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اإلصالحات على تعزيز مسألة
الـسـيـولـة الــتي ال تـقلّ أهـمّـيـة
ـصارف في مـواجهة حلمـاية ا
ــــــــــالــــــــــيــــــــــة في األزمــــــــــات ا
ستــــــــــقبل فوضعت سقفاً ا
لـالســـــتــــــفـــــادة مـن خـــــدمـــــات
الية ـؤسسات ا التمويل في ا
ــصــارف من ــــــــــا يــقـــيّــد ا
اإلفـــــــــــــــــــراط فــي حتــــــــــــــــــــمـل
اخملــــــــــاطــر ويــعـزز قــدرتــهـا
عـــلى امـــتـــصــاص اخلـــســـائــر
والــــصــــدمــــات خالل فــــتــــرات

الشدة االقتصادية). 
ويأتي انعـقاد الدورة في اطار
هــذه اجلــهــود حــيث تــعــتــبــر
الــدورة فـــرصـــة ثــمـــيـــنـــة لــكم
سـتجدات لالطالع على آخـر ا
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تنفيــذا لتوجيهات وزير العمل باطالق
ـتــقـدمـة الى ـيـداني لـالسـر ا الـبـحـث ا
الشمول براتب االعانـة االجتماعية منذ
عــام 2016 فـي مــحـــافـــظــتـي نــيـــنــوى
وصالح الــديـن مــراعـــاة لــظـــروفــهـــمــا
وتــخــفــيــفــا عــنــهــمــا اجنــزت اقــســام
احلمـايـة االجـتـمـاعـيـة في احملـافـظـت

بحث 14189 اسرة. 
ونـقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
مدير قسـم البحث االجتمـاعي في هيئة
احلـمـايـة االجـتـمــاعـيـة احـمـد خـلف ان
ـذكورة اسـتـنـفرت جـهـودها (االقـسـام ا
لـتـرجـمـة توجـيـهـات الـوزيـر و بـحث
اســــرة فـي قــــسم صـالح الــــدين 6140
وفي قسم بـلد والدجـيل  اجناز بحث
اسـرة فــيـمــا أكـمل قــسم نــيـنـوى 467
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ـعــايــيـر اجلــديــدة في بـازل و ا
III ــتـعـلـقـة وأهـم الـتـعـديالت ا
بـــاحـــتـــســـاب اخملـــاطـــر وفـــقـــا
ــعـيــاريـة وكــيـفــيـة لــلــطـريــقـة ا
ادارتها إضافة الى استعراض
أهم الــتـــحــديــات الـــتي تــواجه
اجلـهـات الـرقـابـيـة من االنـتـقال

من بازل إلى بازل.  
كمـا تتـميـز الدورة بـأن اجلانب
الـتـطـبـيـقي يـشـكل جـزءاً مـهـمـاً
ورئـيـسـاً كـأحـد فـعـالـيـاتـها. في
اخلـــتــام يــســعـــدني الــتــعــاون
ـــثـــمـــر مع مـــعـــهــد الـــبـــنــاء وا
ـالي الــتـابع لـبـنك اإلســتـقـرار ا
الــــتــــســـويــــات الــــدولـــيــــة آمالً
ومــتــطـــلــعـــاً إلى اســتـــمــراريــة

التعاون).
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ــعـيل في مــسـاعــدة الـنــسـاء فــاقـدات ا
تـخـطي االزمـات والـقـلق الـنـفـسي الذي
عيل وكذلك يالزم حالتـهن بعد فقـدان ا
وضوعات تضمنت النـدوات عددا من ا
مــــنـــهـــا (دعـم الـــنــــفـــسي ومــــواضـــيع
اجتماعية وتعليمية وصحية). يذكر أن
مــراكــز الــدعـم الــنــفــسي مــوجــودة في
بغـداد وبابل وكـربالء والنـجف وديالى
واالنبار وصالح الدين وسهل نينوى.
واضــاف الــبـــيــان ان (قــسم الــرصــافــة
الـتابع لـهيـئة احلـمايـة االجتـماعـية في
وزارة العمل بحث 15207 أسر تعيلها

