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ـؤلـفـ عـراقـيـ قامت الـثـاني 
مكتبتي بنـشر كتبهم مثل كتاب
ــعـرفي" "الــعــرب والـرأســمــال ا
لـلدكـتـور عـلي حسـ اجلـابري
وكـــتـــاب "اخلـــروج من مـــصـــر"
لـــلــبـــاحث مــهــدي اســـد حــيــدر
ـطـبوعـات احلـكومـية" وكـتاب"ا
ـــكــتـــبـــيــة ثـــنــاء لـــلــبـــاحـــثــة ا
عـبــداجلـبـار خــلف عـلـى سـبـيل
امــا الـنـوع الـثـالث فـهي ـثالل ا
ؤلـف عراقـي اعـتز بأن كـتب 
اعــــرض واســـوق مـــؤلـــفـــاتـــهم
ـــؤلـــفــ وكـــذلك مـــنـــشــورات ا
ــنـــتــمـــ لـــرابــطـــة اجملــالس ا
الـــثــقـــافـــيــة الـــبــغـــداديــة وهي
الــرابـطــة الــتي يـرتــفع اسـمــهـا
عـلى جنـاح مكتـبتي وبالـتعاون
ـــثـــقف مـع رئــيـس الـــرابـــطــة ا
صادق الربيعي)ويضيف عضو
احتـاد الــنــاشــرين الــعــراقــيـ
عـكــاب سـالم (جتــربـتي لــيـست
اذ اشــتـركت ــعـرض  االولى بــا
ـــــاضي واشـــــتــــركت الـــــعــــام ا
عام  2012ايضا وانـطباعي ان
هنـاك قـارئـا ومـشـتريـا لـلـكـتاب
وان الكتاب الـورقي بخير برغم
ضـغــوطـات ومـنـافــسـة الـكـتـاب
االلــــــــكـــــــتــــــــروني) ويــــــــوضح
الــطـاهـرعـضـو رابـطـة اجملـالس
الــثـــقــافــيـــة (ســأقـــوم بــتــوزيع
الــطــبــعـــة الــثــانــيــة من كــتــاب
"مـــوســــوعـــة الـــشــــخـــصـــيـــات
عرض وهي البغدادية " خالل ا

من اعدادي وحتريري).
وعــلــمـنــا من مــصـدر ذي صــلـة
ــــــعــــــرض (ان اجلــــــهـــــات بـــــا
السـعـوديـة حـجزت  525 مـترا
مــربـــعــا ســـيــشـــغــلـــهــا احتــاد
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االنسان بنيان الله  
وخليفتُه في االرض 
وهو سيد مخلوقاته 

ومن أجله خلق الله السموات واالرض وما فيهما
 وهو احملور األول في كل األديان واحلضارات .

نهـاج االلهي إلعمـار االرض وإسعادها عـنيّ بخطـاب السمـاء  وا وهو ا
بارك  نهاج ا بذلك ا

ومن هنا 
ة كبرى تعادل قتل البشرية كلها  كان االعتداء عليه بالقتل جر

قال تعالى :
ــا قَـتَلَ الــنـاسَ (مَنْ قَـتَـلَ نـفــسـاً بــغـيــرِ نـفسٍ أو فــسـادٍ في االرض فــكـأ

 ( جميعاً
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عـطيـات واحلـقائق  ويـعمـد الى ازهاق وح يـتنـكر االنـسـان لكلّ هـذه ا
طاف . روح اخيه االنسان فلنّ يسلم من القتل في نهاية ا

وهذا جزاؤه العاجل في الدنيا  أما جزاؤه اآلجل فمعلوم ...!
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وقد يحمل احلـسد صاحـبه على قتل احملسـود في منحىً دمـويٍّ محموم
ال تُقِرُهُ الشرائع واألديان وال تُقِرهُ الضمائر احلية ونواميس االخالق ...
ــة الـقـتل واحلـسـد هــو أحـدُ أسـبــابٍ كـثـيــرة قـد تـدفع الى اجــتـراح جـر

العمد.
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ومن أبـرز االمـثـلـة عـلى ذلك هـو مـا أقـدم عـلـيه (ابـو مـسـلم) اخلـراسـاني
بِحق (أبي سلمة)  –حفص اخلالّل  –

انّ ابـا سـلـمـة اخلالّل كـان أول الـوزراء ألول خــلـيـفـة عـبـاسيّ  لـقـد كـان
وزير أبي الـعبـاس السـفاح ولم يُـطِق (أبو مـسلم) أنْ يـتحـمل ذلك  وكان

يتح الفرص لقتله .
وذات لـيـلـة كـان (ابـو سـلـمـة) مـتـوجـهـاً الى بـيـته لـدى انـصـرافه من عـنـد
السفاح  فـتقاطر نـحوه أصحـاب (أبي مسلم) وأراقوا دمه .لـقد كان ابو

سلمة يلّقب (بوزير آل محمد) .
ولقد اغتاله أبو مسلم بعد أربعة أشهر من خالفه السفاح .

