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ـان واســتـدعت جلــنـة الـنـزاهــة في بـر
إقـــلــيم كـــردســتــان وزيــر الـــبــلــديــات
والــســيــاحــة بــســبـب ارتــفــاع أســعـار
ــنــازل ومــشــاكل ــيــاه في ا عـــدادات ا
ـيكـانيكـية. وقـررت اللـجنة الـعدادات ا
ـان اسـتـضـافة عـن طريـق رئاسـة الـبـر
ســــاســـان عــــوني وزيــــر الـــبــــلـــديـــات
والـسياحـة في حكومـة االقليم لالفادة
آخـذ وايجاد علـومات وحتـديد ا مـن ا

ــشــكــلــة. وبــشــان غــرامـة آلــيــة حلـل ا
بلغ  200الف دينار اذا لم ـواطن  ا
ـيكـانـيكـية يـقـوموا بـوضع الـعدادات ا
حـتى االول من ايـلـول اجلـاري طـالبت
الــلـجــنـة الــوزارة بـعــدم الـعـمـل بـهـذه
الــــعـــقـــوبــــة حـــتى يــــتم حل مــــشـــاكل
الــعـدادات. وقـال دابـان مـحـمـد الـنـائب
ـيـاه يـتـسـبب ـان  ان (عـداد ا فـي الـبـر
ـشـاكل كـبـيـرة لـلـمـواطـنـ اال ان ما

نـتج احمللـي. وكانت حـكومة حلـمايـة ا
اقــلـيم كــردسـتـان قــد مـنـعت اســتـيـراد
الـطماطة بقرار دخل حيز التنفيذ امس

االحد).
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وفـي بـــغـــداد أعـــلـــنت وزارة الـــزراعـــة
االثـنـ أن اخلـطة الـصـيـفيـة حملـصول
الـشـلب بـلـغت أكـثر من  151ألف دو
لـلموسم احلالي. وذكرت مديرية زراعة
الــديـوانـيـة في بــيـان امس أن (اخلـطـة
ـقررة لـهـذا الـعام هي 155 الـزراعـيـة ا
ـزروعة سـاحات ا ألـف دو وبلـغت ا
أكـثر من  151ألـف دو للـرتب الـعلـيا
ذات األصــــنـــاف اجلـــيــــدة والـــنـــقـــاوة
الــعـالــيـة وراثــيـاً وفـيــزيـائــيـاً مــقـارنـة
ـاضـيـة). وأضاف الـبـيان بـالـسـنوات ا
توقعة ستكون هي أن (نـسب اإلنتاج ا
األعـلى فـي تاريـخ محـافـظـة الـديـوانـية
والـــوصـــول إلى إنـــتــاج  180ألـف طن
) مؤكداً لـصنفي العنبر  33والياسم
ـزروعـة من ـسـاحـات ا (دقـة األرقـام وا
احملـــــصـــــول) . وأشـــــار إلى إن (وزارة
الـزراعـة مسـتمـرة بـتقـد الدعم الالزم
ـزارعـ وتـوفـيـر الـبذور لـلـفـالحـ وا
اجليدة للرتب العليا واألسمدة اليوريا
ـناسبة فضالً عن بيدات ا ـركب وا وا
ـيدانـية حلـقول الـشلب من ـتابـعات ا ا
قـبل الـكوادر الـفنـية الـتابـعة لـلمـديرية
بـغية زيادة اإلنتـاج احمللي وسد حاجة
الــســوق احملــلــيــة دعــمــاً القــتــصــادنــا

واطن). الوطني وتلبية رغبات ا
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هـو محـل مالحظـة هو عـدم حل مشـكلة
ـواطـنـ بـدفع مبـلغ كـبـيـر). واضاف ا
ـــشــكــلــة انـــهم (ســيــســـتــمــرون حلل ا
وتــعـويض مــواطـني اقــلـيم كــردسـتـان
وايـقاف او الغاء الـعقود التـي ابرمتها
وزارة الـبـلـديـات مع عـدد من الـشـركات

يكانيكية). بشان العدادات ا
وعـقـدت االطـراف الـسـيـاسـيـة الـكـرديـة
اجـتـمـاعا في مـبـنى الـنصب الـتـذكاري
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ان أعـلـن رئـيس جلـنـة الـنزاهـة فـي بـر
كـردسـتـان صـدور قـرار بـايـقـاف مـديـر
الـــكــمــارك فـي مــعــبــر بـــرويــزخــان في
ــنــطق احلــدوديــة مع ايــران بــسـبب ا
تـورطـه بـحاالت فـسـاد. وقـالت شـيـرين
ـان امــ رئـيس جلـنـة الـنـزاهـة في بـر
كـردستان في تصريح صحفي امس ان
(هـناك جتـارة مشـتركة لـلمـسؤول في
جــمـيع مـعــابـر اقـلـيم كــردسـتـان بـاسم
الـتـجـارة يـتم ادخـال االغـذيـة الـفـاسدة
ـهربة الى االقليم ـمنوعة واالدوية ا وا
وبـــيـــعــهـــا في االســـواق). وبـــيــنت ان
(إدخـــال هـــذه الــســـلع يـــتم عـن طــريق
ـسؤول او تسـهيل عمـليات الدخول ا
ـخاطـر كبـيرة لـلـتجـار وهذا يـتسـبب 
). واوضحت ام واطـن عـلى حياة ا
انـه (قـبـل ايـام  صــدور قــرار ايــقـاف
مـدير معبـر برويزخان لـتورطه بحاالت
فــســاد). وكــشــفت عـن ان (الـعــديــد من
ـتـعـلقـة بـالـفـساد الـدالئل ووالـوثـائق ا
عـابـر وصـلت الى جلـنـة الـنـزاهة فـي ا
وســيــتم االعالن عــنــهــا قـريــبــا لــلـرأي

