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ــا يـــدل عــلى تـــمــسك الـــقــانـــون 
احـزاب السـلـطـة بثـقـلـها ونـفـوذها
ــقــبل امــا في مـــجــلس الــنـــواب ا
تظاهرون فهم يرفضون استمرار ا
عــمل مـجــلس الــنــواب احلـالي في
ؤقته واخلروج من ظل احلكومة ا
ـــأزق هــو ان يـــكــون رئــيس هــذا ا
الوزراء شخصية مستقلة لم يتبوأ
منصـبا في احلكـومات السـابقة او
ــان هـو والـوزراء عـضــوا في الـبـر
ـان الـذين يــخـتـارهم عــلى ان الـبـر
يـــوافق عـــلى حـل نـــفــسـه وتــمـــنح
ـــؤقـــته صالحـــيـــات احلــــكـــومـــة ا
واسعـة اي تـكون (سـلـطة تـنـفيـذية
وتشريعية) للمرحلة االنتقالية كما
كـانت احلـكـومـة االنـتـقـاليـة االولى
بعد االحتالل (حكومة عالوي) فهل
تـــتــنــازل الــكــتل الـــســيــاســيــة عن
نفوذهـا في مجلس الـنواب لصالح
ـستـقل)?  وتضع رئيس الـوزراء (ا
مصـيرها بـيد شـخصيـة ال تسـيطر

عليها?
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شهدت ساحـة الوثبة حـادثا مرعبا
من خالل القتل والسـحل والتمثيل
بــجــثــة شــاب مــتــهم بــاســتــهـداف
ـــتــظــاهــريـن وقــتل قــسـم مــنــهم! ا
ومـهـمـا كــان الـسـبب فـإن مـا حـدث
شــكل نـقــطــة مـظــلـمــة في مـســيـرة

احلراك الشعبي.
وبـــقــدر مـــا نــلـــوم مــرتــكـــبي هــذه
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ــــــؤكـــــد ان أحـــــزاب اصـــــبـح من ا
كن ان تـغادر موقـعها السلـطة ال 
بـشكل سـلـمي وسـلس  ألنـهـا تدرك
في هذا الـسيـناريـو نهـايتـها. لذلك
هي تــــدعي بــــإنــــهـــا مـع مـــطــــالب
ـتـظـاهـريـن وتـعـلن تـأيـيـدهـا لـهم ا
وتعـطي الـوعود لـتـنفـيذهـا بـينـما
ـتـظــاهـرون عـدم جـديـة تـلك يـرى ا
ــــتــــنــــفــــذة مـن اجـــراء االحـــزاب ا
ـــطــــلــــوبـــة ألنــــهـــا االصالحــــات ا
بــبـســاطـة تــســتـهــدف مـصــاحلـهم
ووجــودهم فـي الـســلــطــة بــيــنــمـا
يـــبــحـث رئــيس اجلـــمــهـــوريــة عن
شخصية مقبولة من قبل الكتل في
مـــجـــلس الـــنـــواب وال يــرفـــضـــهــا
تـظاهـرون ال يجـد اال شخـصيات ا
حـــزبـــيـــة (قـــد تــــكـــون افـــضل مـــا
ـتظـاهرون وضـعوا موجـود) لكن ا
شــرطــا (ال يــقــبل ان يــكـون رئــيس

الوزراء من احزاب السلطة!)
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رئـــيس مــجـــلس الــنـــواب يــصــرح
ـتـظـاهـرين ويـطرح دائـمـا انه مع ا
رؤيـــتـــهم فـــيــــمـــا يـــخص قـــانـــون
االنــتـــخــابــات ويــؤكــد ضــرورة ان
يــضم مــجـلـس الـنــواب الــقـادم من
يـنـتـخبـه الشـعب مـبـاشـرة بـنـسـبة
ــئــة وعــلى اســاس دوائـر  100بــا
انتخـابية مـتعددة في احملـافظات 
وحلد االن لم يـتم االتفـاق على هذا

الــنــظــام لم يـــقــدم مــشــروعه حــتى
صــبـــاح يــوم اجلـــلــســـة األولى من
الدورة الثـانية وجـاء حتت مسمى:
البـحث بالركـائز الوطـنية الـسورية
من خارج عـمل اللجـنة الدسـتورية
ـبعوث الدولي من ردم ولم يتمكن ا
الــهـوة بـ الــفـريــقـ مع أن فـريق
ـعـارضـة قـد عـمل كـثـيـراً لـتـجـاوز ا
عضلة بتقد عدة مقترحات هذه ا
لذلك كانت تواجه بالرفض من قبل