وقد تسأل وتقول :
اذا كل هذا احلسد واحلقد على (أبي سلمة) فنقول :

ساعي (ابي مسلم) فكيف يكون وزيراً للسفّاح دولة بني العباس قامت 
ويبقى (أبو مسلم) بعيداً عنها ?!!

والغريب :
ـته  واسـتـمـر عـلى احـترامه انّ السـفـاح لم يـعـاقب أبـا مـسـلم علـى جر
ـنصـور) اخلالفة فـقتـله في اخلامس والـعشـرين من شعـبان حتى ولي (ا

137هـ 
لقد كان ابو مسلم عنيفاً باطشا سفّاكا للدماء .

حتى قيل :
انّ عدد مَنْ قتلهم صبراً بلغ ستمائة الف ضحيه 

نصورُ على قتله  قال أبو مسلم : ا عَزَمَ ا و
استبقني العدائك 

نصور : فقال ا
وأيُّ عدوٍ لي أكبر منك ?

يقول الزمخشري في ربيع االبرار :
" كان ابو مسلم يقول بعرفات :

ا ال أظنك تغفر لي  اللهم اني تائب اليك 
فقيل له :

أفيعظم على الله غفران ?
فقال :

اني نسجت ثوبَ ظُلمٍ 
مـا دامت الـدولـة لـبـني الـعـبـاس  فـكـم من صـارخـةً تـلـعـنـني عـنـد تـفــاقم

الظلم
ن هذا اخللق خصماؤه ?! فكيف يُغفر 
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هذه هي عاقبة القتل كما أنلهم قالوا :

الثورات تأكل كل ابناءها ..!!

الــنــاشــريـن الــســعــوديـ  وان
جـهـات نـاشــرة سـعـوديـة اخـرى
مــثل مــكـــتــبــة جــريــر وغــيــرهــا
ستـشغل  84 مـترا مـربعا اي ان
ـشاركة الـسعـودية ستـشغل ما ا

ال يقل عن  600 متر مربع).
ــفــكـر ــعــرض ا ومـن ضــيــوف ا
الـعــراقي عـبــداحلـسـ شــعـبـان
الــذي ســيـــقــام له حـــفل تــوقــيع
كــــتـــابـه عن امـــ عــــام احلـــزب

الشيوعي العراقي سالم عادل.
عرض سطور عن ا

ــــعـــــرض في ومن صـــــفــــحـــــة ا
(فيسبوك ) نقرأ:

اكثر من مليوني كتاب لسبعمئة
دار نشـر بإنـتـظاركم في مـعرض
بـغـداد الــدولي لـلــكـتـاب والـذي
سيقام عـلى ارض معرض بغداد

نصور. الدولي في ا
ــعــرض يــقــام بــرعــايـة الــبــنك ا
ـــركــــزي الــــعــــراقـي ورابــــطـــة ا
ــصــارف اخلـاصــة الــعـراقــيـة ا

ــــبـــادرات وبــــدعم صــــنــــدوق ا
. اجملتمعية تمك

ـعــرض: الـروائي من ضــيـوف ا
ن العـتوم والـشاعـر األردني أ
اإلعالمـي الــــســــوري مــــحــــمــــد
الــــــروائـي واألديب مــــــطــــــاوع 
الـــعــربـي ابــراهـــيم نــصـــر الــله
احلائـز على جـائزة الـبوكـر عام
2018 ومن أهم مؤلفاته رواية
(حـرب الكـلب الثـانيـة) الروائي
والـشـاعـر الــبـرتـغـالي أفـونـسـو
كــروش و مـن أشــهــر مــؤلــفــاته
كـــتــاب (هــيــا نــشــتــر شــاعــرا)
الــشــاعــر واإلعالمي الــلــبــنـاني
الروائية والشاعرة زاهي وهبي
الـــلـــبـــنـــانــيـــة نـــســـرين بـــلــوط
ـــغـــتــرب الـــروائي الـــعـــراقي ا
اإلعـالمــــيــــة ســــنـــــان أنــــطــــون
الشـاعرة اللـبـنانـية وردة شـكـر 
ـــان عــلــوش الــلــبـــنــانـــيــة نــر
والــــروائـي الــــعــــراقـي أحــــمــــد