العام).
ائية وارد ا وأعـلنت وزارة الزراعـة وا
فـي اقلـيم كـردسـتـان عن مـنع اسـتـيراد
الــرمـان ابـتـداء من الــعـاشـر من أيـلـول
اجلــاري. وذكـر بـيـان امس االثـنـ انه
(تـقـرر مـنع استـيـراد الرمـان الى اقـليم
كـردستان اعتبارا من  10أيـلول وحتى
آشـعـار آخـر). واضـاف ان (الـقـرار جاء
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ز الـبريطانـية تقـريرا كتبه ريـتشارد سـبنسر من بـيروت يقول نشرت صـحيفة الـتا
فـيه إن إسـرائيـل أظهـرت ضـحايـا مـزيفـ من أجل وقف هـجوم حـزب الـله اللـبـناني.
وذكرت الصـحيفة أن (السلطات اإلسرائـيلية نشرت شريط فيديـو مزيفا يظهر جنودا
إسرائيلي مصاب إلقناع حزب الله بأن هجومه على عربة عسكرية حقق أهدافه). 

ـــزيف كـــان وأضـــافـت أن (الـــشـــريط ا
ضمن حملة تضليل إعالمي يهدف إلى
الـتــهـوين من اخلـسـائـر اإلسـرائـيـلـيـة
وبــالـتــالي جتـنـيــبـهــا احلـاجـة إلى رد
عـسكري واسع على هجوم حزب الله).
ويـبدو أن احلـملـة اإلسرائـليـة جنحت
ــز ولـــكن الـــكــشف عن حـــسب الــتـــا
ـعــلـومــات أثــار نـقــاشـا في تــزيـيـف ا
إســـرائــيل مــا إذا كـــانت هــذه اخلــطــة
صداقية اجليش اإلسرائيلي ستضر 
لـــدى الــرأي الـــعــام. وكــانـت ضــربــات
حـزب الله على شمال إسـرائيل مرتقبة
إذ أن األمـ العام للحزب حسن نصر
الــله تــوعـد بــالــرد عـلـى سـلــســلـة من
الـعـمـلـيـات اسـتـهـدفت فـيـهـا إسـرائـيل
مـواقع حلـزب كـانت آخرهـا عـلى موقع
قــرب دمـشق أدى إلى مـقـتل اثـنـ من
عـنـاصـره فـعـنـدمـا بـدأ الـهـجـوم األحـد
أعــلن حــزب الـله أنـه اسـتــهـدف عــربـة
عــســكـريــة وقـتل أو أصــاب راكــبـيــهـا.
وظـهـرت بـعـدهـا طـائـرة عـمـودية حتط
. قـرب مـوقع الهـجـوم وتنـقل ضـحيـت
وانـــتـــشـــرت عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجتماعي صور للجندي ينقالن إلى
مـستشـفى في حيفا شـمالي إسرائيل.
وبــعــدهـــا أوقف حــزب الــله الــنــار. ثم
أعـلــنت احلـكـومـة اإلسـرائـيـلـيـة إنه لم
يــكن هـنــاك أي ضـحــايـا في الــهـجـوم.
وأوضـحت أن الـعـربـة الـعـسـكـريـة كان
فيها جنود قبل الهجوم بنصف ساعة
ولــكـنــهـا كــانت فـارغــة وقت الــهـجـوم.
واعـتـمـد حـزب الـله عـلى الـصـور الـتي
ـفــتــرضـون ظــهــر فـيــهــا الــضـحــايــا ا
لـلتأكـيد على أن هجـومه أصاب جنودا
. ولم يــعــتــرف اجلــيش إســرائــيــلــيــ
اإلسـرائيـلي صراحـة بعـملـية الـتزييف
إذ قــال إن (اجلــنــود نــقــلــوا إلى قــسم
ـــســـتــشـــفى ـــركـــزة في ا الـــرعـــايــة ا

وقــــال رئـــيس الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلي
بـنيام نتنياهو إن إسرائيل مستعدة
ألي احـتمـاالت بعد وقـوع اشتبـاك عبر
احلـدود مع جماعة حزب الله اللبنانية
لــكن يـبـدو أن كال الـطــرفـ يـحـرصـان