فريق النظام.
في هـــذا الـــســـيـــاق: ال أعـــتـــقـــد أن
السـوري كل الـسوريـ يخـتلـفون
ـــبــاد الـــعــامـــة لــســـوريــة عـــلى ا
ا يلي: كنني اخـتصارها هـنا  و
اجلمهـورية العـربية الـسورية دولة
مـســتــقــلـة ذات ســيــادة عـلـى كـامل
تـرابـهـا الـوطـني ال يـجـوز اقـتـطاع
إي جــزء من أراضـيـهــا أو الـتـخـلي
عــــنه ومن حــــقـــهــــا الـــعـــمـل عـــلى
ـغـتـصبـة مـنـها اسـتـعـادة األجزاء ا
شروعـة التي كفـلها بكـافة الطـرق ا
ــتـــحــدة والـــلــغــة مـــيــثـــاق األ ا
العربيـة هي اللغة الرسـمية للدولة.
واإلخــــوة الــــكـــــرد والــــتــــركــــمــــان
والــســـريــان اآلشــوري والـــشــركس
وغـيـرهم من اجملـمـوعـات الـعـرقـية
جـزء أساسـي من النـسـيج الـوطني
السوري عـلينا جـميعـاً العمل على
ـشـروعـة ضـمن ضــمـان حـقـوقـهـم ا
ــنــشـــود في ســوريــة الــدســـتــور ا
ــوحــدة أرضــاً وشــعــبــاً وهـذا ال ا
يـتــنــاقض الــبـتــة مع الــعـمـل عـلى
نــــظــــام احلــــكـم الــــذي يــــعــــتــــمــــد
الـالمـــــركـــــزيــــــة اإلداريـــــة ومع أن
ســوريـة جــزء ال يـتـجــزأ من الـوطن

العربي.
لكـنني أعـود ألكرر أن هـذا ليس من
مهام وصالحية اللجنة الدستورية
وال مــانع لـــديــنــا من مــنــاقــشــتــهــا
كمـقدمـة للـدستـور أو أن تتـضمـنها
مــواد الــدســـتــور ومــبـــادئه حــسب
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ـا تـكـون تـغـريـدة مـسـرور بــارزاني رئـيس حـكـومـة اقـلــيم كـوردسـتـان ر
عـركة ضد الفـساد وعنـدما تصدر هـذه العبارات االقوى واالحدث في ا
الـقــويـة وبــطـريــقـة مــبـاشــرة وحـازمــة(لن اقــبل بـالــفـســاد من اي فـرد او
نـطقتنا) ان الناس  مجموعة) وان (الـفساد يدمر اقـتصادنا ويقـوض إ
فهـذا معـناه ان الـفسـاد قد وصل الـى مسـتويـات كبـيرة وقـياسـية او الى

باشر واحلازم. مرحلة اخلطر بحيث يتطلب هذا التصريح القوي وا
اخلطـر كـبـيـراذا لم تـنـجح حكـومـتـكم في ايـقـاف الـفسـاد ونـقـول ايـقاف
وتغول وطغيان الفساد واشخاصه ورموزه والبناء الذي ناضل من أجله
لكون من الي من الكورد الذي ضحوا بكل ما ابوك وجدك وعائلتك وا
اجل ان يكـون لنا كـيانـا وبيـتا نلـوذ به لكن مع االسف نـقولـها بـصراحة
ـا تتكلم نـقولها وانت شخص تعرف طـريقك جيـدا وتفعل وتعـمل اكثر 
مع االسف لـقـد حـوّل (حـيـتـان وتـمـاسـيح وديـنـاصـورات) الـفـسـاد اقـلـيم
ـزارع ـوالت وا كـوردسـتـان الى مـلك خـاص الصــحـاب االسـتـثـمـارات وا
والفيالت والفنـادق الفخمة التـي ان كانت تعبر عن تـقدم وعمران االقليم
من جهة فـانها ايـضا تعـبر عن الـفرق الشـاسع ب الشـعب الذي حتول
لك كل شئ وانت تعرفـهم جيدا وال حاجـة للتصريح الى قسم قـسم 

