدا اقليم كـردستان بواقع
1049 اتصاالً يخص فئة الرجال و18

اتصاال يخص فئة النساء).
جــــــددت وزارة الــــــعــــــمل والــــــشـــــؤون
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ــســـيــحـــيــ  ودورهم في حـــول ا
مسـيرة الـتاريخ حـيث تضـمن احد
ــهم فــصــول هــذا الــبــاب  الــدور ا
ـسـيـحـيي الـعراق بـعـد الـتـحوالت
السيـاسية التي طـرات على انظمة
ـلكي احلكم  السـيمـا فتـرة احلكم ا
والـــــتي امـــــتــــدت مـن عــــام 1921
وحــتى عـام 1958 وتــلــتـهــا فــتـرة
احلكم اجلمهوري التي انتهت عند
حدود عام 2003 لتلـيها مـرحلة ما
بعـد عام 2003 فيـما تـوسع الباب
الـســادس بــدراسـة  الــكــنـائس في
العـراق بطـوائفـها واحصـائيـاتها
مـبــيــنـا في الــفــصل االول من هـذا
الـــبـــاب  الـــكـــنــــائس والـــطـــوائف
وواقع الـكنـائس الـعراقـية  اضـافة
الخـتـتـام الـكـتـاب بـالـبـاب الـسـابع
الـذي احـتــوى عـلى مالحق تـخص
الـدراسـات الـتي تضـمـنـها الـكـتاب
ـذكـور بـكـونـهـا ..ويـركـز الـكـتـاب ا
وثــيــقـــة مــهـــمــة ومــصـــدر مــوسع
لــلـدراسـ والـبــاحـثـ فـضال  عن
كـونـهــا مـادة ارشـيـفـيــة  وثـائـقـيـة
تخص مسـيحيي العـراق  فالكاتب
ــا لم يـــوفـــر الشـــاردة وال واردة 
ــــســــيــــحي اال ــــكــــون ا يــــخص ا
اوسـعـهـا بـحــثـا ودراسـة مـعـتـمـدا
راجع صادر وا على كم كبير من ا

لـيـاتي مـنـتـجه الـفـكـري  والعـلـمي
ثابة واحة مـهمة  لكل من يبحث
ــســيـحـي سـواء قــبل عن الــواقع ا
ــرحــلـة عـام  2003 بــعــقــود او  ا
التي تلت ذلك الـعام لتبـدا محطات
ــاســاة والــنــكــبــات بــاســتــمــرار ا
االســتــهــدافـات الــتـي ادت لـنــزيف
الـــهــــجـــرة وتــــنــــاقــــــــص اعـــداد
ـسـيـحـي في الـعـراق  واخـتـفاء ا
مـناطـق كانت تـشـكل بالـنـسبـة لهم
جتــمــعـــــــــات ســكـــانــيــة كــثــيــفــة
وصل ـدينـة ا السـيمـا تواجـدهم 
حــيـث اعــتــــــــــبــر هــذا الــتــواجــد
ـثــابـة اخلــمــيـرة  لــلـمــســيـحــيـة
ـوصـل احـتـوت ـشــرقـيــة  كـون ا ا
ــتـــــــتـالــيـة عـلى عـبــر ازمـنــتـهـا ا
عـــشــرات الــكـــنــائس الـــتي ارتــبط
ـسيـحيـــــــة االولى اغلـبهـا بزمن ا
ـثل كـتـاب ـسـيح فـيــمـا  ورسـل ا
ـــونــســيــنـــور بــيــوس قـــــــــاشــا ا
ــــصــــدر اخلالصــــة الــــوافــــيــــة وا
الــواسع  الـذي بــنى عـلــيه الـكـاتب
ــا يــجـــــــــتــاح اقــرانه ردة فــعــلـه 
ـسـيـحـيـ من هـواجس واخـوته ا
االســــــتــــــهـــــــدافــــــات والــــــعــــــيش
الالمســــــــتقـر  كون قـاشــــــا كان
شــاهـدا حـقــيــــــــقــيـا لــلـكـثــيـر من
تـــــــــــلـك االســــتــــهـــــدافــــات ووثق