على عدم نشوب حرب أخرى. 
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وقـال اجليش اإلسرائـيلي إن صواريخ
مـضـادة لـلـدبـابـات انـطـلـقت من لـبـنان
صـوب قاعدة وآلـيات عسـكرية وإنه رد
بـإطالق الـنـار عـلى أهـداف فـي جـنوب
لــبـنـان. وجــاء ذلك بـعــد أن أدى تـزايـد
حــدة الــتــوتـر عــلى مــدى أســبـوع إلى
إثـارة مخاوف من نـشوب حرب جديدة
مـع حـزب الــله. وقــالت جــمــاعــة حـزب
الـله اللبـنانيـة إن مقاتـليهـا دمروا آلية

عـسكـرية إسـرائيلـية قـرب احلدود يوم
ــا أســفــر عن قــتل وجــرح من األحــد 
كــانـوا في داخل اآللــيـة. وقـال اجلـيش
اإلســـرائــيـــلي إن صــفـــوفه لم تـــشــهــد
ســقـوط أي قــتـلى أو جــرحى. وحـرص
نــتـنـيــاهـو الـذي كــان من شـأن انـدالع
حـرب في شمـال بالده أن يعـقد حـملته
االنـتـخـابـيـة التـي يسـعى فـيـهـا لـلـفوز
بــــواليـــة جـــديــــدة قـــبل أقـل من ثالثـــة
أسـابيع من االقتراع على أن يسير كل
عـتاد بعـد اندالع االشتـباكات شيء كـا
عـلى احلدود مع لبنان. وواصل رئيس
الــوزراء اإلســـرائــيــلي جــدول أعــمــاله
الــعــادي وعــلق فــحـسـب عـلـى الـوضع
األمــنـي بــالــعــبــريـــة فــقط في بــدايــة
اجــتــمـاع مـع رئـيس هــنــدوراس الـذي

يـزور بالده كما أحـجم عن تلقـي أسئلة
. وقــال نـــتــنـــيــاهــو من الـــصــحـــفــيـــ
(تـعـرضـنـا لهـجـوم بـبـعض الـصواريخ
ــضــادة لــلـدبــابــات. شــمل الـرد 100 ا
قـــذيـــفـــة وقــصـــفـــا جـــويـــا وإجــراءات
مـتـعددة. نـحن نتـشاور بـشأن اخلـطوة
ـقـبـلة). وأضـاف (أصـدرت توجـيـهات ا
بــاالســتـعــداد ألي احـتــمــال.. سـنــحـدد
قبل بناء على تطور األحداث التحرك ا
وهي تــصـريـحـات أدلى بــهـا بـبـسـاطـة
مــفــرطــة في مــخــالــفــة لــلــغـتـه احلـادة
ـعتادة بـشأن أعداء إسـرائيل). وتابع ا
ــكـنـني أن أدلي بــإعالن مـهم.. لـيس )
.. وال حتى لـديـنا ضـحايـا.. ال مـصابـ
ــتــحــدة بــخـــدش). وقــالت قــوة األ ا
ــؤقـتـة في لـبـنـان (الــيـونـيـفـيل) (عـاد ا

وخـرجـوا دون تلـقي أي عالج). وذكرت
صـحف إسـرائـيـليـة بـعـدها أن (عـمـلـية
الــــتـــضـــلـــيـل اإلعالمي وقــــعت فـــعال)
اعـتمـادا على مـصادر عـسكـرية. وأشار
بـــعض الــصـــحــفــيـــ إلى أن اجلــيش
اإلســرائــيـلي وعــد بــعـدم الــلــجـوء إلى
عـمـلـيـات تـضـلـيل لـلـرأي الـعـام وحـتى
ــلـفـقـة. األعــداء بـاسـتـعــمـال األخـبـار ا
وحــــذر ضــــبـــاط ســــابــــقـــون اجلــــيش
اإلســــرائـــيــــلي من انــــدالع حـــرب بـــ
إســرائــيل وحــزب الـلـه عـلى الــرغم من
تـصريحات الـطرف بعدم رغـبتهما في

نزاع مباشر اآلن.
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ونـقــلت وكـالـة اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة
لألنـباء عن مسـؤول أمني إيرانـي كبير
قــوله إن سـيـاسـات جــمـاعـة حـزب الـله
الـلـبـنـانـية تـهـدف إلى حـمـايـة مـصالح
لــبـنـان وذلـك في تـعـقــيـبه عــلى هـجـوم
اجلــمــاعــة عــلى اجلــيش اإلســرائــيــلي
األحـد. وقـال عـلي شـمـخـانـي (إن حزب
الـله يتمتع بدعم شعبي كبير في لبنان
مـعاقـبة حـزب الله لـلنـظام الـصهـيوني
ـثل يُــظـهــر تـصــمـيم جــبـهـة هي رد بــا

قاومة على مواجهة التهديدات). ا
وقــال اجلــيش اإلســرائــيــلي إن انـدالع
الـقتـال مع جمـاعة حزب الـله اللـبنـانية
عـلى احلدود انـتهـى على مـا يبـدو بعد
أن أطـلـقت اجلـمـاعـة صـواريخ مـضادة
لــلـدبــابــات وردت إسـرائــيل بـضــربـات
ــدفــعـــيــة. وأضــاف جـــويــة ونــيـــران ا
متحدث باسم اجليش اإلسرائيلي (نفذ
حــزب الـله الـهــجـوم... لـكــنه أخـفق في
إسـقـاط ضـحـايـا... يـبـدو أن االشـتـبـاك
ـوقف عــلى األرض... قـد انــتـهى لــكن ا
االســتـراتــيـجي ال يــزال قـائــمـا وقـوات
الـدفـاع اإلسـرائـيـلـيـة ال تـزال في حـالـة

تأهب قصوى).