لك اال كرامته وامله. بهم وقسم ال 
اقليم كوردستـان واهله ال يحتـمل هذا البطء والتـماهل واالنتظار من اجل
محـاربة الـفسـاد الن مـحاربـة الفـساد ومـكافـحـته او التـخفـيف من آثاره
وسطـوته يحـتاج الى حـكومـة قويـة مـثل حكـومتـكم وانت مسـرور مسـعود
  وكل البـارزاني رئيـسهـا ونائب رئـيس احلكـومة قـباط جالل الـطالـباني
منكما له مـركز حكومي وحزبي وشـعبي وعائلي وبعد 100مائة يوم من
احلكومة الناس لديهم آمال كثيرة ومن حقهم ان تتحقق بعضها بسرعة
ثال والتي هي اساسـا حقـوق واجبـة على اي حكـومة وهي عـلى سبـيل ا

ال احلصر:
هـم حتديـد موعـد العادة وظـف هي حـق خالص لـهم ومن ا 1- رواتب ا

الرواتب التي استقطعت باسم االدخار االجباري.
ـدخـرة يـكـون لكـل موظف احلق 2- وحتى يـحـ مـوعـد اعـادة الرواتب ا
في دفع الضرائب والـرسوم والـغرامـات وكل ما يتـحقق عـليه من قروض
صـارف(الـعقـاري والـزراعي) والـديون احلـكـومـية ورسـوم الـدراسة في ا

وجودة في ذمة احلكومة. بالغ ا اجلامعات من تلك ا
3- مشاريع االسكان للـكثير من الشـركات االستثمـارية التي استحوذت
ـــواطــنــ من اهـل االقــلــيم وخــارجـه والــذين دفــعــوا (ســرقت) امــوال ا
عـشــرات اآلالف من الـدوالرات ولـم يـســتـلــمـوا او هــنـاك امل أوامــكـانــيـة
ــسـتــثــمـرين احلـصــول عــلى حـقــوقــهم والــقـاء الــقـبـض عـلى عــدد من ا
ـنقـولة وعدم نقـولة وغـير ا ومحـاكمتـهم محـاكمـة عادلـة وحجـز اموالهـم ا

اطالق سراحهم مالم يعيدوا حقوق الناس.
توقعة من احلكومة تقليص واخيراً نتمنى ونأمل ان تشمل االصالحات ا
وتقليل اجلهاز احلكومي واالداري بحيث نقلل من الروت ونعيد الفاعلية
ـؤسـسات واالجـهـزة التي هي والنـشـاط والتـخـلص من بـعض الدوائـر وا
بصراحة بوابة للـمناصب وخلق وظائف لالحزاب ونطـلب مثالً الغاء هيئة
النزاهة و هيئـة حقوق االنسان التي مـهماتهما من اخـتصاصات القضاء
واالدعاء العام والـغاء مجالس احملـافظات واالقـضية والنـواحي وتقليص

عدد الوزارات.
واصـالت وال يوجد فـي االقليـم ال باصات فمـثال مافـائدة وزارة النـقل وا

حـكـومــيـة وال قـطــار والنـقل عـام ومــا فـائـدة وزارة
الثـقـافـة والـشـباب وال يـوجـد عـنـدنـا اعالم حـكومي
مثل تلفـزيون او جريدة او مـجلة و..واالمثـلة كثيرة

كثيرة لكن االمل باالصالح بكم أكبر.

 يـشكـو الـتـعـلـيم في الـدول الـعـربيـة والـعـراق بـشـكل خـاص من الـفـساد
ــســتــقـرة بــعض الــشيء اقــتــصــاديـا والــتـخــلف; اال في بــعض الــدول ا
ـتفـحص في شأن التـعليم يـجد كم هـو البَوْن الـشاسع ب وسياسـياً; فا
التعـليم في الـدول العربـية والـتعـليم في أميـركا وأوروبـا وحتى في الدول
االسيوية ; ومن خالل مقالنـا هذا نضع اهم نقاط ألسبـاب تخلف التعليم

في الدول العربية ومنها :
1- تدخل احلكـومات في وضع الـسيـاسات الـتعلـيمـية والـتي تتوافق مع
ـؤسسات توجهـات السلـطة وفي الكـثيـر من األحاي ; وتـسليم إدارات ا
ا أدى بالـنتيـجة إلى فـقدان بريق ن يـوافقهم في ”الرؤى ” التعـليمـية 