امرأة ضمن حملة البيان السنوي).
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وقـــال مـــديــر الـــقـــسم بـــاسم راضي ان
(الــــقــــسـم انــــهى بــــحث 15207 اســـر
تـعــيـلــهـا امـرأة و ادخــال مـعــلـومـات
مـــنــهــا في قــاعـــدة الــبــيــانــات 13892
الكــات والـــبــاقـي قــيـــد االدخـــال وان ا
العامـلة في القسم تـبذل جهودا حـثيثة
ـتــبـقـيــة مـضــيـفـا ان الجنـاز األعــداد ا
الـقــسم مـســتــمـر بــاسـتــقـبــال الـنــسـاء
الـلـواتي  ايـقـاف اعــانـاتـهن السـبـاب
عـدة حلل تـلك االسـبـاب من اجل اطالق

راتب االعانة لهن). 
واشـار راضـي الى ان (الـقـسم مـسـتـمـر
باسـتالم طلـبات االعـتراض من الـنساء
الالتي أظـهـرت نـتـائج الـتـخـطيـط انهن
فـــوق مـــســـتـــوى خط الـــفـــقـــر من اجل
تـدقـيـقـهـا ورفـعـهـا الى الـلـجـان الـعـلـيا
حلـسـم مـوضــوع شــمـولــهن وبــلغ عـدد
االســـر الالتـي قــدمـن اعـــتـــراضــات 61
اســــرة). ودعـت هــــيـــــئـــــة احلــــمـــــايــــة
االجــتــمـــاعــيـــة من لــديـــهم شــكــوى او
استفسار او تبليغ عن حالة جتاوز الى
االتـصـال بـاخلط الـسـاخن 1018 خالل

اوقات الدوام حصرا.

للعمال التابعة لوزارة العمل 53 عامال
بـــالـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي ضـــمن 11
مــشـروعـاً فـي مـحـافــظـة نــيـنــوى وفـقـا
الحــكــام قــانــون الــتــقــاعــد والــضــمــان
االجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
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كـمـا حـدث الـقـسم اسـتـمـارة مـتـغـيرات
الــتي تـــشــمل نــقل راتـب من بــريــد الى
بـريـد اخـر او من مـحـافـظـة الـى اخرى
وادخــال وكـــالــة او وصــايــة او تــغــيــر
درجـة الـعـجز او رمـز الـشـرط لـلطالب 
وقــطع راتب  واحلـذف وتــعـديل راتب 
واالطالق) ومــتــابــعــة شــهــادة احلــيـاة
لـسـنة 2019 اذ  اجناز (62) شـهادة
سـتحـق تـقاعـدين وا حـياة لـلعـمـال ا
الــذين لــديــهم وكالء. وقــال الــبــيـان ان