ــنــطـقــة) مــســاء األحـد الــهــدوء إلى ا
مــضـيــفـة أنــهــا حـثت اجلــانـبــ عـلى
ـارسة أقصى درجات ضبط النفس”
ــنع أي تــصــعــيــد لــلـوضـع). وخـاض
الــطــرفـان حــربـا دامـت شـهــرا في عـام
بـعد أن أسـر حزب الـله جـندي 2006
إسـرائـيـلـيـ في عمـلـيـة عـبـر احلدود.
وظــــلت إســــرائــــيل في حــــالــــة تـــأهب
ـواجـهـة مـحـتـمـلـة مع حـزب اللـه على
ــنـصــرم بـعــد حتـطم مــدى األسـبــوع ا
طــائــرتــ مــسـيــرتــ في الــضــاحــيـة
اجلـــنـــوبـــيـــة في بـــيـــروت وانـــفـــجــار
أحـداهـما. ووصف مـسؤولـون أمنـيون
ـــنـــطـــقــة الـــهـــدف بـــأنه مـــرتــبط في ا
ــشـروعــات إلنـتــاج صـواريخ دقــيـقـة

التوجيه.

لـشهداء حـلبجـة امس االثنـ بحضور
احملــافظ آزاد تــوفـيق ووقــعت اتـفــاقـا
سـيـاسـيـا لـتـشـكـيل مـجـلس احملـافـظة.
وقـال احمد قدفري نـائب مسؤول مركز
االحتــــاد الـــوطـــنـي في حـــلــــبـــجـــة في
تـصريح صـحفي انه ( توقـيع اتفاق
لــتـشـكـيل مـجـلس مـحـافـظـة حـلـبـجـة).
واضــــاف انـه (وفق االتــــفـــاق يــــكـــون
رئــــيس اجملــــلس من حــــصـــة االحتـــاد
الـوطني الكردستـاني ونائبه من حصة
ـــقـــراطي حــــركـــة الـــتــــغـــيـــيـــر والــــد
الــكـردسـتــاني بـدال من احلــصـول عـلى
مـنصب قائمـمقام قضاء خـومال ناحية
سـتتحول الى قضاء وافق على منصب

و).  مدير ناحية 
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واشـار الى ان (من مجموع  25 مـقعدا
جملـلس احملافظة سيكون توزيعها على
الــشـكـل الـتـالـي سـتــة مـقـاعــد لالحتـاد
الــوطــني والــتـغــيــيـر خــمــسـة مــقــاعـد
واالحتــــاد االسالمي اربــــعـــة مـــقـــاعـــد
واجلــمــاعــة االسالمــيــة ثالثــة مــقــاعـد
ـقـراطي الــكـردسـتــاني مـقـعـدان والــد
واحلـركـة االسـالمـيـة مـقـعـدان واحلزب
ــــقـــراطي واحلـــزب االشــــتـــراكي الـــد
الشيوعي وحزب الكادح مقعد واحد
والـــكــاكــائـــيــ مــقـــعــد واحــد). ووفق
ـعـلومـات فـقد اتـفـقت االطراف خالل ا
االجـتـمـاع عـلى ارسـال اسـمـاء اعـضاء
اجملـــــلس خـالل اســــبـــــوع الى ديــــوان
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ـعـاهـد احلـكـومـيـة لـلـعـام الـكـلــيـات وا
ــخـتـلف جــامـعـات الــدراسي اجلـاري 
الــعــراق واحلــدود الــدنــيـا لــكل قــسم .
وذكــر بـيـان امس انه ( حتــديـد مـبـلغ
ثالثـة ماليـ ديـنـار لـكـلـيـات الـهـنـدسة
وكـلـيـات الـتقـنـيـة الـهنـدسـيـة وحتـديد
ـســائــيــة لـكــلــيـات اجــور الــدراســات ا
الـتمريض والتقنيات الصحية مليون
و 500 الـف ديــــــــنــــــــار). وأضـــــــاف ان
(الـتــخـصـصـات الـعـلــمـيـة الـتي تـشـمل
الـعـلـوم الـصـرفـة والـعلـوم الـتـطـبـيـقـية
واالقـسـام الـعـلمـيـة في كـلـيات الـتـربـية
وكــلــيــة الــزراعــة والـفــنــون اجلــمــيــلـة
والـتربـية البـدنيـة وعلوم الـرياضـة فقد
بـــلــغت أجــورهـــا مــلــيــونــا و 650الف
ديــنـار). وأشـار الـى ان (كـلـيـات االدارة
واالقـتصاد والتـقنية االداريـة والقانون
ـبــلغ مــلـيـون و300 حــددت أجـورهــا 
الف ديـنار وكـليـات العـلوم الـسيـاسية
واالعـالم واالداب وكلـيـات التـربـية ذات
الــتـــخــصــصـــات االنــســانــيـــة وبــقــيــة
الـتخصصـات االخرى فقد بـلغت مليون
ديــنـار). وتـابـع انه ( حتـديـد مــلـيـون
ديــنــار لــلــمــعـاهــد الــتــقــنــيــة االداريـة
ومـلـيـون و 500 الـف دينـار لـلـمـعـاهد
الـتـقـنـيـة الـطـبـيـة ومـلـيون و 500الف

للمعاهد التقنية التكنلوجية).