ؤسسات التي تخرج منها سابقاً ثُلة نفخر ويفخر العالم بها… هذه ا
2- ضعف اإلنفـاق على الـتعلـيم وخاصة ”البحث الـعلمي ”والذي يبدأ

رحلة التأسيسية  ”االبتدائية ”وحتى الدراسات العليا. من ا
3- ضعف الـبـنى الـتحـتـية لالبـنـية اخملـصـصة لـلـمؤسـسـات التـعـليـمـية(
ـدارس واجلـامـعـات) حيث تـفـتـقـر إلى أدنى مـقـومات رياض األطـفـال وا
ـا أدى بالتالي تـقدمة و ي في الدول ا جناح االداء التعـليمي; واألكـاد
ـكتـبة; الـقاعـات الدراسـية; عـاييـر الكـميـة فيـها.( ا إلى انهـيار وضـعف ا
ـراكز ”تـقـنـيات الـتـعـلـيم اخملـتـبـرات الـبـحـثـيـة; مـخـتـبـرات احلـاسـوب; ا
; ومـكـاتب ـقـايـيس); الــورش الـفـنــيـة; مـكـاتـب االداريـ واالخـتـبــارات وا

اعضاء الهيئة التعليمية.
ارسة عـملـها ونشـاطها 4- فشل وزارت التـربيـة والتعـليم العـربيـة في 
هـا للمؤسسات التـعليمية; ووضع معايـير كمية ونوعية الطبيعي في تقو
ـؤسـسـاتـهـا الـتـعـلـيـمـية واضـحـة ومـرنة مـتـوافـقـة مع الـبـيـئـة الـتـعـلـيـميـة 
ـارسة تلك الوزارت ية والـسبب في اعتقـادي بذلك يعود إلى  واالكاد
التربـوية والـتعـليمـية لـتلك الدول دور  ”رجل األمن ”ونسيـان دورها في
تـطـوير عـمـلـيـة الـتـعـلـيم والـتـعـلم; حـتى أصـبـحت تـلك الـسـلطـة في إدارة
ؤسسات و”طامرة ”ان صح التعبير شؤون مؤسساتها عالة على تلك ا

لكل إبداع.
نـاهج احلـالـية لـلـتـخصـصـات اخملـتلـفـة; مع الـفلـسـفة 5- عدم مـوائـمـة ا

احلقيقية للتعليم وحتقيق رسالتها واهدافها وحاجات الطلبة واجملتمع.
6- غيـاب الـدور احلقـيـقي جملالس األقـسـام واللـجـان العـلـميـة ومـجالس
ـنــاهج ( الــبـرامج الـكــلــيـات;  واغــفــال دورهـا احلــقــيـقي فـي تـصــمـيـم ا
الـتـعـلـيـمـيـة) ومـراجـعـتــهـا; وإنـاطـة إدارة تـلك األقـسـام والـكـلـيـات وحـتى
الئـمـة اجلـامـعــات بـأفـراد ال يـولــوا اهـتـمـام بــتـوافـر األجــواء الـعـلـمــيـة ا
ـؤسسـات الجناح الـعـملـية الـتـعلـيمـية; والعالقـات االنسـانـية داخل تـلك ا
ا أدى بالتالي ضعف او انقطاع عالقة العمل الفاعلة والفعالة ب تلك

ية. اإلدارات والهيئة التعليمية واألكاد
7- تخلف أساليب التعـلم في الدول العربية عـامة والعراق بشكل خاص
واالعتماد على األسالـيب (الببغائية ”التلق واحلفظ (”التي تقضِ على

تعلم ”في اإلبداع واالبتكار. تلقي  ”ا قدرات ا
8- ضعف اخلطط التعليمية وعدم حتويلها إلى مشاريع تطبيقية.