الــلــجــان الــتـــنــفــيــذيــة اجــرت زيــارات
ــديــنـة ــشـاريع ا ــتــابـعــة ا مـيــدانــيـة 
للدائرة ومطالبتها بااليفاء بالتزاماتها
وتـسـديد مـا بـذمتـهـا من ديون تـطـبيـقا
لقـانون حتصيـل الديون احلكـومية رقم
(56) لـــســنــة 1977 فــضـال عن اكــمــال
(34) تـايـيــد خـدمـةو احـالــة عـشـرة من
ـتــقــاعـدين عن ــضـمــونــ ا الــعــمـال ا
الـعــجـز اجلــزئي الى الـلــجـان الـطــبـيـة
االبــتــدائــيــة واالسـتــئــنــافــيـة الــذين لم
يكـملوا الـسن القانـونية لـتحديـد نسبة
العجـز وبلغ عددهم 10 و اصدار 16
قرار ضم خـدمة وضم خـلف و سحب
اضـبـارة الحـتـسـاب راتب  وتـايـيـد 11
دراسـة  وقــطع حـصـة ورد احـتـسـاب 
ودفع رواتب أو صـرف وتـنـظـيم وكـالة
وصـاية وقـيمـومـة). واستـقبـلــت شعب
الــدعم الــنــفــسي في هــيــئــة احلــمــايــة
االجتـمـاعـيـة بـبـغـداد واحملـافـظـات عدا
اقــلـيم كــردسـتـان 2449 امـرأة مــعـنـفـة
وفـاقــدة لـلــمـعــيل. وحتـدثت مــديـر عـام
دائــرة احلـمــايـة االجــتـمــاعـيــة لـلــمـرأة
ـوسوي بـوزارة الـعـمل عطـور حـسـ ا
عـن اخلــدمــات االجــتــمـــاعــيــة وبــرامج
قـدمة لـلنـساء فـاقدات الـدعم النـفسـي ا
ـعـنـفــات من جـمـيع ـعــيل والـنـســاء ا ا
ــطـلــقـات ويـتــيـمـة الـفــئـات (األرامل وا
ـــعـــاقــة ــعـــتـــقل وا األبـــوين وزوجـــة ا
هجـورة) ونقل بيان تـلقته (الزمان) وا
ــوســوي تــأكــيـدهــا (ان ذلك امس من ا
يـــتم من خـالل إقــامـــة نــدوات تـــوعــيــة
ومـــحـــاضـــرات وجــلـــســـات اســـتـــمــاع
وتطبـيق آليات اإلحالـة وتقد مهارات
الـتــخــفـيـف من الـضــغــوط الــنـفــســيـة
مـشيـرة إلى قيـام شعـبة الـدعم النـفسي
والــوحــدات الـــتــابــعــة لـــهــا بــاقـــــامــة
وتــــنــــــظــــيم 202 نــــدوة تــــهــــدف الى

ـال ــتـعــلـقــة بــمــعـيــار رأس ا ا
ــال والــســـيــولــة جلـــعل رأس ا
أكــثـر حتـديـداً وشـفـافـيـة حـتى
يـكون قـادراً عـلى استـيـعاب أي
خـسائـر فور حـدوثـها من خالل
إلزامية تكويـن احتياط حلماية
ــــــــــال خـالل األزمـــــــــات رأس ا
وتـخـصـيص رأس مـال إضـافي
مقابل العـمليات التـجارية كما
 اســتـحــداث مـفــهــوم تـعــزيـز
ــال االحــتــيـــاطــيــات في رأس ا
ــواجـهــة الـتــقـلــبـات الــدوريـة
وتـكـوين مــخـصـصــات ألخـطـار
مــــتـــــوقــــعـــــة أثــــنـــــاء الــــفــــورة
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة  وفــــــتـــــرات

االنتعاش). 
واضـــــــــــاف (شـــــــــــددت هـــــــــــذه

بـــحث 1125 اســــرة امـــا قــــسم ســــهل
نــيـنــوى فـقــد اجنـز بـحث 6457 اسـرة
ـبـحـوثـة وبـذلك يـبـلغ مـجـمـوع االسـر ا
مـنـذ الـبـدء بـاطـالق الـبـحث بـعـد تـلـقي
تـوجـيه الوزيـر اثـر زيـارته احملافـظـت

اســـــــرة. واضــــــاف خـــــــلف ان 14189
باحثي اقـسام احلمـاية االجتـماعية في
احملـافـظـتـ مـستـمـرون بـبـذل قـصارى
جـــهـــدهـم الجنـــاز عـــمــــلـــيـــة الــــبـــحث
تقدمة بأسرع وقت االجتماعي لألسر ا
نـاخـيـة الصـعـبة ـكن رغم الـظـروف ا
وبعض الصعوبات اللوجستية.  ويبلغ
عــدد االســـر الــواجب بـــحـــثــهـــا ضــمن
تـوجــيه الــوزيـر فـي نـيــنـوى (39) الف
اسـرة فـيمـا يـبـلغ عـدد االسر في صالح
الدين اكثر من 17 الف اسرة). وشملت
دائـرة الـتـقـاعـد والـضـمـان االجـتـمـاعي