بـــــعـــــضـــــهـــــا في
مـؤلــفـاته السـيـمـا
حيـنـما اقـدم على
اصــــدار كـــــتــــاب
حـــــول مـــــاســــاة
كـنــيــســة ســيـدة
الــنـجــاة  والـتي
وقــــــــــــــــعــت فـي
خـــــــريـف عــــــام
ا دعا  2010
البابا  السابق
بـــــــنــــــدكــــــتس
السادس عشر
 وهو يـــستلم
نســـــــخة من
ذلك الـــكــتــاب
الــوثـيــقـة في
يـــنــــايــــر من
عـــــام 2012
الـــــــــــــــــى ان
يـطــلق عـلى
كــاتـبه االب
بـــــــيـــــــوس
قـــــــــاشـــــــــا
لــــــــــــــــقب
شـــــــاهــــــد
احلقيقة ..
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ـــســـيـــحـــيـــون بـــنـــاة  حـــضـــارة ا
ـستقـبل  اربعـة فصول وصانـعو ا
ــســيــحــيــون اولـــهــا يــبــحث فـي ا
ــشـرقــيـون. امــا الـفــصل الــثـاني ا
فــــــالــــــتــــــفـت من خـالله  لــــــكــــــون
ـسـتـقـبل  في ـسـيـحـيـ  بــنـاة ا ا
مـــيــادين احلـــيــاة ونــوه  الـــفــصل
ــســيـحــيــ الــعــرب امـا الــثــالث ا
الــــفــــصـل الــــرابع  فــــجــــاء حــــول
الـــتـــكـــويـن احلـــضـــاري الـــعـــربي
ـسـيحي  وفي الـبـاب الـثالث  من ا
الـــكــــتـــاب والــــذي حـــمـل عـــنـــوان
ـسـيـحيـون اهـداف وقـرابـ  ب ا
الــكـاتـب عـبــر فــصـول هــذا الــبـاب
حـمــلـة االسـتــهـدافـات الــتي طـالت
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مــبـــيـــنــا فـي احــداهـــا اخلـــيــارات
ـــريـــرة الـــنـــاجــــمـــة من الـــعـــنف ا
والذمية والهـجرة كما ناقش فصل
ــســيـحــيـ اخــر  قـضــيــة وقـوع ا
ـتـطـرف ـتـعـصـبـ  وا ضـحـيـة ا
فيـما  تـضمن الـباب الـرابع دراسة
ــسـيــحـيـ مـوســعـة  في تــاريخ ا
الـعـرب  السـيـمـا من كـونـهـم حـمـلة
الــنـــهــضــة الـــعــربــيـــة  والــوجــود
ـــســيـــحي الـــعـــربي امـــا الـــبــاب ا
اخلامس فتضمن فصوال تمحورت
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حـظـيت مـاسـاة مـسـيـحـيي الـعراق
والسـيمـا بـعـد عام 2003 بـالكـثـير
من االصـــدارات الـــتـي تـــمـــحــورت
حول تاريخهم الـعريق وبصماتهم
ــهـمـة عـلى واقـع  بـلـدهم الـعـراق ا
وشـكــلت  تـلك االصـدارات مـصـادر
ـــيـــون بـــحـــثـــيـــة قـــدمـــهـــا اكـــاد
ـهـمة ـسـيـرة ا ومـؤرخـون بـشـان ا
والـتاريـخيـة  لـلمـكون الـعريق  في
بـلــده الــــــــذي  احــتـوى مــحـطـات
ـسيـرة  ولعل من واسعـة من تلك ا
ـلــفــتـة مــا قـدمه بـ االصــدارات ا
ـونســـــــــينـور بـيوس قـاشا  من ا
كـتــاب ضــخم حــــــــول مـوضــوعـة
مـسيـحـيي العــــــراق  عـنوانه (في
ـــســـيــحـــيــون اصالء الـــعــراق .. ا
وشـهـداء مـضـطـهـدون ومـهـجرون)
جاء الكتاب بنحو  700صفحة من
القـطع الكـبيـر  مرتكـزا على سـبعة
ابـواب احـتـوى اولـهـا  الـذي حـمل
ـسـيحـيـة  على عـنـوان في رحاب ا
ثالثــة فــصــول نــاقش من خـاللــهـا
ــــســــيـــحــــيـــة الـــكــــاتب  نــــشـــاة ا
ورســـــــالـــــــتــــــهـــــــا وازدهـــــــارهــــــا
واالضــطـــهــادات الــتـي مــرت بــهــا
فــيــمـا تــضــمن الــبــاب الـثــاني من
الــكــتــاب الــذي جــاء حتت عــنــوان
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إفـــتــــتح رئـــيـس هـــيــــئـــة إســـتــــثـــمـــار
بــغـدادشــاكـر الــزامـلي الــثالثـاء مــعـمل
اخلـيـاطـة الـعـســكـريـة في مـنـطـقـة بـاب
الــشــيخ فـي بــغــداد بـحــضــور الــفــريق
الركن عبد األميـر الزيدي معاون رئيس
أركــان اجلــيش والــنــاطق بــإسم وزارة
الــداخـلــيـة وجــعـفــر احلـمــداني رئـيس
إحتـــاد الــغـــرف الــتـــجــاريـــة وعــدد من

 . ان والقادة األمني أعضاء البر
وقـال الـزامـلي خالل كـلـمـة اإلفـتـتاح أن
ثل خـطوة مهمة في دعم عمل  (هذا ا
ــنــتج احملــلي وتــشــجــيع الــصــنــاعـة ا
الـوطنـية وتـنشـيط احلركـة اإلقتـصادية
ـؤســسـات لــلـعــاصـمــة داعـيــاً جـمــيع ا
ـعـنـيـة الى تـقـد الـدعم الـكـامل لـهذا ا