سعداوي).
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يـوم الـثـامن من شـهـر كـانـون
اول  2018 كـــــــــــــــــنــتُ احـط
الـــــرحــــال فـي الــــعـــــاصــــمــــة
الــلــبــنـانــيــة بــيــروت.. ضـمن
مـجــمــوعــة عـراقــيــة ثـقــافــيـة
ومـكــتـبـيـة حلـضـور مـعـرض
بيروت للكتاب في دورته .52
وقــبل ســفــري زرتُ الــصـديق
الـدكــتـور احـمـد عـبـداجملـيـد 
رئـــــيـس حتـــــريـــــر جـــــريـــــدة
الـزمان..طبـعة الـعراق.  وكان
هـــنــاك اكـــثــر من دافـع لــهــذه
الزيـارة  الـتي اصفـهـا بانـها
زيـارة عـمل بــالـدرجـة االولى.
في طـلـيعـة ذلـك..ماذا يـوصي
الـــــصــــديق    من مــــعــــرض
الـــكـــتـــاب.? ومـــاذا يـــريـــد ان

يرسل  الى بيروت..??
والثاني : انني كنتُ راغباً بل
ومـــتـــحـــمــســـاً لـــلـــقـــاء ثالث
شـــخـــصـــيـــات في بـــيـــروت..
الــــــدكــــــتـــــور خــــــيـــــرالــــــدين
حسيب..السياسي العراقي
ــفــكـر ــقــيم في بــيــروت..وا ا
ــقــيم في بــيــروت الــعــراقي ا
ايـضا  الـدكتـور عبـداحلس
شعـبان. والصـحفي اللـبناني
فــــــؤاد مــــــطــــــر. وكــــــانـت لي
اســتــفـــســارات مــحــددة  من

واالجــــتـــمـــاعي. «انه كـــتـــاب
يقرأ.. خاتـمة ضرورية.. كانت
ـته سنا شـعبان مسـتمعة كر

حلوارنا. 
ومــــنـه عــــرفتُ انــــهــــا حتــــمل
شـهادة مـاجـسـتيـر بـالثـقـافة..
لــذلك اهـديـتـهــا مـجـمـوعـة من
كـتبي وبـعضـها كـتب مقـدمته
والـدهــا. واصـر الـدكــتـور ابـو
سـنا ان يـوصلـني ويصـحبني
لــلــفــنـدق.. وهــكــذا كــنــا نـحن
االربــعــة في الــســيــارة شــكـراً
لــلــمــفــكــر واالنــســـــان وعــمـر

مديد.

الدكـتـور احمـد عـبداجملـيد  ذات
ا ـهمة.. سـاعدني  صلـة بهذه ا
يــســهل مــهــمـــتي في لــقــاء هــذه
الـــشــــخـــصــــيـــات..من عــــنـــاوين
وهواتف وبريد الكتروني. أؤجل
حـديـثي عـن الـسـيـاسي الـعـراقي

خيرالدين
حــسـيب  والـصـحــفي الـلـبـنـاني
فؤاد مـطر  ليقـتصر احلديث عن
فكر العـراقي اليساري الدكتور ا
عبـد احلـس شـعـبان..      ظـهر
يــوم االحـد  الــتـاسع من كــانـون
اول  اي ظـــهـــر الـــيـــوم الــثـــاني
لــــوصـــولي  كــــنتُ بــــصـــحــــبـــة
الــســيــاسي واحملــامي الــعــراقي
حــيــدر شـعــبـان  نــتــوجه لـلــقـاء
الـصــديق الـدكـتـور عـبـداحلـسـ
شعـبان. وحـ طرقـنا الـباب كـنا
ـواجـهـة الدكـتـور عـبـداحلـس

ـته سنا شعبان.. شعبان..و..كر
فـيه مكـتب مـالئم  عـلى مـا اقدر 
مـا يـحـتـاجه الـبـاحث.. ورغم انه
كـان يـتـهـيـأ لـلـمـغـادرة فـي الـيوم
الـتـالـي  الى ايـطــالـيــا حلـضـور
نــــدوة فــــكــــريــــة  ومـــنــــهــــا الى
ـاثـل   فـانه االمــارات لــغــرض 
اقــــــــتــــــــطـع جــــــــزءاً مـن وقــــــــته
الستـقبالـي. لقـد منحـني بـسخاء
مـا يـســتـطـيع اقـتـطـاعه من وقـته

. وهـكـذا بـداتُ حواري مع الثـمـ
ابن الـــعــراق والـــنــجـف. وبــعض
محاور احلديث نشرت في جريدة

(الزمان) .
ومـن حـــــ آلخـــــر  كـــــان اخــــوه
ـته سـنا  احملـامي حـيـدر  وكـر

ة. يشمالننا بضيافة كر
وعـــلى هـــامش الـــلـــقـــاء اهـــداني
.. االول بـعنوان : الـدكتـور كتـاب
تونس والعرفان..وقد عرضته في
جريـدة الـزمـان  قبـل فتـرة.ونـشر
في اكــــثـــر مـن جـــريــــدة ومـــوقع.
والـــثــاني حـــمل عـــنــوان : االمــام
احلسني البـغدادي.. مقاربات في
سـوسـيولـوجيـا الدين والـتدين..(
الـتــاريخ والــسـيــاسـة )..وهــو مـا
اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــه االن..
االهداء..و..الـتـاريخ والـسـيـاسة..
مــا يــلــفت الــنــظــر  هــو طــريــقــة
شعبـان في االهداء.فعادة يـقتصر
اهــــداء الــــكــــتب عــــلـى عــــبـــارات
.. وفيها الكثير من مختصرة جـداً
اجملـــامـــلـــة.وهــذا مـــا افـــعـــله في