بغداد
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اعلـنت دائرة الـصحـة في محـافظة
ديــالى  ان الـفـرق الـرقـابـيـة قـامت
بجولة تفـتيشية في قـضاء بعقوبة
ـتـابــعـة اخملـالـفــ لـلـضـوابط من
اصـحـاب الـصـيـدلـيـات والـعـيادات
واخملــتــبــرات.  وقــال مــديــر اعالم
صــحــة ديـــالى فــارس الــعــزاوي لـ
(الــــــــزمــــــــان ) امـس انـه ( خالل
اجلـولـة اغالق احـدى الصـيـدلـيات
ـدة اسـبــوع خملـالـفـتــهـا لـلـشـروط
والضوابط   مؤكدا ان قرار الغلق
جـاء من اجل استـكمـال اجراءاتـها
االصوليـة). واشار  العزاوي  الى
(اسـتــمـرار اجلـوالت الــتـفـتــيـشـيـة
ــســائــيــة لــكــافـة الــصــبــاحــيــة وا
ـؤسـسات الـصـحيـة اخلـاصة من ا
اجل ضـــمـــان اســـتـــحـــصـــال تـــلك
ـوافـقـات ـؤسـســات عـلى كـافــة ا ا
قصرين). االصولية مع محاسبة ا
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ومن جـــانب آخـــر اعـــلـــنت قـــيــادة
شــرطـــة  مـــحـــافـــظـــة ديـــالى  انه
بـــرعــايــة وكــيـل وزارة الــداخــلــيــة
لـشـؤون الـشـرطـة الـفـريق الـدكـتور
موفق عبـدالهادي تـوفيق وأشراف
قــائـد شـرطـة ديـالى الـلـواء فـيـصل
كـاظم الـعــبـادي  افـتـتــحت حـمـلـة
تـــصـــلـــيح الـــعـــجالت واالجـــهـــزة
الــدقــيــقـــة في مــعــمل الـــتــصــلــيح

ـديــريــة شــؤون الــبـنى الــشـامـل 
التحتية. 

وقـال مــديـر الـعالقـات واالعالم في
قــيــادة الـــشــرطــة الــعـــقــيــد غــالب
الــعــطـــيــة لــ (الــزمــان)  ان (حــفل
االفـــتــتــاح  حــضـــره الــنــائب رعــد
الـدهـلـكي وقـائـد الـعمـلـيـات الـلواء
عــبــداحملــسـن الــعــبــاسي ورئــيس
اللجنة االمنية في مجلس محافظة
ديـالى وعـدد من اعـضـائه وضـباط
ركن الـــقــيــادة وشـــيــوخ ووجــهــاء

العشائر والصحفي ) . 
واضـــاف الـــعـــطــــيـــة  ان ( قـــائـــد
الشـرطة ب خالل كـلمة االفـتتاح 
نـفـتـتـح حـمـلـة تـصــلـيح الـعـجالت
ـــتـــضـــررة نـــتـــيـــجـــة ـــدمـــرة وا ا
الــواجـبــات االمـنــيــة والـعــمـلــيـات
الـقـتـالـية وجـاءت هـذه احلـمـلة من
أجل تــمـكــ الــقـوات االمــنــيـة من
اداء واجــبــاتــهــا بــكــفــاءة عــالــيــة
وفــرض االمن و ســلــطــة الــقــانـون
وبـــــسـط االمن واالســـــتــــقـــــرار في
احملـافـظـة كـمـا ثــمن جـهـود مـعـمل
الــتــصـلــيح الــشــامل في تــصــلـيح
االليـات واعادتـها لـلخـدمة وتـوفير
ـبـالغ الـصعـبـة فـيمـا لـو  شراء ا
عجالت جديدة ) . واشار العطية 
الـى ان  (احلـمـلـة شـمــلت تـصـلـيح
عــجــلــة قــتــالــيــة قــد تــضــررت 40
نتـيجة تنـفيذ الـواجبات الـيومية 
مــضـيــفـا ان احلــمـلــة تــأتي ضـمن

عدات جهـودنا لـتطويـر االليـات وا
واكمال جاهزيتـها في سبيل تقد
ـسـتوى االداء االفـضل واالرتـقـاء 
االمــني فـي احملـافــظــة ) .  الى ذلك
اعـــلن مـــديــر نـــاحـــيـــة ابي صـــيــد
ـقـداديـة حـارث الـتـابــعـة لـقـضــاء ا
الـــربــيـــعي لــ (الـــزمـــان) امس  انه