شروع واإلستفادة من منتجاته). ا
ستثمرة  كما قدم تهانيه الى الـشركة ا
وأشـــاد بـــســرعـــة إجنـــازهـم لــتـــأهـــيل
ـشـروع الـذي كان قـائـماً في وتـشـغيل ا
السـابق وتوقف عن الـعمل بـعد أحداث

ــعـــمل من طــابــقـــ إذ تــصل طــاقــته ا
اإلنتـاجـية الى (2000) م يومـيـاً بواقع

6 خطوط لإلنتاج مواكبة ألحدث
الــتــصــامــيم وبـــأنــسب األســعــار كــمــا
نفذة للمشروع  في وأعتمدت الشركة ا
ستوردة إنتاجها على أفضل األقمشة ا
ـشروع ـيـة . ويـعـمل ا من مـنـاشيء عـا
على توفير كـافة التجهيـزات العسكرية
ـؤسـسات بـكل صـنـوفهـا وسـد حـاجة ا
ـنــتـجـات ــعـنـيــة وحتـســ نـوعـيــة ا ا
والـتجـهـيـزات وتـوسـيعـهـا وتـطـويـرها
بـدالً من إسـتيـراد هـذه الـتجـهـيزات من
اخلـــارج فـــضال عن احلـــد مـن ظـــاهــرة
شـراء هــذه األلـبــسـة وتــداولـهـا بــشـكل
عــشــوائي إذ ســيــجــعل إقــتــنــائـهــا من
شريـحـة اجلـهـات األمـنيـة والـعـسـكـرية
حـصـراً فـضالً عن تـشـغـيله لـعـدد كـبـير
من العاطل عن العمل كون أن العمالة

ئة. فيه محلية 100با
واطنـ في هيئة واجنز قسم شـؤون ا
احلماية االجتمـاعية التعامل مع ١٠٦٧

االجـتمـاعيـة الـتأكـيد عـلى ان استـمارة
ـــوقع ـــرفــوعـــة عـــلى ا الـــتـــســـجــيـل ا
االلكـتروني لـلوزارة كـباحث عن الـعمل
) ال تــمــثل الــتــقــد عــلى ( الــعــاطــلــ
الـشـمـول بـراتب االعـانة االجـتـمـاعـية 
ـعـلـومات ـا هي اسـتـمـارة تـسجـيل  ا
الـبـاحـثـ عن الـعـمل ويـتم ادخـال تلك
ــعـلــومـات في قــاعـدة بــيـانــات دائـرة ا

العمل والتدريب في الوزارة.
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وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
ـــــوجب هــــذه االســـــتــــمـــــارة يــــحق )
لـلـمسـجل الـتـقد عـلى الـقـروض التي
تـمــنـحـهــا الـوزارة حـ االعالن عــنـهـا
وكذلك االشتراك في الدورات التدريبية
الــتي تـنــظــمـهــا الــوزارة في مـراكــزهـا
نتشرة في بـغداد واحملافظات وكذلك ا
من اجل ايجـاد فرصـة عمل في الـقطاع
اخلاص ويـتم ابالغ البـاحث عن العمل
عـن تــلك الــفـــرصــة امــا بـــاالتــصــال به
وجـود ضمن ـيل ا هـاتفـيا او عـبر اال
ـــعــــلــــومـــات الــــتي ثـــــــــبــــتـــهــــا في ا
االسـتــمـارة). وحـذرت الـوزارة ضـعـاف
الـنـفــوس من اسـتـغالل حــاجـة الـنـاس
وايهامـهم بان التـسجيل عبـر استمارة
ـا ــثل تــقــد الــبــاحــثــ عن الــعــمل 
رســـمـــيــا لـــلـــشــمـــول بـــراتب االعـــانــة
ــتـفـرغ ـعـ ا االجـتــمـاعـيــة او راتب ا
واكـــد الــبــيــان ان (الـــوزارة ســتــرصــد
أولـــئك اخملــالـــفــ لــلــقـــانــون من اجل
اتخاذ االجراءات القضائية والقانونية
بـــحـــقـــهـم مـــنـــوهـــة الى ان اي اطالق
ذكـورين فـسـيتم لـلـشـمـول بالـراتـبـ ا
ــوقع االلــكـتــروني االعالن عــنه عــبــر ا
ـعتمدة الرسـمي وصفحـات التواصل ا
لـدى الــوزارة. كـمــا تـدعــو الـوزارة الى
االبالغ عن اي مـخالـفة او حـالة ابـتزاز
يـتـعـرضـون الـيـهـا عن طـريـق االتـصال
ـــــيل بـــــاخلط الـــــســـــاخن 1018 او ا
الـوزارة او تـقـد شـكـوى عـبـر قـسـمي
واطـنـ في الوزارة او هـيـئة شـؤون ا