بــتـشــكـيل الــلـجــان الـتــحـقــيـقــيـة كـون
ــــذكــــور قــــد مــــنـح هـــذه الــــقــــانــــون ا
الـصالحيـة الى الوزير ورئـيس الدائرة
ـعـنـيـة حـصـرا االمـر الـذي ال يـنـطـبق ا
فتش العام حيـث تختلف سلطة عـلى ا
وجب منـوحة له  الـتحقـيق اإلداري ا
لــســنـة  2004 فـي قـواعــدهـا االمــر 57  
واجـــراءاتـــهـــا عن الـــقـــواعـــد احملــددة
بــقـــانــون انــضــبــاط مـــوظــفي الــدولــة
والـقـطاع الـعـام. على صـعـيد اخـر نفى
ـنــظــمـة األ مــكــتب الــعـراق الــتــابع 
ـتــحـدة لـلـتـربـيـة والــثـقـافـة والـعـلـوم ا
تـداولة فـي مواقع الـتواصل االخـبـار ا
ــنــظــمــة االجــتــمـــاعي بــشــأن شــطب ا
الـدولـية لـلـشهـادات العـراقـية اخلـاصة
ي. بـالتعليم العالي من التصنيف العا
 وذكـر مـكتـب العـراق الـتابع لـلـمنـظـمة
ـية في بيان تلـقت (الزمان) نسخة األ
منه (ان هذه األخبار عارية عن الصحة
ــكـــتب ومـــحض افـــتـــراء وكـــذب وان ا
بـاشر بـاتخاذ اإلجـراءات القانـونية مع
اجلـــهـــات األمــنـــيـــة في الـــعـــراق ضــد
مــطـلـقي الـشـائــعـات) ونـوه الـبـيـان ان
ــتــحـدث الــرسـمي فـي الـعــراق بـاسم ا
ـــنــــظـــمـــة هـــو مـــديــــرتـــهـــا (لـــويـــزا ا
اكـسـتهـاون) .  وحـددت وزارة التـعـليم
سـائـية في الـعـالي اجور الـدراسـات ا

وجـــاء قــرار الــدولــة رقم  77/2018في
وثـيقـة اطلـعت علـيهـا الزمـان بنـاء على
اسـتيضاح قدمته وزارة التعليم العالي
والــبـحث الــعـلـمـي الى مـجــلس الـدولـة
ــفـــتش الـــعــام في بـــشــأن صـالحــيـــة ا
تشكيل اللجان التحقيقية حسب الفقرة
عــاشــرا من قـانــون انــضـبــاط مــوظـفي
الـدولة والقطاع العام. وسوغت الدائرة
ـــبــدأ الـــقـــانــونـــيـــة جملــلـس الــدولـــة ا
فـتش العام الـقانـوني في عدم احقـية ا
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فتش العام جـرد مجلس الدولة دائرة ا
من صـالحية تشكيل اللجـان التحقيقية
ـــديـــريـــات الـــتــابـــعـــة لـــلــوزارات في ا
اخملـتـلفـة وحدد صالحـيـاته في تشـكيل
هـذه اللجان بالدائـرة التابعة له حصرا
بـصـفته رئـيـسا لـهـا وذلك وفـقا ألحـكام
قـــانـــون انـــضـــبـــاط مـــوظـــفي الـــدولـــة
والــقـطــاع الـعـام رقم  14لــسـنـة 1991