بـحـضـور مـسـؤولـ حـكـومـيـ 
افـتـتاح مـشروع الـبـطاقـة الـوطنـية

في ناحية ابي صيدا). 
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واضـاف الــربــيـعي  انـه ( سـيــبـدأ
ـشــروع ابـتـداءا من الـعـمل بــهـذا ا
االســــبــــوع احلــــالي  فـي بــــنــــايـــة
اجملـلس الـبـلـدي الــقـد "جـنـسـيـة
واطـن الى ابي صيـدا "  داعيـا ا
مــراجــعـتــهم  واكــمــال بـطــاقــاتـهم
عمول وحدة وحسب السياقات ا ا

بها) . 
واعــلــنت دائــرة صــحــة مــحــافــظـة
إحباط دخول شحنة حلقوم ديالى 
فــــاســـدة الـى اســـواق بــــعـــقــــوبـــة
ــحــافـــظــة ديــالى .  وقــال مــديــر
إعالم صحـة ديالى فـارس العزاوي
لـ (الـــزمـــان  إن  ( فـــرق الـــرقـــابــة
الـصـحــيـة في دائـرة صــحـة ديـالى
احــبـــطت دخــول شــحــنــة حــلــقــوم
فــاسـدة تـزيـد عـن نـصف طن كـانت
في طريقها الى اسواق بعقوبة ) . 
واضـاف الــعـزاوي أن  (الــشـحــنـة
الــتي ضــبــطت في احــدى اخملــازن

قرب بعقوبة  التعامل معها وفق
الـضـوابط الـرسـمـيـة عـبـر اتالفـهـا
وفــتح مــحــضــر رســمي حملــاســبـة

اصحابها).
من جـهة اخـرى قـرر محـافظ ديالى
مثنى التـميمي  اعفاء مـدير بلدية
بعقوبة حيدر العتبي من منصبه. 
وقــــال مــــصــــدر لـ (الــــزمــــان ) إن
(احملـافظ مــــــــثـنى الـتـمــــــــيمي 
اقـال مـديــر بـلـديـة بـعــقـوبـة حـيـدر

ـدة 4 الــعــتــبي واســتــلم مــهـامـه 
أشهر)  . 

ومـن جـــانـب آخـــر اعــــلن  عــــضـــو
مــجــلس مــحــافــظــة ديــالى خــضـر
مـسلم الـعـبيـدي   لـ (الـزمان ) إن
(احيـاء سـكـنـيـة في بـعـقـوبـة يـقدر
عدد سـكانـها 5 االف مواطن بدأت
تطـفح اجملاري في مـنازلهـا بسبب
ارتــفـاع مــنــاســيب نــهــر ديـالى ) 
مـبـيــنـاً أن  (مـجـاري تــلك االحـيـاء

تـتدفق صـوب النـهر بـشكل مـباشر
دون ايــــة مــــعــــاجلــــات) واضــــاف
العبيدي  أن  (طفح اجملاري يهدد
بكـارثة اذا ما زاد ارتـفاع مـناسيب
نــهــر ديـالى وســيــؤدي الى نـزوح
قـسري لـلـعوائل في بـعض مـناطق
بـعـقـوبـة)  ولـفت الـعـبـيـدي الى أن
(ارتفاع مـناسيب نـهر ديالى كشف
عن اخــطـاء وجتـاوزات كــبـيـرة في
مجال البيئة بقيت طي الكتمان) .
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عيارية افتتحت دورة (الطرق ا
لبازل وحتديات تطبيقها) التي
يــنــظـمــهــا مـعــهــد الـســيــاسـات
االقـتــصـاديـة بــصـنـدوق الــنـقـد
الــعـربـي بـالــتــعـاون مع مــعــهـد
ـالي الــتـابع لـبـنك االســتـقـرار ا
الــتــســويـات الــدولــيــة في مــقـر
الــصـنـدوق بــأبـوظـــــــبي خالل
دة 9 . 11 نيسان اجلاري.   ا
تلعب البـنوك دورا أساسيا في
الـــنــشـــاط االقـــتــصـــادي حــيث
ــدخـرات تــهـدف إلـى جتــمـيـع ا
وتـقد الـقروض للـمسـتثـمرين
ــــدفــــوعــــات بـــ وتــــســــويـــة ا
الكـيانات االقـتصـادية اخملتـلفة
ـــا يــــؤدي إلى رفـع مـــعـــدالت