احلماية االجتماعية).
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2003 الـــتي مـــر بــهـــا الــبـالد . وأثــنى
الــزامــلـي عــلى (دور الــعــامــلــ الــذين
بــذلـــوا قـــصــارى جـــهـــدهم لـــدعم هــذه
الـصـنـاعـة وتـقـد أفـضل مـسـتـوى من
ـنـاسـبـة (بـقـيـة اإلنـتـاج) داعـيـاً بـهـذه ا
ـنـفـذين لـلـمـشاريـع اإلسـتـثمـاريـة الى ا
اإلســراع بــإجنــازهــا وحتـقــيـق أهـداف
ـنشـودة في العـاصمـة كما اإلسـتثـمار ا
دعـــا وزارة الــدفــاع الــعـــراقــيــة لــطــرح
أراضيـها الى الـهيـئة واإلستـفادة مـنها
بـعـرضهـا كـفـرص إسـتـثـماريـة لـتـنـفـيذ

شاريع التنموية عليها). ا
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وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
ــيـتـمـيـز بــانه مـجـهـز بـأحـدث ـعـمل ا ا
ـية ذات الـتـقـنـية الـعـالـية كـائن الـعـا ا
ــنـــاشيء الـــرصــيــنـــة بــتـــنــوعه ومن ا
وشـمـوله لـكـافـة الـتـجـهـيـزات اخلـاصـة
بـالعـسـكـريـ السيـمـا إنـتاجـه للـقـيـافة
الــــعـــســــكــــريـــة رقم (1) اخملـــصــــصـــة
نـاسبات  وتـتألف بـناية للـمراسـيم وا
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بغداد

نبض القلم

ـوازنـة   رجــعت الى أرشـيـفي اخلـاص فـوجـدت فـيـه مـقـاال خـاصـا كل عـام عن ا
ـوازنة  على البالد بدافع  للكـتابة يـكاد يكون مـتشابـهاً  وهو الوقـوف على أثر ا

والتــــطور الذي يعقبها في السنة الالحقة وهكذا .. 
ـقاالت وهي أن الـروتينـية والتـقليـدية كانت هي ووجـدت هنـاك مشتـركات في تلك ا
ــوازنــات  ســواء في االعــتــمـاد عــلى الــنــفط  كــمــورد رئــيـسي  الــغــالــبـة عــلى ا
ستمرة  أو في خلـقه حالة من االتكالية وعدم االلتفات الى وخضوعهـا لتقلباته  ا
القطـاعات االنتاجيـة  االخرى  أو في غلبـة اجلانب التشـغيلي علـى االستثماري 
ا يفقـدها صفة التـنمية  وإنعـكاس ذلك على مستـوى اخلدمات  وفرض العمل
ـيـزة لهـا  النـها والبـنـاء عـمومـا  أو في الـتـأخيـر في اقـرارهـا  وكأنه (عالمـة) 
ا يـجعـلهـا وكأنهـا موازنـة أحزاب  ولـيس حاجة حتـتاج الى تـوافق ب الـكتل  

شعب ..
قاالت بانـها (موازنـة  األمر الواقع )  ـوازنة  في أحـد ا وقد خلصت صـفة تلك ا
ولـم يكن لـها تـأثـير يـذكـر على الـبالد  أو تـلمس تـطـورا فيـها يـجـعلـهـا تغـادر تلك
ـوازنة هـذا العـام عن سابـقاتـها أم الـصفـات التي أشـرت اليـها ... فـهل تغـيرت  ا
ـهـدي  لـرئـاسـة كـانـت امـتـدادا لـهـا   خــاصـة وإن إخـتـيـارالــدكـتـور عـادل عـبــد ا
احلكومة قـوبل بحالة من التفاؤل  وعد (قفزة نوعـية في العملية السياسية)  وإن
ساته وتطبيق برنامجه كن أن تظهر  وازنة عـدت قبله  لكنه إعتمدها  و كانت ا
ـارس صـالحـيـاته احلــكـومي واضــحـة فـيــهـا  ( النه مــسـؤول عن تــنـفـيــذهـا  و
الـواسعـة من خالل مـنصـبه الـذي يعـد أهم مـنصب فـي الدولـة )  وليـس هنـاك ما
ـوازنــات لـتـــــــكـون وثــيـقــة تـعــكس هــذا الـرهــان عـلى دوره  في هــو أفـضل مـن ا

ستقبل ..   ا
واصـفـات تدفـع البـاحث الى تـأمل حال ـوازنات عـلى هـذه ا إن تـكرار مـثل هـذه ا
كن أن  يبنى االنـسان وتتطور البالد  وازنـة  ثل هذه ا البالد ويتـساءل .. هل 
صادر  وخدمات راقية تناسب وتتحقق تـنمية حقيقية  واقتصاد متطور متعدد ا
الـعالم   وحتـترم دور االنـسان  أم تـستـمر في االعـتمـاد على الـنفط   وتـساعده
واطن  كلما  وقعت  في بجزء يـسير ضرائب ورسوم  أي أنها تلـجأ الى (جيب ا
ضـائـقــة مـالــيـة أو لـســد الـعــجـز)  فـتــزيـد الــضـرائب أو تــخـلق ضــرائب جـديـدة