اهدائي لكتبي..
اال ان الـدكـتور شـعبـان ابتـعد عن
هــذا الــنــمط من االهــداءات..عــلى

االقل في اهداءاته لي.
فـفي اهـدائه لي  قـدم لي مـفـاتيح
لولوج ساحة الكتاب..فشكرا له..
واســتــمــيــحه عــذرا ان انــتــقــيتُ
ســطــورا من االهــداء.. مــاذا كـتب

الدكتور  ?
  »في كـل االحـــوال  ثـــمـــة نـــقــد
ــكن االسـتــغـنـاء ونــقـد ذاتي ال 
عـــنه ازاء اي مــراجــعــة لــلــفــكــر..
.. ..«هذه وقائعـاً واحداثاً وواقعاً
الــعــبــارات مــنــتــقــاة من ســطــور
اهــداءٍ كــتـــبــهــا ونــحن في حــوار
حتت سـقف مـكتـبه الـعـامـر.. بـعد
ــقــاربــات والـتــمــهــيـدات  هــذه ا

نــدخل الـى  فــضــاءات الــكــتــاب..

ســبـعــة اقــسـام..  334صــفــحـة..
الكتـاب اشتمل على سـبعة اقسام

وخاتمة. 
ومـقـتــطـفـات من كـتـاب  »وجوب
النهضة  «لالمام محمد احلسني
الــــــبـــــــغــــــدادي. مع نـــــــبــــــذة عن
ؤلف..سيرة تمرد ومغامرة قلم. ا
وكذلك مـجموعـة من الصور. وفي
الــصـفـحـة الـتــاسـعـة  نص حـمل
عـنـوان :اهداء وتـصـدير..او  »ما

يشبه التمهيد ..«
ــــؤلف : اهــــدي هــــذا ويــــكــــتـب ا
الـــكـــتـــاب  الى عـــمـي الـــدكـــتــور
عـبـداالمــيـر جـابـر شــعـبـان..والى
صــــديـــــقي الـــــدكـــــتــــور نـــــاهض
شعـبـان..الطـبيـبـ اللـذين اهتـما
بـصـحـة الـسـيـد مـحـمـد احلـسـني
الـبغـدادي و..رعـياه. الـقسم االول
حـمل عـنـوان :دين الـعـقل  وعـقل
الــــدين. واشــــتــــمل عــــلـى ســــتـــة
مـــبــاحث..اخـــرهــا حـــمل عــنــوان
ــاركــسي ــاركــســيـة والــنــقــد ا :ا
ـاركس. اما الـقـسم الـثـاني فـكان
حتت عـنوان ..الـظاهـرة الديـنية :
ــوضــوعي.. واشــتــمل الــذاتي وا
عـلى ســتــة مـبــاحث.. امـا الــقـسم
الثـالث..فـقد حـمل عـنوان..مـا ب
الديني والسياسي. واشتمل على
ــبــحث اربــعــة مــبــاحث.. وكــان ا
.. ليس الرابع يحمل عنوانا مثيراً

شيوعياً من يعادي الدين.
فـكـان عـنـوانه امـا الـقـسم الـرابع 
:جـــــــــــــدلــــــــــــيـــــــــــــات احلــــــــــــوزة
ـبـحث الرابع الديـنـية.ويـتـحدث ا
مــنه عن جــمــاعــة الـعــلــمــاء.. امـا
االقـسام الـثالثة االخـيرة  فـكانت
عــنـاويـنـهـا وحـسب الـتـسـلـسل :
حتـــر الـــشـــيــــوعـــيـــة..مـــدارات
احلــسـني الــبـغــدادي... عن فـكـرة

اجلـهـاد. وحتـدث فـيه عن اجلـهاد
الـــــــــــدفـــــــــــاعـي  واجلـــــــــــهــــــــــاد
الــكـفــائي..و..وجــوب الـنــهــضـة :
درس في الـكـفاح الـوطـني..  زفرة
ــقــهــور... وحتت عــنــوان :لـيس ا
شـيوعيـاً من يعـادي الدين   وفي
ــؤلف الــصــفــحــة   122 يــدون ا
قـوالً لــكـارل مـاركـس جـاء فـيه : -
ــقـهــور.. وفـي هـذا الــدين زفــرة ا
ــبــحث خــاصــة  وفي الــكــتــاب ا
ـفـكـر عـامـة  يـتــوغل الـبـاحـث وا
شـــعــبـــان  في حــقـــول مــكـــتــظــة
بـااللـغـام.واحملاذيـر : الـفـعـلـية او
ــتـصــور من ــتــصــورة. ولـعـل ا ا