النمو االقتصادي بالتالي زيادة
مـــعــدالت الــتـــوظــيف وحتـــقــيق

الرفاه للمجتمع.  
رغم أهـمـيّة الـنـشاط الـذي تـقوم
به الـبنـوك إال أن هنـاك مخـاطر
تـتـعـرض لـهـا تـؤثـر سـلـبـاً عـلى
االقـــتــصـــاد.  فـــالـــتـــوسع غـــيــر
ــــدروس في االقــــراض ومــــنح ا
ـكن أن ـفـرطــة  الـتــسـهـيـالت ا
يسبب أزمات مالـية واقتصادية
حـادة قد تـعـصف باالقـتـصادات
تد أثرها لالقتصاد الوطنية و
ـي كــمـا حــدث فـي االزمـة الــعـا

ية عام 2008. الية العا ا
إن مــراقـــبــة أنـــشــطـــة الــبـــنــوك
ووضع ضـوابـط تـضـمن سالمـة
نشاطها دون تكبيلها واحلد من

قــــدرتــــهــــا عــــلى الــــقـــــــــــــيـــام
بـــأنــشـــطـــتــهـــا اخملـــتــــــــــلـــفــة
ضــروري لــدفـع عــجــلــة الــنــمــو

االقتصادي.  
لـــذلـك أصـــبــــحت الـــســــلـــطـــات
االشـــرافـــيــــة في الــــدول تـــلـــزم
البـنـوك العـامـلـة فيـهـا بـالتـقـيد
ـــعــايــيـــر الــدولــيـــة خــاصــة بــا
مـعـايـيـر بـازل حلـمـايـة الـبـنـوك
من اخملاطر اجلسيمة الذي إن
حـدث قد تـنتج عـنه آثـار كبـيرة
علـى االقتـصاد في تـلك البـلدان
وغيرها.  وقال عبد الرحمن بن
ديـر العام عبـدالله احلمـيدي ا
رئيس مجلس إدارة الصندوق:
ستجدات انه (في ضوء هذه ا
ركّــزت بـــازل عــلـى االصالحــات

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6324 Monday 15/4/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6324  االثن 9 من شعبان  1440 هـ 15 من نيسان (ابريل) 2019 م

W∫ جلان الصحة خالل جولة تفتيشية uł

شمولة بالرعاية جلان وزارة العمل خالل زيارة الحدى األسر ا

عياريةاحد محاضري دورة ابو ظبي شاركون في زورة الطرق ا Ëœ—…∫ ا

-1-
شون بـ الناس ويتـحركون من دون حراسة األنبـياء واألوصياء وحـدهم كانوا 

مكثفة وبال حماية بشرية خاصة ..
وكـانوا يُـتيـحـون الفـرص للـناس أنْ يـفدوا الـيهم  وأنْ يـطرحـوا علـيهم مـشاكـلهم

ومسائلهم بكل يُسْرٍ وبعيداً عن كل التعقيدات والشكليات ..
ـلوك والرؤساء واألمراء فهم مـنذ قد الزمان يـتترسون ويُحـاطون بترسانةٍ أما ا
كبـيرة من احلـرس واجلُنـد واحلمـايات  ويـحول هـؤالء ب الـناس وبـ الوصول

اليهم .
ـسؤول  في (العراق اجلـديد)  وبالغ الكبار ثم وصلت الـنوبة االن الى عموم ا
ـرافـق لـه واحمليـطـ به من احلرّاس  وهـذا مـا جعل منـهم في تـكثـيـر أعداد ا

واطن اليه صعباً للغاية .. وصول ا
ـواطن .. وَجَّرَ هـذا االنـقـطاع الى ـسـؤول وا وانـقـطـعت بذلـك حلـقـة الـوصل ب ا

بُروز هوّة تفصل ب الطرف  –لالسف الشديد  –
هذا هو الغالب واالستثناء ال يُقاس عليه ..
-2-

ا يـريدون ولو بعد ـكنهم  تـلكون من الصـبر واالصرار ما  وهنـاك أشخاص 
ح .