واطن .. تستنزف بها ا
وازنة إن صفة الـتقليدية وغيـاب التطور يدفع الى التـساؤل..هل حتقق  مثل هذه ا
ـواطن على أرضــــــه  وتـقف أمام تـطــــلعـه الى غيرهـا بحـثا عن الرزق طموح  ا

فيها .. ?..
ـكان ثـابتـا  ال يـتغـير أو يـرحل عن قـدره االزلي  الذي حـدد  وجوده  اذا كـان ا
ه  وحـيزه في هذا الكون  لكن  البشر عليه متغيرون باستمرار  سواء في ومعا
العدد - بـالزيادة والنقـصان  أو في النوعـية - في التطوروالـتراجع  .. فاالنسان
تـطي) أرضا جـديدة الـى أن يجـد االرض التي يـستـقر فـيهـا   ليـبني كل  يـوم (

وطنه عليها  هكذا هو في حقب التاريخ اخملتلفة  ...والشواهد كثيرة ..
ـكـان  أو خـرابه ... إن مـســتـقـبل األوطـان يـتــوقف عـلى االنـسـان .. في عــمـارة ا
ـا فـيه اخلـير ومسـؤولـيـة احلاكـم  هي أن يأخـذ بـيـد هذا االنـسـان  واالرتـقاء به 
ـطــلـوبـة  واخلــطط الالزمـة ــوارد ا والـصالح واالعـمــار  ويـعــمل عـلى تــوفـيـر  ا

ؤسسات اخملتلفة التي يتولى قيادتها .. لتحقيق هذا الهدف من خالل ا
ثال وتتساوى في هـذا الهدف الدول الغنية والفقيـرة .. فموريشيوس على سبيل ا
 وهي دولة فقـيرة حالها حال أمريكا وهي  دولة غـنية وصلت موازنتها هذا العام
ـسـعى وتـطـلـعـهــا الى الـتـطـور من خالل بـنـاء الى  4.4 تـرلـيـون دوالر فـي  هـذا ا
االنسان .. فـقد استطـاعت هذه الدولة الـصغيرة أن تـكون أغنى دولة افـريقية رغم
عادن  النـها اعـتمدت عـلى االنسان  عـدم امتالكـها موارد طـبيـعية مـثل النـفط وا
وكانت فلسـفتها في البناء أن تبدأ مع االنسان من التـعليم  فجعلته  خدمة مجانية
ـرحلة اجلامـعية  وكذلك صحـة االنسان خدمـة مجانية  وليس سلعـة الى نهاية ا
ـكـلــفـة  ولــيـست جتـارة  ـا في ذلك الــعـمــلـيــات  ا ـواطـنــ   ايـضــا جلـمـيـع ا
ـوذجا ـستـوى الذي تـكـون فيه  ( وإسـتطـاعت بـهذا االنـسان أن تـصل الى ذلك ا

لالستقرار والرخاء االقتصادي في اجلانب الشرقي في أفريقيا) ...
فاين نحن من هـذه التجارب الـغنية والـفقيـرة  وأرضنا ال تشـد مواطنهـا  اليها 
فـكـيف بهـا  تـكون مـغـرية لـلـغيـر  فهـي تقـتـرض لتـسد الـعـجز وتـأكل وهي بـهذا
تدني مـن اخلدمات   بـعد أن كـان  يشد الـرحال اليـها  لـلعمل   إذا ـستـوى  ا ا
فتـوحة للـعلم  ويقطع ما ضاقت بـطالبه السـبل في بالده ..أو تشبـع رغبة العـالم ا
ـسافات لـكي يسـد ما ينـقصـها في بغـداد والكـوفة والبـصرة  وينـهل من علـمها ا
وأدبـهـا وفـنــهـا مـا شـاء لـه حـظه في الـشـهــرة والـنـبـوغ  لــكن االعـداء خالف تـلك

ا فوقها .. ا حتت االرض  وليس  القاعدة يتكالبون عليها طمعا 
كــانت بـغـداد مـوئـل الـعـلم والـعــلـمـاء واالدبـاء  وكم تــغـنى بـهــا الـشـعـراء وافـاض

دحها العلماء واحلكماء ..
تخـرجون منها وكانت أمنيـة  الطالب أن يتـخرج من بغداد مـنارة العلم  ويفـخر ا
لتـميـزهم بهـا  فـتجـد هنـاك روابط وجـمعـيات  لـلمـتخـرجـ  من جامـعات الـعراق
تميزة ب جامعات العالم تعبيـرا عن الوفاء واالعتزار بشهادة كانت لها درجتها ا
ــا قـد ال يـحـصـل ذلك مع غـيـرهـا  .. ـتـقـدم  ورغــبـة في الـتــواصل مـعـهـا  ور ا
والـيوم تـغيـر احلال ..فـهل يشـد الرحـال الى بلـد يصـنف بانه خـارج مؤشـر جودة

تقدمة .?.. عـــــتمدة في الدول ا التعليم الـفتقاره الى ابسط معايير اجلودة ا
االرض تـأخـذ لـونـهـا من  إنـســـــــانـهـا  .. تـتـعـافى بـعــافـيـته  وتـضـعف وتـمـرض