احملــاذيـر  يـبـعث
على التـهيب اكتر
مـن احملـــــــــــــــــذور
الـفــعــلي.وان يـلج
الـبـاحث مـثل هذه
يادين الكتابية  ا
فـــان ذلك يـــفـــصح
عـن شـــــــجـــــــاعـــــــة
وجدية في التعامل
ـــوضـــوعـــات مـع ا
الـــــــســــــاخـــــــنــــــة..
..وال ضــــــــــــد ال..مـعَ
يـــقــــول الـــدكــــتـــور
شعـبان: »استـطيع
الـــــقــــول ان الـــــدين
ظـاهرة اجـتـماعـية 
وليس من مسؤولية
اركـسيـ الوقوف ا
مــــعـــهـــا او ضـــدهـــا
بـــقــدر مـــايـــنـــبـــغي
عـــلـــيــهـم دراســتـــهــا
وحتـليـلهـا على نـحو
مـعــمق ومــوضـوعي
ــا لالفـــادة مـــنـــهـــا 
يـــــخــــدم نــــضـــــالــــهم
إلـــــــــــســــــــــــيـــــــــــاسـي

مــخـــتــلف اجملـــاالت كــالــروايــة
والـشعـر واالمـور الـعلـمـية ومن
ن العـتوم من بـ الـضيـوف ا
االردن و أفــونــســـو كــروش من
الــبـــرتـــغـــال وزاهي وهـــبي من
ـغتـرب سنان لـبنـان والعراقي ا
مــتــمـنــيــا ان (يــعـكس انــطـون)
ــعــرض وفــعــالــيــاته اجلــانب ا
االيــجــابـي والــواقع احلــقــيــقي
الـذي يعـيـشه ابـنـاء الـعراق في

هذه االجواء الثقافية).
ونـســأل الــنــاشــر عــكـاب ســالم
الـطـاهــر صـاحب مـكــتـبـة الـدار
الـعـربـيــة لـلـعـلـوم  –بـغـداد عن
ــــــعـــــرض مــــــشــــــاركــــــته فـي ا
ــعــرض فــقــال(ســاشــتــرك في ا
كـنــاشـر ومــؤلف بـثـالثـة انـواع
مـن الــــــكــــــتـب الــــــنــــــوع االول
مـؤلفـاتي وفي مـقدمـتـها كـتابي
"حـــوار احلــضـــارات". والــنــوع
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يـفـتـتح مــعـرض بـغـداد الـدولي
لــــلـــــكــــتــــاب دورتـه اجلــــديــــدة
ــقـــبل لــتـــتــواصل اخلـــمــيـس ا
ـدة  12 يـومـا حتت فـعـالـيـاته 
شــعــار (كـتــاب واحــد اكــثـر من
حـــيــــاة) والـــتـي قـــال عــــنـــهـــا
لـ(الــــــزمــــــان) رئــــــيس احتــــــاد
الـنــاشــرين الــعــراقــيــ رئـيس
ـنــظــمــة لـلــمــعـرض الــلـجــنــة ا
عـبـدالــوهـاب الـراضي (يــفـتـتح
في السـاعة العـاشرة من صباح
ـــصـــادف ـــقـــبل ا اخلــــمـــيس ا
الـــســــابع من شــــبـــاط اجلـــاري
مـعـرض بـغداد الـدولي لـلـكـتاب
بــرعــايــة رئــيس الــوزراء عــادل
هدي وتتواصـل فعالياته عبـد ا
دة اثـني عشـر يومـا اذ يخـتتم
فـي الــــــــثـــــــــامـن عــــــــشـــــــــر من
وتفتتح ابوابه الستقبال شباط