ـسؤول أو ذاك  بل انهم ال يـنـصرفـون عن مـقصـدهم إنْ صُرِفـوا عن بـاب هذا ا
يظلون في حالة ترصد وترقب للوصول اليه  حتى يظفروا بهم.

-3-
ثال التاريخي : ا

أقبل رجل مـن بني أسد في ثـياب رثّة لـيدخل علـى (مالك بن طوق) فـمُنع من قبل
احلُجّاب 

وشتمه العبيد 
وضربته الشرطة ..!!

فــلـمــا كـان في بــعض األيـام خــرج (مـالـك بن طـوق) يُــريـد الــتـنــزه حـول الــرحـبـة
فعارضه األعرابي  

فضربوه ومنعوه 
فلم يُثْنهِ ذلك حتى أخذ بعنان فَرَسِهِ 

ثم قال :
أيها االمير 

اني عائذ بالله من ( أشراطك)  –اي شرطتك هوالء !
فقال مالك :

دعوا االعرابي 
هل من حاجة ?

قال :
نعم أصلح الله األمير 

انّ تصغي اليّ بسمعك  
وتنظر اليّ بطرفك 
وتقبل اليّ بوجهك 

قال :
نعم 

فأنشأ األعرابي بقول :
ببابِكَ دونَ الناسِ أنزلت حاجتي 

وأقبلتُ أسعى حوله وأطوفُ
نعني احلجّابُ والسترُ مسبل  و

وأنتَ بعيد والشروط صفوفُ
يدورون حولي في اجللوس كأنهم 

ذئاب جياع بينَهُنَ خروفُ
فأما وقد أبصرتُ وَجْهَكَ مُقبِالً 

فَأصُرف عنه انّني لضعيفُ
ومالي من الدنيا سواكَ وال لِمَنْ 

تركتُ ورائي مَرْبع وَمَصِيفُ
وقد علم احليّان قيس وخنذف

ومَنْ هو فيها نازل وحليفُ 
لوك ورحلتي  تخطيتُ أعناقَ ا

اليكَ وقد حنّتْ اليك صروفُ 
فجئتُك أبغى اليُسرَ منك فَمَّرَ بي 

ببابك مِنْ ضربِ العبيد صفوفُ
فال جتعلنْ لي نحو بابك عودةً 

فقلبي من ضرب الشروط مخوفُ
( الشروط : رجال الشرطة) 

فاستضحك مالك حتى كاد أنْ يسقط من فرسه 
ن حوله .. ثم قال 

مَنْ يُعـطيه درهمـاً بدرهمـ  وثوباً بـثوبـ فوقعت عـليه الثـياب والدراهم من كل
جانب حتى حتير االعرابي 

ثم قال له :
هل بقيت لك حاجة يا أعرابي ?

قال :
أمّا اليك فال 

قال :
فالى مَنْ ?

قال :
الى الله ان يبقيك للعرب فانّها ال تزال بخير ما بقيت لها 

العقد الفريد / ج 4ص  16- 15
ط / دار الكتب العلمية 

لـقـد وصف االعـرابي نـفـسـه حـ أحـاط به احلـرس والـشـرطـة ( بـاخلـروف الذي
أحاطت به الذئاب) وهو وصف ال يخلو من براعة ..!

وقد وصل في نهاية الشوط الى مبتغاه  وحصل على ما يريد 
والسؤال اآلن :

نـطقـة اخلضـراء وهو ال يـحمل (الـباج) اخلاص واطن ان يـدخل ا هل يسـتطـيع ا
بالدخول ?

ن يريد ? واذا دخل فمن الذي يُتيح له فرصة اللقاء 
ـنطـقة اخلضـراء فهل ـطلـوب لقـاؤه خارج ا ـسؤول ا واذا بقي مـترصـداً خروج ا

تتاح له فرصة اللقاء به ?
من الصعب ان يتحقق له ما يريد .