باعتالله  ..
ـنح حـبه لـهـا دون أن تـؤمن حـياته واالرض بال إنـسان (تـكـون يـتـيـمة)  لـكـنه ال 
عـليـها بكـرامة .. فـهوعنـدما ال يـجد كرامـته  في أرض  يهـاجر الى غـيرها الى أن
ـضـمـون يـقـول  االمـام علي (ع) يـجـد ضالـته   وأرض الـله واسـعـة  وفي هـذا ا

(الفقر في الوطن غربة  والغنى في الغربة وطن ) ...
وفي هـذه الــكـلـمــات الـقـلـيــلـة  قـدم االمـام عــلي إبن ابي طـالـب نـظـريـة إنــسـانـيـة 
عاصرون بكثير نظرون  ا إقتصاديـة  علمية  إجتماعية   حضارية  سـبق بها ا
 تصلح لـكل االزمان والشعوب   وخالصتها  أنه حيثما وجد الغنى وجد الوطن

.. وال وطن حيثما وجد الفقر ..
والــرزق يـحـقق الـغــنى..  وعـنـدمــا يـفـقـده االنـســان تـضـعف صــلـته بـالـوطن   و(
اسـتـمرار وجـوده على أرضـه  حتى وإن كـان ب أهـله وأقـاربه وأصدقـائه  يرى

نفسه غريبا)  أو عالة عليهم  لفقره  وكرامته ال تسمح له بذلك ...
اذا فوطنك حيثما يكون عملك    –رزقك .. 

والـبـطـالة  تـورث الـفـقـر ..  والـفقـر يـكـاد يـكون كـفـرا ... فـاذا لم يـكن  من وظـيـفة
احلـكومـة إدخال الـناس الى اجلـنة  فـإن وظيـفتـها أن تـوفر لـهم جنـة على االرض
ـانـيـ الـعـرب  فـاين تـعـيــنـهم عـلى دخـول جـنـة الـسـمـاء عـلى حـد قـول أحـد الـبـر
همـة  ?... وهل في موازناتنـا ما يجعل الوطن  جـنة العراقي انيـونا من هذه ا بر

على االرض ..
ولك أن تقدر خطورة البطالة على الوطن قبل االنسان ...?.

ـوازنـة سـنـة بـعـد أخـرى تـقـدم صـورة ( ال تـسـر  ) عن حـال الـوطن  ال تـنـاسب ا
مـكانـته  وذلك التـاريخ الذي نـتحدث عـنه ونعـتز به ... تـراجع مخـيف  ومسـتقبل
ـوازنات ـكن أن تـعـرف مالمـحـه من هـذه ا يـبـدو مـقـلـقـا  مـحـفـوفـا بـاخملاطـر .. 

(البائسة) التي لم توفر فرصا كافية للعمل  تشد االنسان الى أرضه ...
لـقد تـخلـت احلكـومات عـن واجبـها  وهـو بـناء االنـسـان أوال  لكي يـبـني الوطن 
ن وفي أهم مرفـقـ همـا الـتعـليم والـصـحة  واصـبـحا جتـارة  وسوقـا مـفتـوحا 
ــهــمـة واجب يــدفع  ويــرسخ مـن  الـطــبــقــيــة في اجملــتـمـع وإكـتــفت احلــكــومــة  
وظف  أما الفقراء فلهم الله  وهم (محاسب) يـتولى مهمة توزيع الرواتب على ا
عياله سـبحانه .. وتلك مهـمة ال حتتاج الى عبـقرية  وال تبني وطنـا يحقق تواصله
مع مـاضيه اجملـيد  ويـحقق حـاضرا سـعيـدا  ومسـتقـبال يواكب به حـركة الـعالم

وتقدمه في اجملاالت كافة ويترك إثراغنيا لالجيال القادمة ...
هل تـتـوقع  شيـئـا مخـتـلفـا من مـوازنة يـنـتقـدهـا من شرعـهـا  فقـد  اسـتمـعـنا الى
اني والسياسي على الكثير من بنودها التي جاءت إعتراضات  كـثيرة من  البر
ـاضيـة  وإن كان هـناك من يـرى أنهـا  ال تخـلو من مـعطـيات شبـيهـة للـمـوازنات ا

إيجابية ..
ـوازنات ( البائسة ) جتعل من يصف الـعراق بانه ( بلد ماضيه أفضل من فهذه ا
حـــاضــره )  بـــانه عــلـى صــواب  ويـــدعــو من يـــشك في رأيه  الـى أن يــرجع الى
االرشيف والصـور ليقف على حال االنـسان في ثقافـته وصحته وتعلـيمه  ونظافة
ـاضي صعودا ـدينـة  والشـارع ومسـتوى اخلـدمات من الـثالثيـنات في الـقرن ا ا