زواره من الــســاعــة الــتــاســعــة
صباحا وحتى التاسعة مساء).
ــــشـــــاركــــة قــــال وعـن الــــدول ا
الــــراضي(فــــضال عـن الــــعـــراق
تــــشـــارك الــــعــــديـــد مـن الـــدول
عرض العـربية واالجنبـية في ا
ثلـة باكثر من  650 دار نشر
اصــالـــة ووكــالــة ومـــؤســســات
بــحــثـــيــة ). وعن الــفـــعــالــيــات
ــــعـــرض الـــكـــتـــاب ـــرافـــقـــة  ا
قـال(هنـاك نـدوات ثقـافـية تـعـقد
بـــشـــكل يـــومـي بـــ الـــســـاعــة
الـرابعـة والـثامـنة مـسـاء فضال
على نـدوات اخرى قد تـعقد ب
الـثـانـية عـشـرة والـثانـيـة ظـهرا
تـتـعـلق بـاجملـاالت االقـتـصـاديـة
ـالية.وسـنتشرف صـرفية وا وا
بـــاســـتـــقـــبـــال ضـــيـــوف عـــرب
واجـــانب لــيـــثــروا اجلـــلــســات
ـحاضـرات قيـمة في الثـقافـية 
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اصـــــدرت هــــيـــــئــــة احلـــــمــــايــــة
االجـــتـــمـــاعــيـــة بـــوزارة الــعـــمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة اكثـر من
 93 الف بـطـاقـة ذكيـة (كـي كارد)
ـشـمـولـة بـراتب االعـانـة لالسـر ا
االجـــتــمـــاعـــيـــة ضـــمن دفـــعـــتي
الــشــمــول اجلــديــدتــ الــثــالــثـة
والــرابــعــة. ونــقـل بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس عن مـــديـــر عـــام
عـلومات في دائـرة تكنـولوجـيا ا
الهـيئـة جمـال عبـد الرسـول قوله
ان (الشركـة اصدرت اكثر من 93
ـشمولة الف بطاقـة ذكية لالسر ا
بـراتب االعـانـة ضـمن الـوجـبـت
اجلديـدت الـثالـثـة والرابـعة في
بغـداد واحملافظـات بعد ان دققت
الوزارة مـعامالتـها) ,وأضاف ان
(مالكات اقـسـام الـهيـئـة  تواصل
عــمــلــهــا يـــومــيــا حــتى في ايــام
الــعــطل الســتــكـــمــال تــدقــيق كل
معامالت االسر الـتي  شمولها
ضـمن الـوجـبـتـ االخـيـرتـ من
اجل اصـدار الــبــطـاقــات الـذكــيـة

ــــنـــحـــهـم الـــرواتب تــــمـــهــــيـــدا 
ـسـتـحقـة وفق قـانـون احلـمـاية ا
واشــاد رقم 11 لـــســـنــة 2014) ,
الكات عبـد الـرسـول بـ (جـهـود ا
ومـــا يــبــذلـــونه من عـــمل خــدمــة
لــــلـــفــــقـــراء).وتــــواصل اقــــســـام
احلـمـايـة االجتـمـاعـيـة في بـغداد
واحملافـظات عـدا اقليم كـردستان
اســـتــقـــبـــالـــهــا عـــشـــرات االســر
ـشـمـولـة بـراتب االعـانة  ضـمن ا
الدفـعـت اجلـديدتـ وفق االلـية
ــعــتــمــدة. وذكــر مــديــر مــكــتب ا
رئــيس الـهــيــئـة حــســ عـلي ان
(اقــســام احلــمــايـــة عــمــلت عــلى
اتـبـاع اجـراءات تـنـظـيـمـيـة اكـثـر
ـشـمـولـة دقــة السـتـقـبـال االسـر ا
بــراتـب االعــانـــة من اجـل اجنــاز
ـراجــعــة والــتــدقـيق عـمــلــيــات ا
ا يخفف بشـكل اسرع ومبـسط 
عن كــاهل االســـر الــفــقــيــرة). في
غضون ذلك  ,بحث الـوزير باسم
ـــديــر عــبـــد الـــزمــان مع نـــائب ا
ـكـتـب مـنـظـمـة الـعـمل اإلقـلـيـمي 
الـدولــيـة لـلــدول الـعـربــيـة فـرانك

هــاغــمــان ســبل االرتــقــاء بــفــئــة
عـاقـ واعداد وثـيـقة لـبـرنامج ا
العـمل الالئق في العراق. اوضح
البـيان ان (اجلانبـ بحثا وضع
بـرامج قابلة لـلتنـفيذ مع الـتركيز
عــــلى رفـع قــــدرات الــــعــــامــــلـــ
بالوزارة لضمـان حتقيق النتائج
ــطـلـوبـة) ,واشـار عـبــد الـزمـان ا
ـقــبــلـة ســتـشــهـد ــدة ا الى ان (ا
تـغيـيـرات حـيـويـة لـتـطـويـر آلـية
الــعــمل وتــأهــيـل الــعــامــلــ في
ادامـــة الــــتــــواصل والــــتـــعــــامل
االنسانـي مع اجملاميع الضـعيفة
في اجملـتمع بـعـيـدا عن الـنمـطـية
عـتـادة مع الـتـركـيز الـوظـيـفـيـة ا
على تفعيل جـميع بنود القوان
مشددا التي تـعمل بـها الوزارة) ,
عـلى (اهـمـيـة وضع رؤى شـامـلـة
تــخــدم اجملــتــمع وكــيــفــيـة خــلق
فـــرص الــعـــمل وزيـــادة تـــعـــزيــز
قـــدرات الـــتـــشــغـــيـل والــتـــدريب
واشـتراطـات الـصـحـة والـسالمة
هنـية ومـكافـحة عـمالـة االطفال ا
لـلــتــخــفـيف مـن نـسـب الـبــطــالـة

والـــفــــقـــر فـي الـــبالد) ,مــــبـــديـــاً
(اسـتـعـداد الـوزارة لـلـتـعـاون مع
جمـيع اجلهات احملـلية والـدولية