سؤول اليوم محرومون من الدعاء لهم  ومعظم ا
ومــحــرومـون مـن ان يـلــهج الــنـاس بــالــثـنــاء عـلــيــهم واالشـادة

آثرهم 
ومن هنا :

كننا القول بأنهم غبنوا أنفسهم 
 وأغضبوا مواطنيهم  

وبَدَلَ ان يُدعى لهم دُعي عليهم ...
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بغداد
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كلمـا مررنا بشارع النضـال  من جهة ساحة االندلس وسط بغداد ¨ شـعرنا باحلزن
ـزرية بـعد ما واالسى عنـدما نـرى متنـزه بارك الـسعدون ¨بحـالته احلالـية الـبائـسة ا
عـانى سـنـوات عـدة االهـمــال واخلـراب واصـبح مـكـانـا مـقــفـرآ مـوحـشـا.حـيث ذبـلت
ـورقة بـانـواعـها اخملـتـلفـة الـرارجن والـصنـوبـر والـسدر والـنـخـيل وزهوره اشـجـاره ا
اء الـتي كانت جتـري في حدائـقه اجلمـيلة االربع ̈وجفت سـواقي ا تـنوعـة اجلمـيلة ا
تداخلـة .اليوم يستذكر اهالي بـغداد من االجيال السابقة ذكـرياتهم الطيبة مع هذا ا
ـثـابـة (رئـة بـغـداد) من حـيث مـوقـعه ـعـلم الـتـرفـيـهي  الـعـريق الـذي كـان يــعـدونه  ا
̈كانت الـعوائل الـبغـدادية تـاتي اليه من اجلغـرافي  احليـوي وجمـاليـة حدائـقه الغـناء
نـاسبات الـدينيـة كاالعيـاد وايام الربيع ـناطق الشـعبيـة القريبـة منه وخاصـة ايام ا ا
̈ينعمون باجوائه الساحرة الهادئة والننسى تعة رائعة وعيد نوروز وتقضي اوقات 
فان  متنـزه بارك السعدون كـان يعد افضل مكان يـاتي اليه الطلبـة الشباب قبل ايام
امــتـحــانـات الـبــكـلــوريـا وامــتـحــانـات اجلـامــعـات وكــاتب هـذه الــسـطــور كـان واحـد
̈يـدرسـون فـيه حــيث يـجـدون الـهـدوء والـسـكـيـنـة بـعــيـدآ عن بـيـوتـهم الـشـعـبـيـة مـنـهم
ـتـواضـعــة وضـجـيج الـشــوارع واالسـواق. ومن اجلـديـر بـالــذكـر فـان تـاريخ بـارك ا
الـسـعدون يـعـود الى ثالثيـنـات الـقرن الـعـشرين ويـقـال بان االنـكـليـز قـاموا بـانـشائه
ليكون مـكانا ترفيهيا مريـحا ترتاده عوائل اخلبراء االنكلـيز العاملون في بغداد .وقد
ـتنزه اجلميل استمر بـحلته اخلضـراء اجلميلـة عبر اكثـر من سبعة عـقود لكن هذا ا
اخيرا اهـمل واصابه اخلراب واصبحت بعض اماكنه مكبا للنفايات¨وسبق ان كتبت
زري¨لـكن دون جدوى .... كلـنا امل اليوم عنه اقالم الـصحافة ونـبهت  عن وضعه ا
تنزة تنزهات بـان تبادر الى تاهيل هذا ا ـعنية با حافظـة بغداد واجلهات البلدية ا
البـغـدادي الشـهـير وتـعـيد الـيه احلـياة خـاصـة بعـد ان  رفع الـصبـات  واحلـواجز
كان يرتـبط بوجدان اهالي بغداد وذكرياتهم ¨كـما ان جماليته الكونـكريتية الن هذا ا
تـدخل ضـمن جـمـالـيـة عـاصـمـتـنـا احلـبـيـبـة بـغـداد مـديـنـة الـسـالم واحملـبـة واجلـمال

وعاصمة الثقافة العربية ..