9- غـيـاب عـمـلـيــة الـتـقـو الـذاتي; والـتـي تُـعـد من أهم اإلجـراءات الـتي
ـؤسسـاتـها ; و ـهـا  ـؤسـسـة التـعـلـيمـيـة وتـقو تضـمن عـمـليـة مـراجـعة ا
ــؤسـسـات االجتـاه إلى األســالـيب االحــتـيـالــيـة في الــتـقـو وذلـك عـبـر ا
ـا أدى إلى الــتـفـاخـر الـتـجـاريــة وعـلى مـواقـع الـتـواصل االجـتــمـاعي; 
ؤسسات ”احملتالة” باحلصول على موقع معـ او االنضمام إلى تلك ا
ـؤســســات تـســيــر في طـريـق االنـهــيـار والـتـي تـســبـبـت في ابـقــاء تــلك ا

والتخلف العلمي.
10- عدم مـوائـمة سـاعـات العـمل األسـبوعـيـة والعبء
ـية اإلضـافي  ألعضـاء الـهـيـئـة الـتـعلـيـمـيـة واألكـاد

. تعلم وعدم توازنها وموائمتها مع اعداد ا
هذه هي أهم مواطن الضعف في مؤسسات التعليم

 في الدول العربية والعراق بشكل خاص…

يــفــتـرض أن يــكــون لــدى الــلــجــنـة
ـــصـــغـــرة (جلـــنــة الـــدســـتـــوريـــة ا
الــصـيــاغـة) جــدوالً ألعـمــال الـدورة
قــبل أول جــلــســة لــهــا. وأن يــبــنى
جـدول االعمـال هـذا عـلى مقـتـرح
ـشتـركـ قبل وقت من الـرئيـسـ ا
ـقترحـان الى مشرع كاف يـتحول ا
واحـد بـالـتـوافق بـيـنـهـمـا من خالل
ـبـعـوث الـلـقــاءات الـثـنــائـيـة بــ ا
الدولي اخلـاص وكل من الـرئيـس
شترك  —لم يوافق فريق النظام ا
عـلـى عـقـد لـقـاءات ثالثـيـة مـبـاشـرة
ــــبــــعــــوث الــــدولـي وكل من بــــ ا
شـترك  —لكن ذلك لم الرئـيسـ ا
ـعـارضة قـدم مـشروعه يـتم. فريق ا
قبل وقت كاف وه يـتضمن الـشجرة
الكاملة لبناء الدستور بينما فريق
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ـــبــعــوث عــلـى الــرغم من جـــهــود ا
الـدولى للـسالم فى سـوريا لـتـقريب
وجـهـات الـنـظـر بـ وفـد احلـكـومة
فاوضات عارضة فى ا السورية وا
الــتى جـرت مـؤخــرا بـجـنـيف اال ان
تـلـك اجلـهــود بــأت بــالــفـشـل حـيث
ـعارضـة وفـد احلـكـومة اتـهم وفـد ا
ـفاوضات على بالتـسبب فى فشل ا
ـرونة الـتى ابـداهـا وفد الـرغم من ا
ـعـارضـة وفى ظل تـلك الـتـطورات ا
ادلى احمد العـسراوي االم العام
حلـزب االحتـاد االشـتـراكي الـعـربي
ــــــــوقـــــــراطـي الــــــــســـــــوري الــــــــد
ـكـتب الــتـنـفــيـذي لـهــيـئـة وعـضــوا
الــــتـــنـــســـيـق لـــقـــوى الـــتــــغـــيـــيـــر
ــوقـــراطي فى ســـوريــا واحــد الــد

ثـليـها فـى هيـئة الـتفـاوض لقوى
عارضـة السوريـة بحوار الثـورة وا
خاص تـنـاول فيه وجـهة نـظره اذاء
تـلك التـطورات الـراهـنة وفـيمـا يلي

نص   احلوار:
{ مــــا االســـــبــــاب الــــتي أدت إلى عــــدم
حتـقــيق اجلـولـة الــثـانــيـة من اجـتــمـاعـات
الــلــجـــنــة الــدســتــوريـــة الــتي عــقــدت في
جــيـنــيف عن احــراز أي تــقـدم يــذكـر في

اضية? فاوضات ا جولة ا
ـقــدمـة أعاله - وفق مــا ذكـرت فـي ا
فــإن مــهـمــة الــلــجــنـة الــدســتــوريـة
مــحــددة بــإصالح دســتـوري ووفق
مـدونــة الـقــواعـد اإلجـرائــيـة لــعـمل
شـتـرك (أحـدهـما من الـرئيـسـ ا
فريق احلكومـة السورية واآلخر من
فـريـق هـيـئـة الـتـفـاوض الـسـوريـة)

ناسب لها ضمنه. وقع ا ا
{ وهـل تـــرى ان احلـــكـــومـــة الـــســـوريــة
حتاول كـسب الوقت انتظارا لـتغيير واقع