ا يخدم اجملتمع).
 من جــــانـــبه ,اشــــاد هـــاغــــمـــان
بـ(اجلـهود الـتي تـبـذلـهـا الوزارة
لالرتــقـاء بـالــشـرائح الــضـعــيـفـة
وفقاً لـلمـعاييـر الدولـية وسعـيها
ـا اجلـاد لــتـبـني الــتـشـريــعـات 
يــتالءم مع طــمـوحــاتــهـا في دعم
تـلـك الـشـرائـح). فـيــمـا دعــا عـبـد
الـزمان الى تـعـديل قـانـون رعـاية
ذوي االعـاقـة وفقـا التـفاقـية اال
ـتحـدة حلقـوق االشخاص ذوي ا
ا يـضمن ويكفل حقوق االعاقة 
هذه الشريـحة في اجملتمع. وقال
عـبـد الـزمـان خالل ورشـة تـعـديل
الـقـانـون بــالـتـعــاون مع بـرنـامج
الـعـدالـة في مـتـنـاول اجلـمـيع ان
(ذوي االعـاقـة لم تـاخـذ حـقـوقـهـا
في اي تــشـريع مـن الـتـشــريـعـات
ـــــــمـــــــارســــــات وال حــــــتـى فـي ا
الـــســـيـــاســـيــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
واالقـتـصـاديـة) ,مـؤكـدا (احلـاجـة

الجــــراء احـــــصــــاء العــــداد ذوي
االعـاقـة نـظـرا لـلـظـروف التـي مر
بهـا العراق مـا جعل اعدادهم في
تـــزايــد مـــســتـــمــر) ,واضــاف ان
(هـناك رغـبـة حكـومـية بـان تـأخذ
هذه الشريحة حقوقها كاملة لكن
وجودة غير صحيحة), االليات ا
مـشـيـرا الى ان احلل يـنـطـلق من
ـتــحـدة تــنــفـيــذ اتـفــاقـيــة اال ا
حلـقـوق االشـخـاص ذوي االعـاقة
التي انضم اليـها العراق في عام
2013 ) ,وطـــالب عـــبـــد الـــزمــان
بـ(ايجـاد آلـية حـكـوميـة واضـحة
تــخـــتص بــتــنــفـــيــذ مــا جــاء في
االتـفاقـيـة كمـا نـدعو الى تـوحـيد
جـــمـــيع اجلـــهـــود احلـــكـــومـــيــة
ـنظمـات االنسانـية ومنـظمات وا
ـــــدنـي لـــــضـــــمــــان اجملـــــتـــــمع ا
حصـولهـم  على كـامل حـقوقـها).
ونـصت مسـودة التـعديل اجلـديد
عـلى القـانون بـتغيـرتسـميته الى
قــانــون حـقــوق االشــخـاص ذوي
االعاقة وتعريف االشخاص ذوي
االعاقـة بـانهـم جمـيع االشـخاص

الــذين يـعــانــون عـاهــات طـويــلـة
االجل بـدنـيـة كـانت او عـقـلـية او
ذهنـية او حـسيـة قد تـمنـعهم من
ـشــاركــة في اجملـتــمع بــصـورة ا
كــامـلــة وفـاعــلـة ومــتـســاويـة مع

االخرين. 
كـــمـــا نـــاقش عــــبـــد الـــزمـــان مع
مـــجـــلس مـــحــافـــظـــة الـــبـــصــرة
الــتــعــاون فـي تــنــفــيــذ مــشــاريع
مــشـتــركـة تــعـود بــالـفـائــدة عـلى
اهـــالي احملـــافـــظـــة وتــســـهم في
تـعـزيـز وزيـادة ايـرادات الوزارة.
واستمع الـوزير خالل لقائه وفدا
من مــجـلس مــحــافـظــة الـبــصـرة
بــرئــاســـة صــبــاح الــبــزوني الى
قترحات التي تقدم بها اعضاء ا
شـاريع التي الـوفـد بخـصـوص ا
مـكن تنفـيذها فـي احملافظة من ا
مـع الــتـأكــيــد عــلى عــقــد شــراكـة
ســــتـــراتـــيــــجـــيــــة بـــ الـــوزارة
واجملـــلس بـــغـــيـــة الـــدخـــول في
مـــشــاريع اســتـــثــمــاريـــة تــســهم
بـزيـادة ايـرادات الـوزارة وتـشغل

اهال بـك ياعـزيـزتي رحبـت بهـا بـعد غـيـاب طـويل انهـا قـارئـة جيـدة تـفهماآلالف من ابناء احملافظة. 
احلـياة جـيدا كم كنت اتـمنـاها شريـكة حـياتي كمـا كانت هي تـتمنى ذلك
ولــكن ظــروفـا قــاهـرة حــالـة بــيـنــنـا وانــتـهى كـل شيء اال احلب مـا زالت
وسـيـقي الذي يـعـيدني شـعـلته جتـدد كـلـما ذكـرتـها أو سـمـاع صوتـهـا ا