اخلاص بفرض عقوبات انضباطية.
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ساواة عدوَّان لدودان وضـدان ال يلتقيـان. الشيوعيـة حققت شيئاً احلـرية وا
نَت الـفـقـراء ضـد الــفـقـر واألمـيَّـة وجـلـبت الـرق والـعـبـوديـة. ـسـاواة أمـَّ من ا
الـرأسمـاليـة حـققت لـلفـرد الـثراء الـفاحش وصـنـعت مراكـز اجـتمـاعيـة ألسرٍ
عـريقة فاحشـة الثراء حوَّلت اجملـتمع إلى آالت ومكاتب بـيروقراطية مـتنافسة
مـلتهبة والوظـيفة رِقُّ العصور احلديـثة. فإذا وصلت الفـوارق االجتماعية حدَّ
االنـفجـار ولم يـعـد لدى الـفـقراء مـا يـخـشون عـلى ضـيـاعهِ واستـوت احلـياة
ـوت جـاء الـطـوفـان لـيـصـبغ الـتـاريخ بـاألحـمـر. كـالـثـورة الـفـرنـسـية 1789 وا
والـروسـية  .1917األرض طـبيـعـة احلديـقة صـنـاعة إنـسـانيـة. احلريـة طـبيـعة
ساواة صِناعة إنسانية كذلك هذا الظلم وهذا اخلراب باسم احلرية لم ينل ا
ـنافـقـ بـشتَّى الـطـرق: تـزوير ـناصـب غيـر ذوي احلـيـلة والـدهـاء بـعض ا ا
شـراء أصـوات شِعـارات طـائـفـيـة قـتل عـلى الهـويـة اغـتـيـاالت تـهريـب بيع
ـنـاطق احلــدوديـة وخـيــرات الـبالد إلى دول اجلـوار والــشـركـات األجــنـبـيـة. ا
هـم تـمـتـعـوا بــغـداد الـقـرن  :21عـاش الــعـراقـيـون قـبل  2003بال حـريــات لـكـنـَّ
ثقف هـدورة وفرَّ كثيـر من ا ساواة إلى حدٍّ ما فـتباكوا عـلى احلريَّات ا بـا
ناصب سـؤول السـمان من أصحـاب ا إلى عـواصم الغرب ولم يـفر غـير ا
والـبـقيـة في الـدَّاخل يـكـتـوون بـنـار احلـرب واحلـصار. تـمـتع الـعـراقـيـون بـعد
ـسؤولـ نـهـاراً جـهاراً  2003بـاحلـرية وصـاروا يـشـتـمون ويـسـخـرون من ا

ـثـقفـون من عـواصم الغـرب وحازوا لـكنـهم اكـتووا بـنار الـالمسـاواة وعاد ا
ـنـاصب رؤسـاء حتـريـر وزراء ووكالء وزارات مـدراء عـامـون الـكـراسي وا
وسـخَّروا زمالءهم من مثقفي الدَّاخل وسَخَروا منهم!  العبادي حاول تفكيك
هـدي يحاول ـلفـات األمنيـة اخملبوءة حتت الـطلب عـبدا الـدولة األمنـية دولة ا
تـفكيك الـدولة الـعميـقة وإعـادة بنـاء اإلعالم العراقي عـلى أسس حديـثة هذا
اإلعالم يـكـاد يـكـون غـريـبـاً عن اجملـتـمـع الـعـراقي رغم الـتـغـيـيـرات الـكـبـيـرة
عدم يالد: ازداد حقـد الفقـراء ا ُـتتابعـة. أثينـا القرن الـسابع عشر قـبل ا ا
ـتـمـتـعـ بـاالمـتـيـازات وحمـايـة الـقـانـون المـست أثـيـنـا أتون عـلى األغـنـياء ا
احلـرب األهلـية. األثـينـيون يـتـحدثـون عن ثورةٍ دمـوية احلـكم واجليش بـأيدي
األثــريــاء واحملــاكم فــاسـدة مــرتــشــيــة تـقــضي في كـل نـزاع ضــد الــفــقـراء
فـامتنعوا عن تسـديد ديونهم وغضب األغـنياء من حتدي الفـقراء وتهديداتهم
ـدخـرة وأمالكـهم واسـتـعـدوا لـلـحـرب. وقـد انـتهت بـاالعـتـداء علـى أموالـهم ا
ـدن احلـضاريـة في الـتاريخ الـقـد بسـبب جتـمع الثـروة بـأيدي فـئة جـميع ا
مـحددة والفقـراء يرون حياتـهم تزداد سوءاً عـاماً بعد آخـر. وقد يبدو عـجيباً
ـأســاة في تـاريخ احلـضــارات واألعـجب أنْ يــقـنعَ رجل واحـد تـكــرار هـذه ا
الفـقراء واألغـنياء مـعاً بتـسويـة سلمـية. ثورة صـولون مـعجزة تـاريخيـة تبعث
الـشجاعـة واألمل في النفـوس! أسماهـا ديورانت بالـثورة الصـولونيـة. انتخبَ
يالد. ألـغى الـقوانـ كافة الـشعب صـولـون رئيـساً لـلقـضاة سـنة  594قـبل ا
ـدين الذي يـسدد ديـنه يـصبح عـبـداً لدائـنه. مـنحَ الفـقـراء واألغنـياء كـقانـون ا
حق انـتخاب أعضاء في اجلـمعية الشـعبية لـيشتركوا في صـناعة القرار. أمُّ
صـولون ابنة عم بـيسستـراتس طاغية أثـينا الذي رفضَ دسـتور صولون أول
األمـر ثم وافقَ مُكرهاً ليعيدَ االسـتقرار إلى البالد. أصدرَ قانون رفع األعباء
بـإلـغـاء جــمـيع الـديـون سـواء كــانت لـلـدولـة أو لألثــريـاء هـكـذا حـرَّر أراضي
الـفـقـراء من جـمـيع الـرهـون وأطـلق سـراح جـمـيع مَن اسـتـرقـوا أو الـتـصـقوا
بـاألرض وكل مَن بِــيـعـوا رقــيـقــاً خـارج الـبالد وطــلب إلـيــهم أن يـعـودوا إلى
ستقـبل. وظنَّ األغنياء أنَّ صولون مـواطنهم وحرَّم مثل هذا االسـترقاق في ا
وأصـدقاءه اشتروا أراضٍ مرهونـة ثم تب بعدئذ أنه وهو
الـدائن الكبير قد خـسر بقانونه الـشيء الكثير. لم يرضَ
األغـنـيـاء وال الـفقـراء عـنه لـكـنـهم بـعـد عـشـرة سـنوات
اعـتـرفـوا أنَّـهم أنـقـذهم من حـربٍ أهـلـيـة! فَـمَنْ سـيـنـقذ

العراق من احلرب الوشيكة?