على االرض?
- أرى أن هذا خطـأ استـراتيجي إن
كـانـوا يـفــكـرون بـذلك فـالــتـغـيـرات
عــــــلى األرض لـن تــــــنــــــتج حـالً في
سـوريــة. قــلــنـا وال زلــنــا نــقـول: لن
يـكــون هـنـاك حــسـمــاً عـســكـريـاً في
سـوريــة لــصـالـح أي من الـفــريــقـ
اللذان اختارا الـسالح طريقاً للحل

مهما كانت مبررات أي منهما.
ــفــاوضـات { ومـا تــوقــعــاتــكم جلــولــة ا
الـقادمـة الـتى سوف جتـرى فى سـوتشي

?
ــفــاوضـات - دور الــســوريــ فـى ا
يــبـقى جــانــبـيــا والــفـرقــاء الــثالثـة
روســيــا وتـركــيــا وايـران هـم الـذين

يتفاوضون
{ هل تـعـتقـد أن حال من اخلـارج سوف
يـفــرض في الـنـهـايـة عــلى وفـد احلـكـومـة
ـا يـعــكس مـصــالح الـدول ــعـارضــة  وا

التي لديها قوات في سوريا?
- هذا الذي ال نريـده ونتخوف منه
ومـن هـنــا أســتــغــرب إصــرار فـريق
الـنــظــام بـعــدم الــتـقــدم نــحـو احلل
السـوري / السـوري. مع أن سورية
مهددة باألسوأ  —ال سمح الله  —إن

تعذر احلل الوطني فيها.
{ مـا ابعـاد اخملـطط الـتـركي في سـوريا
في ضـوء الــعـمـلــيـة الــتـركـيــة الـتي جـرت

مؤخرا شرق الفرات?
- ال نستطـيع تقدير االبعـاد الكاملة
ا أن غـير معلنة للرؤية التـركية طا
ـعلـنـة تـقـول بـأنهم تـصـريـحـاتـهم ا
ســــيـــخـــرجـــون مـن ســـوريـــة عـــنـــد
الـوصــول لـلـحـل الـســيـاسي فــيـهـا.
لـكـنـنـا  هــيـئـة الـتـنـسـيق الـوطـنـيـة
ـــقــراطي لـــقــوى الـــتــــغـــيــيـــر الــد
مــجـتــمـــــعــة وقــواهـا الــســيـاســيـة
مـنـفردة  ومن مـنـطق الـتـخـوف هذا
ــعــلن بـبــيــانـات أعــلــنـا مــوقــفـنــا ا

رســمـيـة بـأنـنــا نـدين هـذا الـتـدخل
مهـما كـانت مبـرراته كمـا سبـق لنا
وأن أدنــــا الـــــتــــدخل اإليـــــراني في
ســوريــة. وبــكل مــواقــفــنـا نــطــالب
ـلــيـشــيـات بـخــروج كل الـقــوات وا
التي دخلت الى سوريـة مهما كانت

توجهاتها.
{ هل تـرى ان هناك تفاهـمات تركية مع
كل من واشـــنــطـن ومــوســـكــو حــول دور
رحلة القادمة? تركي في سوريا خالل ا
- الــعالقــات الــدولــيــة تــبــنى عــلى
ـصـالح االسـتـراتـيـجـيـة وال تبـنى ا
عــلى الــقــيم األخالقــيــة من هــنـا ال
ـشــاريع الـتي تـبـنى أســتـبـعـد كل ا
ـصـالح الـوطـنـيـة والـقـومـيـة ضـد ا
لسورية أوالً وللوطن العربي ثانياً.
وأرى أن كل ذلك يصب في مصلحة

الكيان الصهيوني.
{ ما  تـفسيركم لعودة القوات االمريكية
مرة اخـرى وسيطـرتها على حـقول النفط

السورية?
- هـم لم يــخــرجــوا حـتـى يــعـودوا
هي مصـالح يـتم من خاللهـا توزيع

األدوار.
{ كـيف ترى تأثير االحداث التي جتري
في إيـران والعراق ولبنان على ايران في

سوريا?
- أثـــــــبـــــــتـت وقــــــائـع الـــــــتـــــــاريخ
ـشروع اإليراني واجلغرافـيا بأن ا
قــد كـشف نــفـسه بــنـفــسه وأصـبح
مـرفــوض من كل الـقــوى احلـيـة في