ا هو عليه األن ....  وهي افضل بكثير 
واقع االقـتصـادية والـتـجمـعات فـيهـا تنـشغل إذا كانت الـدول ومـراكز الـبحـوث وا
بـوضع  تصـورات وبرامج وخـطط وافـكار ومـقـترحـات للـمـستـقـبل  وترسم الـطرق
ستقـبل  في العالم خالل مديـات زمنية التي تنـاسب التطورات احملـتملة ومالمـح ا
مـخـتـلـفـة  وكـيف تـواكـب  الـدول حـركـة الـعـالم  واين مـوقــعـهـا فـيـهـا ..  لـكن في
المح ــــوازنــات  من كـــــل ذلك  وتــعــرف تــلك ا ــكـن أن  تــعـفــيـك  ا الــعـراق  

بوضوح ..
وإذا كان صعـبا على من يتـولى أمر البالد أن يقـارن نفسه بغـيره  من الدول لكنه
بـالتـأكيد قـادرعلى أن  يـقارن نفـسه  بنـفسه .. كيف كـان قبل عـام  وكيف أصبح

بعده  وكيف سيكون ..
وازنة .. أنها ليست أرقاما فقط  عندها يعرف دور وقيمة ا

 هي صورة حلاضر ومستقبل البالد ..
 } } } }
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يعجبني مبدأ القطار ال ينتظر من ال ينتظره ..
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ــقـبــولـة  وصـرف احلـاالت غــيـر ا
تــعـــويــضـــات الــدمـــار وضــحـــايــا
الشـهداء واجلـرحى . وطالب زعيم
قـبـيــلـة الـعـبـيــد في االنـبـار مـعـدي
كـرب الـسمـرمـد   رئيس احلـكـومة
ـسلحةً لدعم القائد الـعام للقوات ا
منـاطق أعالي الـفراتـكونـها الـسند
ـتـ للـقوات االمـنـية ولَم يـتـمكن ا
ارهــاب وتـطــرف داعش اجملـرم من
احــتاللــهــا والــسـيــطــرة بــصــمـود

مـديـر نـاحـيـة الـبـغـدادي شـرحـبيل
كــهـالن الــعــبــيــدي عــلى  اهــمــيــة
ــقـبــولـة مــعـاجلــة احلــاالت غـيــر ا
والـــتــــفـــاوت بـــتــــقـــديـــر األضـــرار
واالبــــــتــــــزازات ورفـع الــــــروتــــــ
الالمـبـرر من الـتـعـليـمـات وتـشـديد
ــركــزيـة الــرقــابــة عــلـى الــلــجــان ا
والـفــرعــيـة  واحلــد من اســتـغالل
أشخـاص ونفـوس ضعـيفـة  حيث
ـعـامالت االولويـة والـتـعويـضـية ا
وحقوق الشهداء متوقفة ومتأخرة
 اضافة لـلتخصـيصات الشـحيحة
اسـة خلطة وخطوات  واحلاجة ا
تـنـمـويـة تـسـتـغل طـاقـات الـشـباب
واشـغــبـلــداخلـريــحـ واســتـغالل
ــوجــود الــثــروات الـــطــبــيــعـــيــة ا
ـــنـــطــقـــة  ونـــعـــمل بـــاجلـــهــد بـــا
الـعـشـائـري والـتـداري واجملـتـمعي
على كل ما يعزز السالم واألمن) . 
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ــؤســســة ــنـــسق الــعــام  واشــار ا
ـنظمـة للـجلسـة احلوارية االرفاد ا
رحــيم الـشـمــري الى ان (مـشـاركـة
ـــيـــ شـــيــــوخ عـــشـــائــــر واكـــاد
واعالمـــيـــ وبـــاحـــثـــ ونـــســـاء
ومـواطنـ  في اجلـلسـة واحلوار
ـــثل رســـالــة ان مـــنــاطـق أعــالي
الـفـرات تـتمـتع بـاسـقـرار واألهالي
يـنبـذون العـنف ومسـاندين لـقوات
اجلــــيش والـــشــــرطـــة واحلـــشـــود
ــا تــمــكــنت ـــتــطــوعــة ولــوالهـم  ا
الـــــــقــــــوات االمــــــنــــــيـــــــة وحــــــتى
التحالفزالدرليداامتواجد بالتقاعد
ـنطـقة من حفظ العـسكـرية وسط ا
االمن  ومـــــهـم ان تـــــســــتـــــجـــــيب

ـطــالب األهـالي كـونـهـا احلـكـومـة 
عــامل اسـاس لالسـتــقـرار ورسـالـة
مـجتـمـعـيـة لالطـمـئـنـان  والـنـقاط
الــتي ســجـلت بــاجلــلـســة حتــتـاج
ـــعــاجلــات فـــوريــة وقـــطع طــريق
االســـتــغـالل والــفـــســاد وإنـــعــاش
ـنـطقـة وإعـمـار دمـار ما اقـتـصـاد ا
اصـابـهـا بـتـخـريب الـطـرق والـبنى
اضي التـحتية  لـتناسي وعـبور ا
وســلك طــريق الــقــانــون والــنــظـام