وروث حـتى يجـعلـون منك إنـسانـاً فاشالً ومـتخـلفـاً ومعقـداً وضعـوا لك في ا
من التاريخ والدين :

عـندما تـدخل احلمام إقـرأ هذا الـدعاء...عنـدما تنـام إقرأ هـذا الدعاء...عـندما
تـصحـوا من نـومك إقـرأ هذا الـدعـاء..عـندمـا تـخرج إقـرأ هـذا الـدعاء..وطـبـعاً
بـعض األدعـية كـاجلـوشن الـكـبيـرتـسـتـمر ٤ سـاعـات حـتى يـنتـهي..وبـعـضـها
3سـاعات لـتنـتهي...والتـقص أظـافرك حـتى تدعـوا بهـذا الدعـاء..التقص شـعر

رأسك إالّ بيوم كذا وأقرأ كذا....التدخل إلى البيت إالّ برجلك اليم فاليسار
نـحس مــحض..دعـاء شــهـر رجب ودعــاء شـعــبـان و الــلـيــالي الـبــيض وبــقـيـة

الشهور...أدعية الشهور واأليام ...صلوات نوافل ومستحبات التنتهي...!!
سـتحـبات واألهـلة وأدعـية وهـكذا ..........آالف األدعـية الـطويـلة والـنـوافل وا
الـساعات واأليـام والفـصول والنـدبة ورمـضان وصالة أربعـة وعشـرين ساعة
وقـيدوك باللحية التي إذا حلقتهـا تكون فاسقاً ..وحتى لون (البابوج ) احلذاء
األفـضل أن يكون أصـفر فلـونه يسّـر القلب.. وجـعلوك مـقيـداً لن تكون مـؤمناً
انك حـتى تلبس العقيق وتبحث عنه لتتختم به وفي اليم ....ومن عالمات إ
زيـارة األربع ويجب علـيك اجلهر بإسم الله الـرحمن الرحيم وتعـفير اجلب
ـؤمن ولـيـست عالمات .. حـتى يـكـون فيه أثـر الـسـجـود ..فهـذه من عالمـات ا
ـظاهـر والشـكلـيات وو .....مع ـسـتحـبات وا نـفاق وإلى آخـر هذه الـشروط وا

إن ربك .. هو ربّ قلوب .. ورب نيّات .. وربّ نيات طيبة..وعمل حسن ..!!
ـسـتحـبـات ..ومن فرط تـركيـزهم عـلى إستـحـبابـهـا ظنّـها لـقد أثـقلـوا الـدين با
الـناس أنـها واجـبات اليـكتمـل الدين إالّ بـها ..فـنفـر الشـباب منـها الـى نكران

اإللتزام حتى باألصول البسيطة لدينهم...!
لـهذا نحن نتراجع يوماً بعد آخر وصرنا نكتب أسرارنا وننشرها على مواقع
وبايالت األمريكية مشبوهة ونخضع للتنصت على أدق تفاصيلنا من خالل ا
والـغربية وحتى صور نـسائنا صارت عندهـم ...حتى سيطروا علـينا وجعلونا
أعـجز من العجـائز بحيث اليـستطع ولـو مسلم واحد أن يـصنع لنا حـتى لعبة
ـا سـلف مـن روايات بـدون الـدخـول عـلى صـورنـا اخلـاصـة.. فـقـد شـغـلونـا 
فـبركـة التي سرقـت أوقاتنـا وجهـدنا بيـنمـا إشغلـوا هم باإلكـتشاف الـسلف ا
واإلخـتراع فصرنا نسيـر بسياراتهم ونطـير بطياراتهم ونـعيش بادق تفاصيل
حـياتـنـا مـعـتمـدين عـلـيـهم حـتى رجـال دينـنـا الـذين يـكـفرونـهم يـومـيـاً صاروا
يـعـاجلون أنـفـسـهم هـنـاك في  مـسـتـشـفـيـاتـهم ويـعـيـشـون الـتـرف بـوسـائلـهم
ومـبتكـراتهم وإكتـشافاتـهم ...! فكيف تـطلبـون من مسلم أن يـعيش دينـنا وهو