الوطن العربي.
{ ما  إمـكـانيـة عـودة تنـظـيم داعش مرة

أخرى إلى سوريا?
- من صنعهـا أول مرة ومن تعاون
مـــــــعـــــــهـــــــا عــــــدة مـــــــرات هـم من

يستطيعون اإلجابة.
{ في الـنهاية في ظل التـطورات الراهنة
هـل تـــتــوقـع عــودة ســـوريـــا مـــرة أخــرى
لشغل مقعدها في جامعه الدول العربية?
- ال أعتقد ذلك قبل احلل السياسي

نشود ا
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اعلن مـحـافظ النـجف لـؤي اليـاسري
في مـؤتـمـر صـحـفي امس  في مـوقع
اني عن ـستشفى األ مشروع مبنى ا
شروع ورافق استئنـاف العمل في ا
احملـافـظ بـجـولــتـة مـديــر عـام صـحـة
احملــافـظــة رضــوان الـكــنـدي ومــديـر

ستشفى . مشروع ا
واوضح الــــــيــــــاســــــري انه (بــــــعـــــد
تابعات احلثيثة مع رئاسة مجلس ا
الوزراء ومع وزارة الصحـة   تكللت
جــمـيع اجلــهـود بــتـخــصـيص مــبـلغ
وقدره مليـون ونصف دوالر إلجناز
ـذكور  بـعد ان ـستـشفى ا العـمل با
وصـلت نـسب االجنــاز الـفـعـلـيـة فـيـة

الى 97.
ـسـتشـفى كـاشـفـاً عن مـوعـد اجنـاز ا
قبل مطلع الـشهر الـثالث من العـام ا
سـتشـفى من قبل  وسيـتم استـالم ا
دائرة صـحـة احملافـظـة  ليـتم الـعمل
به وتــقــد خــدمــاته الــصــحـيــة الى
ابـــنـــاء احملـــافــظـــة  وفي مـــخـــتــلف
التخـصصات الطـبية والـتي ستغني
الـكــثـيـر من ابـنـاء احملــافـظـة وابـنـاء
احملـافـظات الـقـريـبـة من الـذهاب الى

خارج القطر للعالج).
من جــانــبـة أكــد الــكــنـدي ان (اطالق
االمـــــوال الـالزمـــــة ألجنــــــاز بـــــنـــــاء
ـانـي يـأتي بــجـهـود ــسـتـشــفى اال ا
وسعي كـبـير من قـبل  احملافظ  وان
هــنـاك رؤى كــثـيــرة سـنــطـرحــهـا في
االجـــتــــمـــاع بــــ دائـــرة الــــصـــحـــة

واالطباء في احملافظة).
ـــســتـــشــفى واوضـح الــكـــنــدي ان (ا
حتتاج الى كـوادر كبيـرة في مختلف
اني .. ويحضر اكتشاف مقبرة جماعيةالـتـخـصـصـات الـطـبـيـة والـهـنـدسـية ستشفى اال محافظ النجف يتابع اجناز ا
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للـعنف والـفوضى اذا اسـتمـر على
هذا الـوضع بـدون تـغيـيـر كبـير أو
أنـعـطافـة سـيـاسـية تـعـيـد الـتوازن

للمجتمع والدولة.
wł—U)« q UF «

ويــلـقي الــعــامل اخلـارجـي بـظالله
عـلى الـوضع في الـعـراق وهـو من

االعــمـال فــإنــنـا نــلـقـي الـلــوم عـلى
الـقوات االمـنـيـة في ساحـة الـوثـبة
ثل هكذا سلوكيات التي سمحت 
غيـر انسانـية وسارعـت تنسـيقات
ساحـة التـحريـر بإدانـة هذا الـعمل
روع والتبرئة من  مرتكبيه ومثل ا
هــذه االعــمــال تــدفع  الى االنــزالق

نـاحـيـتـ امـريـكـا وايـران  وكـلـما
اختـلف هـذان الـبلـدان يـصعب حل
الـــوضع بـــالــعـــراق فـــإن ايــران ال
ـكن ان تـفـرط بـنـفـوذهـا وتـخـسر
الـعــراق ولـو كــان في ذلك نــهـر من
الـدمـاء وامـريــكـا تـقف بـخـجل مع