والتسامح) .
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وعـــقـــدت وزارة الـــزراعـــة حـــلـــقــة
نـقاشـية حول االسـتشـعار عـن بعد
ــلــكــيــات الــزراعــيــة فـي حتــديــد ا
بـــحـــضـــور عـــدد من اخملـــتـــصـــ

والباحث في هذا اجملال. 
وجـــرى خالل احلــــلـــقـــة تــــعـــريف
االسـتـشـعـار بـأوسع مـعـانـيـه وهو
عـــلم يـــســــتـــخـــدم مـــجـــمـــوعه من
علومات االساليب التقنـية جلمع ا
ــنــاطق ــعــالم وا عن االجــســام وا
االرضيـة دون مالمـستـها وذلك من
مسافـات قد تكـون قريبـة او بعيدة

 .
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
 (الـــتــطـــرق خالل احلـــلـــقــة الى
(ERDAS) الـتعـرف عـلى بـرنامج
نــظـــام حتـــالــيـل بــيـــانـــات مــوارد
االرض وكـــيـــفـــيـــة الـــعـــمل عـــلـــيه
والـتــعـرف عــلى نـوافــذ الـبــرنـامج
كــجــانب عـــلــمي واحلــصــول عــلى
صـورة واقــعـيـة مــبـسـطــة عن عـلم
االســتــشــعـــار عن بــعـــد لــلــمــوارد
االرضـــيــة بـــاســـتـــعـــراض ســـريع

ـكـونـات الـطـاقـة فـهـو في وشــامل 
الـــواقع يـــتـــكــون مـن عــمـــلـــيـــتــ
رئــيـــســيــتي هـــمــا عــمــلـــيــة جــمع
علومات وعملية حتليل البيانات ا
كواقع زراعي للـملكيـات الزراعية .
واضاف انه (تمت منـاقشة مصادر
االشــعــاع الــكــهــرومـــغــنــاطــيــسي
وتـأثـير مـواد الـغالف اجلـوي على
االشعة وتأثـير مواد سطح االرض
عـليـها وتـطـبيـقات االسـتشـعار عن
بعد وتثبيت االحداثيات عن طريق

جهاز الـ) .
وضـمن اخلــطــة الـزراعــيـة لــدائـرة
اإلرشـــــاد والــــــتــــــدريب الــــــزراعي
بالتـعاون مع مديـريات الزراعة في
محافظات (بغداد ذي قار نينوى)
ـراكـز اإلرشــاديـة في تـلك  نــفـذت ا
احملــافــظــات مــشــاهــدات حــقــلــيــة
تـــتــــعـــلق بـــاالســــتـــخـــدام األمـــثل
للمبـيدات ومكافحـة أدغال احلنطة
بـاإلضافـة إلى طـرق تعـيـير أجـهزة
الـــرش في مــــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى.
ــشــاهـــدات مــواضــيع ونــاقـــشت ا
عـــديـــدة مـــنــهـــا ( اإلدارة اجلـــيــدة
حملـــصــول احلـــنــطـــة تــشـــخــيص
ـبــيـدات األدغـال وطــرق حتـديــد ا
واســتـــخـــدامــاتـــهــا حـــسب عـــمــر
الـنـبـات وتـوقيـتـات إعـطـائـهـا ثم
ـكــافـحـة)  كـمــا حـمـلت إجـراءات ا
ـشــاهـدات وصـايـا إلى الـفالحـ ا
بــضـرورة الــتـقـيــد بـالــتـوجــيـهـات
اإلرشــاديــة بــاإلضــافــة إلى إجــراء
ـارسات مـيدانـية حـقلـية لـتعـليم
رشة شـارك كيـفيـة استخـدام ا ا

في مكافحة األدغال .
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دعـت جــــلـــــســــة حـــــواريــــة لـــــدعم
االستقـرار والسلم االهـلي  اقيمت
في نـــاحــيـــة الـــبــغـــدادي بـــأعــالي
الـــفــرات فـي مــحـــافــظـــة االنــبــار 
ـهدي رئيس احلـكومـة عادل عـبد ا
ومـــــجـــــلـس الـــــوزراء والــــوزرارت
اخملــتــصــة  الى اتــخــاذ خــطـوات
واثـــقــــة وقـــويـــة إلعــــادة احلـــيـــاة
لـلـمــنـاطق احملـررة  وانــهـاء كـافـة

اَهلها  وكانت السد االم لقاعدة
القـادسية الـعسـكرية اجلـوية (ع
األســـــد) لــــســــنــــوات  وقــــدمــــنــــا
تـــضـــحــــيـــات كــــبـــيــــرة وعـــزيـــزة
بـاجلـوانب كـافـة  ومـا زالـتـا نـبذل
جــهـود إلعــادة الــعـوائل الــنــازحـة
واسـتــقـرار مــنـاطــقـنــا ووضع حـد
رحلة االنتقام والثأر ونبذ العنف
وعــدم األخـذ بــجــريــرة الـغــيــر أيـاً
كانت صلـة القرب والـنسب  وشدد
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