معجب بثقافة الغرب وعلومهم وأعمالهم وحضارتهم..?
هـذا ما أرادوه لـنـا وجنـحوا فـيه .. فـمـتى نـعي ونفـهم ونـتـعـلم ونصـلح حـالـنا
وروث اليعقله ونـتغير... ومتى نعرف الله حق معرفته بعقولنا وقلوبنا وليس 
عـاقل ونـنـشـغـل بـاإلكـتـشـاف واإلخـتــراع ونـعّـلم الـنـاس أن حتــصـيل الـعـلـوم
وتـقد الفاضل لـلناس هـو الدين وليس اإلنـكفاء على دعـاء الينتـهي بساعات
?وكل هـذا ليجـعلوك فـاشالً عاجزاً أن تـبتكـر وتكتـشف وترى بوضـوح وتبدع
وتـقدم للنـاس ماينفـعهم...مع إن الله تـعالى في كتـابه يقول وبشـكل مباشر ..
أدعـوني أستجب لكم .. ويـقول أنا أقرب الـيكم من حبل الوريـد..وهناك أدعية
جـميـلة في كـتاب الـله كلـهـا التتـجاوز سـطرا أو سـطرين .. مـثل ربي التذرني
..ربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي اآلخـرة حسنة وقنا فـرداً وأنت خير الوارث
عـذاب النـار..ربنا التـزغ قلـوبنـا بعـد إذ هديـتنـا وهيئ لـنا من لدنـك رحمة إنك
أنت الـوهـاب..وكـثـيـرمن ذلك في كـتـاب الـله تـعـالـى الذي
وروث الـتـعجـيـزي الذي تـركنـاه وصـرنا أسـارى هـذا ا

جعلنا أمة مشلولة متراجعة ضعيفة متخلفة .. !!
ــوروث الــثــقـيـل الـذي ــشــتــكى من هــذا ا فــإلى الــله ا

صارنقمة وبالء ووباالً علينا ... !

بوابة جامعة بغداد
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ـنـطـقة فـإن هـنـاك حـاجة تـواجهـهـا ا
مــاســة أكــثــر مـن أي وقت مــضى إلى
الـــشـــفـــافـــيـــة واألمـــانـــة فـي الـــطــرح
اإلعـالمي).وكـــــانـت هـــــيـــــئـــــة اإلعالم
واإلتـصـاالت قـررت اول امـس تـعـلـيق
عـمل مـكـتب الــقـنـاة افي بـغـداد ثالثـة
أشهـر وايقـاف انشـطتـها حلـ اعادة
تصويب موقفها عـقوبة على تقريرها
ساس سيء للمؤسسات الدينية وا ا
ـرجعـيـة الديـنـية في الـعراق. قـام ا
وطالبت الهيئـة في بيان القناة بـ(بث
اعتـذار رسمي من مـكتب ادارة الـقناة
ـا تـســبـبه الـبـرنـامج من في الـعـراق 
ازدراء واسـاءة لــرمـوز وشــخـصــيـات
ــؤسـســات الـديــنــيـة) داعــيـة ايــاهـا ا
الى(االلـــتــزام بالئـــحــة قــواعـــد الــبث
االعالمـي وعـــــدم جتــــاوز مـــــواده في
ـعدة عن الشـأن العراقي). تقاريـرها ا
ـاضي حتقـيقا وبثت الـقناة الـسبت ا
ـؤسسـات الـدينـية عن (الفـسـاد) في ا
في الـــعــراق حـــمل عـــنــوان (أقـــانــيم
أثار جدال قـدس في العراق) الفساد ا
وردود أفــعــال عــراقـــيــة غــاضــبــة من
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وصـفت قـنـاة احلـرة عـراق الـتـحـقـيق
الــذي بـثــته ةتـســبب في مــعـاقــبـتــهـا
ؤسسات نصف  متهمة ا هني وا با
ــعـنــيــة بــعـدم الــتــعـاون الــعــراقـيــة ا
ورفض الـــرد عــلـى اآلراء الــواردة في
الــــتـــحــــقي. وقــــالت فـي بـــيــــان امس
ان(قـنـاة احلـرة أنـتـجت عـبـر بـرنـامج
"احلرة تـتـحـرى" يوم  31أب حتقـيـقا
استقصائيا منصفا ومهنيا ومتوازنا
بـــشـــأن شـــبـــهــات فـــســـاد في بـــعض
ؤسـسـات في الـعراق) مـضـيـفة انه ا
(طــوال مـدة إعــداد الــتـحــقــيق أعـطى
ـؤسسات فريق الـعمل لألشـخاص وا
عنية الفرصة والوقت الكافي للرد ا
لكـنهم رفـضوا ذلك).وتـابعت ان(إدارة
القناة تؤكد أن الـباب ال يزال مفتوحا
عـنيـة للرد ؤسسـات ا لألشخـاص وا
على مضمون التـحقيق ) مؤكدة انها
ـتـمـثـلـة ـهـنــيـة ا (تـلـتـزم بــالـثـوابت ا
بــــــــــــــالـــــــــــــدقــــــــــــــة واحلـــــــــــــيـــــــــــــاد
ــوضـوعــيــة).وخـلص الــبــيـان الى وا
القول (وفي ظل التحديـات السياسية
واالقــتــصــاديـة واالجــتــمــاعــيـة الــتي