ا ـتـظـاهـرين وتـريـد الـتـخلـص  ا
تــطــلق عــلــيـهـم (عـمـالء ايـران) في

السلطة .
??ÂöJ∫ لــيس هـنــاك من يــقـدم « d??š¬

وصفة سوى مزيدا من التخبط
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للمستشفى تقدر بحوالي 495 سرير
 وهـنـاك مراكـز تـخـصـيصـيـة لـلـقلب
واالورام والـكلى واجلـهـاز الـهـضمي

وباقي التخصصات االخرى).
ستـشفى تتألف مضيـفاً انه (بنايـة ا
ـساحـة اجمـالية من ثالث طوابق و
تـقـدر بحـوالي  90 الف مـتـر مربع 
كـــمــا يـــضم  16 صـــالـــة عــمـــلـــيــات
ـا فـيـهـا صـاالت الوالدة مـتـطورة  
الــطــبـيــعــيـة والــقـيــصــريـة وقــاعـات
لألطـــفـــال اخلــــدج  كـــمـــا حتـــتـــوي
ستشـفى على بنايـت لدار االطباء ا
تضم اكثر من  160 شقة  باالضافة

الى كراج لـلمـركبـات يتسـع الكثر من
 120مركبة ومهبط للمروحيات وان
ـستشفى كان قد العمل في مشروع ا
تــلـكــأ الـعـمـل فـيه إلكــثـر من خــمـسـة

الية). سنوات بسبب األزمة ا
وطالـب محـافظ الـنجف من مـؤسـسة
ـقـبـرتـ الـشـهـداء ان يــكـون مـوقع ا
اجلــمــاعــيــة اجلــديــدتــ الــتي عــثـر
اضي  معلماً عليهما يوم اجلـمعة ا
ـقابر اجلمـاعية في النجف لشهداء ا
االشـــرف وتــخــلـــيــداً لـــهم  لــغــرض
ارسـات النـظام أطالع العـالم عـلى 

البائد ضد االنسانية .

ـــقــبــرتــ وأوضح الـــيــاســري ان (ا
ـفـرق ـقــابـلـة  ـنــطـقـة ا تـقــعـان في ا
الكفل على طريق جنف كربالء شماالً
 والـبــحث مـسـتـمـر الحــتـمـال مـؤكـد

وجود مقابر مجاورة أخرى) .
مؤكـداً أن (هذا الـيـوم سيـكون اتـمام
قبرت  البحث والتنقـيب في هذة ا
وبحـضـور رئيـس مؤسـسـة الشـهداء
نظمات ومؤسسة حقوق االنسان وا

عنية) . ؤسسات ا وا
مضيـفاً (سيتم نـشر تفـاصيل البحث
ونــــتـــائــــجـه عــــبــــر وســــائل االعالم

اخملتلفة) .

وقــال خالل حــضـور الــيــاسـري الى
ـقبـرت اجلـماعـيتـ اللـت موقع ا
تـــعــــودان الـى مـــدة االنــــتــــفــــاضـــة

الشعبانية عام  1991.
وبـــ في كــــلـــمـــة لـــلــــصـــحـــفـــيـــ
ــقــبــرتــ احلــاضــريـن  في مــوقع ا
اجلــــديــــــــــدتـــ ان (كــــوادر دائـــرة
ـؤسسة قـابر اجلمـاعيـة  التابـعة  ا
ــتـابـعـة مـيـدانـيـة من الـشـهـداء  و
قـــبـــلــــــنـــا  الـــكـــشف عن هـــاتـــ
ـــقـــبـــرتــ  حـــيث بـــدأت اعـــمــال ا
التنقيب والبحث عن الرفاة في هذة

قابر). ا

واخلــدمـيـة والــفـنــيـة لـتــشـغـيــلـهـا 
وايضاً حتتاج الى التدريب لتشغيل
ـعدات الـطـبـية مـختـلف االجـهـزة وا

ستشفى). في ا
ـشـروع باسم من جـهتـة بـ مـدير ا
مــهـــدي ان (الـــكـــلـــفــة االجـــمـــالـــيــة
للمشروع بلغت   165مليون دوالر 
وسيتم تـدريب كاف الـكوادر الطـبية
والـــكــوادر الــفــنـــيــة االخــرى  عــلى
دة سنة تشغيل وصيانـة االجهزة و
ـســتـشـفى الى دائـرة بـعـد تــسـلـيم ا

الصحة).
وأكـد مـهـدي ان (الـسـعـة الـسـريـريـة