لسن طويلة ففهمت منها خضعت للواقع مرغمة فماذا تعمل..?!
فـتحـدثت كثـيرا وكل احاديـثهـا حلـوة زاهية بـاالدب واحلنـان من حديـثها
قـالت.. قابلت اليوم الشـخص الذي كان وسيما وانيـقا وجميال كما كنت

ستوى من االناقة أو الوجاهة. اقول له. بينما لم يكن هو على ذلك ا
 ولـكـنـنـي كـنت امـدحه دائـمـا.. النه كـان يـريـد ذلك.. أو النـني كـنت اريـد
الـتخلص منه ومن اعتقاداته بـأنه شخص وسيم وجميل.. النه كان دائما
يـسـألني وبـطـريـقة مـسـتفـزة جـدا لدرجـة انـني كنت ال اتـردد ولـو للـحـظة
ـدح منـي ومن االخـرين كان واحـدة بـان امـدحه وامـدح وسـامـته.. هـذا ا
يـزيد في انـتفـاخ كرش صـاحبـنا.. النه كان يـعتـقد انه كـلمـا كبـر الكرش

كانت درجة وجاهته اكبر..
ــعــتــدل الــذي يــجــعل الــوزن مــعــقــوال  وكــان يــرفـض كل انــواع االكل ا
ـركزة ومـنـاسـبـا لـلـطـول.. فـكـان يـنـهـال عـلى االكل الـدسم واحلـلـويـات ا

بالسكر حتى يبدو في نظر االخرين وجيها وجميال..
 وكـان ينتشي من مدح االخرين له وخـاصة اجلنس الناعم.. حتى وصل
صـاحـبـنـا لـدرجـة اعـتـقـد بـأنه كـثـر من نـبي الـله يـوسـف جـمـاال.. فـصار
ـشي اخليـالء كما الـطاووس ويـلبس احـسن الثـياب واغـالها ثمـنا رغم
ـال الكـافي في جيـبه لهذه الـوجاهـة- حتى احـاطته بـائعات عـدم وجود ا
الـهوى من كل صوب- ومدحنه وزدن في مدح جماله ووسامته بل اخذن

دحن خفة دمه التي ال مثـــــــــيل لها.. رغــــــم انه ثقيل الدم.
 واذا قـال فـكـاهة يـضـحك هـو علـيـهـا فقط. النه اي الـطـرفـة .. وان كانت
مـضحـكة اال انـها تخـرج من فمه ثـقيـلة لـيست فـيها نـكهـة? ولكن بـائعات
الـهوى كن يـضحـكن عليـه.. واعتزاز صـاحبـنا بـنفسه جـعله يـعتـقد انهن
يـضحكن خلفة دمه.حكاية بسيطة جدا حكاية هذا الرجل.. الذي اوصله
ـدح الـزائف الى الـغـرور وبـالـتـالي الى الـفـشل في جـمـيع حـيـاته.. وقد ا
كـنت اعتـقد ان الغـرور صفة تالزم االنـسان مـنذ صغـره أو لقيـمة معـينة
يـحـصل عـليـهـا.. ولكن قـصـة هـذا الشـخص جـعـلتـني اؤمن ان االنـسان
لـكي يـظل ماضـيا الى االمـام البـد من كلـمة تـقال له هـي في مقـابل كلـمة

الثناء التي يسمعها..
 فـاالنسـان لـكي ينـجح ويبـقى مسـتـمرا في طـريقه البـد ان يوجـهه احد..
والـتوجـيه اليأتي اال بـكلـمة نـقد هادفـة تعـدل مسـار الطـريق للـحياة.. الن
ــدح الــزائــد عن احلــد يــجـعل االنــســان فــارغــا من الــداخل ومــغـرورا ا

بحجــــــــــــمه ال بنوعيته وصفاته.
نفوخـة بالهواء دبـوس صغير غـرور مثله مـــــثل الـبالونـة ا . واالنـسان ا
يـجعله يـنكمــــــــــــش ويعـود الى طبيعـته الهزيـلة.. والغرور صـفة التنبع

من داخل االنسان كما كنت اعتقد.. 
لتصـق بهذا االنـسان الذين يسمـعونه كلمات ولـكن بسبب احمليـط وا

ـــدح الـــزائـــدة الــتـي تــنـــفـخ كــرشـه وحتــجـم عــقـــله ا
وادراكه!.. وجتـعـله يـرى نـفـسه كـبيـرا وهـو صـغـير
وعـزيزا وهـو ذليل وبـطال وهو جـبان وعـظيـما وهو
حـقير.. الله مـا اجمل كلمة الـصدق فأن الله يحب

. الصادق

هرجان واالعالم عنه شعار ا
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