
 
م�سل�سل وادي الذئاب الرتكي, يعترب من اأهم الإعمال الفنية 
م�ساهدة مرتفعة  ن�سبة  الأخري, حيث حقق  العقد  لرتكيا يف 
على  امل�سل�سل  ويركز  العربية,  املنطقة  ويف  تركيا  يف 
الرتباط  يتم  وكيف  املنطقة,  يف  يح�سل  ما  وتفكيك  �رشح 
تتحرك  وكيف  العامل,  يدير  ومن  وال�سيا�سة,  التجارة  بني 
امل�سل�سل,  التي يف  والدراما  للت�سويق  احلكومات, بال�سافة 
اأهم  تناولت  جزء,  ع�رش  احد  اىل  وي�سل  ينجح  جعله  مما 
وظهور  الفل�سطينية,  الق�سية  من  املنطقة,  يف  الإحداث 
جغرافيا  عرب  املو�سل,  واأحداث  داع�ش  وولدة  القاعدة, 

العراق و�سوريا ودويالت اخلليج.
نعم هو يركز جلعل تركيا هي مركز للحق, وهي من حتمل 
راية احلرب �سد النحراف, لن اأنتاجه تركي, فيكون الهدف 
الأكرب جتميل �سورة تركيا عند املتلقي العربي باخل�سو�ش.
ا�ستوقفتني اأمور مهمة ركز امل�سل�سل على اإثارتها ولها تواجد 

عراقي:
  املنحرفون هم من يوؤثر يف البلدان

كيف  ي�رشح  حيث  للبلدان,  خميفة  خريطة  امل�سل�سل  ير�سم 
يكون الدور الأكرب لل�سخ�سيات املنحرفة يف الدول, وتكون 
يحلو  ما  كل  وتفعل  القانون,  فوق  دائما  ال�سخ�سيات  هذه 
لها, لأنها متلك املال والعالقات واحل�سانة الدولية, وهوؤلء 
املنحرفون لكي يحققوا اإغرا�سهم يف ال�سيطرة على الإعمال, 
يجب اأن يكون لهم ارتباط باملنظمات ال�رشية, اأو باأ�سخا�ش 
من خلف احلدود, هذا الرتباط الذي ميدهم بعنا�رش القوة, 
فتكون جتارة ال�سيارات والأدوية واحلديد وال�سكائر بيدهم, 
لأنها جتارة مهمة ول ي�سمح ال ملن ارتبط مبحاور خارجية, 

كي يكون �سيد لهذه التجارة.
ال�سيا�سة,  رجال  مع  التجار  هوؤلء  بني  ارتباط  ويح�سل 
فاحدهم يقوي الأخر, فت�سبح لديهم ح�سانة حملية مع اأنهم 
اأنا�ش منحرفون, بل جمرد دمى حتركها اأيدي خارجية ح�سب 
امل�سل�سل  عليه  يركز  الذي  الأمر  هذا  اخلارج.  يريده  خمطط 
الرتكي موجود هنا, وهو منا وكرب منذ عام 2003 , برعاية 
املحتل, اىل اأن اأ�سبح وح�ش حم�سن من اأي مالحقة, فنجد 

انطباق لت�سخي�ش امل�سل�سل �سمن  هذه النقطة.
 بريطانيا هي من تقود العامل

اأن  متاما,  مغيبة  وهي  مهمة  نقطة  على  يوؤكد  امل�سل�سل 
العامل, وما يجري من حمن لل�رشق  بريطانيا هي من تقود 
اإرادة  اأن  بل  اإ�رشائيل,  اأو  اأمريكا  ب�سبب  لي�ش  الأو�سط, 
ال�سيطرة تتم عرب منظمات  بريطانية تتجه نحو ذلك, وهذه 
تب�سط  حاكمة  وعوائل  ع�سكرية,  �سيا�سية  جتارية  �رشية 
نفوذها يف جغرافيا وا�سعة, متتد من لندن اىل اأوربا ال�رشقية 
اىل ال�رشق الأو�سط, ويتم ت�سيري الإعمال لتنتج منط �سيا�سي 
معني للبلدان, عرب التاأثري ال�سديد على الأحزاب وال�سخ�سيات. 
الهدف  يكون  بحيث  عاملية,  خمابرات  مع  يرتبط  هذا  وكل 
واحد لكل اجلهات, هو خلق منط حمدد من الإحداث والنظم, 

لل�سالح  جديدة  اأ�سواق  وفتح  التجارية,  املكا�سب  وا�ستمرار 
قيادة  يف  الربيطانية  الإرادة  يخدم  هذا  وكل  واملخدرات, 
املنطقة لأهداف غري معلنة, وهذا الأمر لي�ش ببعيد عنا, بل 

له واقع حقيقي على الأر�ش.
    تاأثريات جتار ال�سالح واملخدرات والنفط

كالظل  هو  حمور  من  ب�سغط  تتحرك  املنطقة  يف  ال�سيا�سة 
والنفط  واملخدرات  ال�سالح  جتار  وهو  ال  ظاهر(,  )غري 
خميفة  موارد  جمموعها  يف  متثل  حيث  وال�سكائر,  والدواء 
اىل  حتولت  املنطقة  اأن  فاملعروف  الدول,  واقع  يف  توؤثر 
احلال  بطبيعة  ال�رشاعات  هذه  متنوعة,  ل�رشاعات  ار�ش 
بالأ�سل  والذين هم  التجار,  ياأتي دور  لل�سالح, هنا  حتتاج 
اأهدافها  لتحقق  املنطقة  اأ�سعلت  خارجية,  ملحاور  تابعني 
واحدها هو اإنعا�ش �سوق ال�سالح, بال�سافة اىل اأن احلروب 

و�ساية  حتت  وتكون  القانون,  فيها  ي�سعف  جغرافية  تنتج 
اخلارجني عن القانون, عندها تن�سط كل جتارة خمالفة مثل 
املخدرات والأدوية وال�سالح والنفط املهرب. هذا الأمر لي�ش 
العراق, �سنوات طويلة والأر�ش تتحول جلغرافية  ببعيد عن 
ع�سكرية, اأي احلاجة لل�سالح واحلروب وما تخلفه من �سعف 
للقانون وانفتاح احلدود, لتت�سكل ار�ش منا�سبة لكل جتارة 

خمالفة, كاملخدرات وال�سالح والنفط املهرب وغريها.  
   خطر املنظمات ال�رشية

من  اقوي  هي  �رشية,  منظمات  تواجد  على  يركز  امل�سل�سل 
وفق  تعمل  وهي  وال�سالح,  والتجارة  املال  بيدها  الدول, 
يف  اذرع  املنظمات  ولهذه  بالأ�سل,  تخدمها  خمططات 
الأو�سط,  ال�رشق  هي  اخل�سبة  واأر�سها  العامل,  يف  مكان  كل 
هذه  التعبري عن  وتركيا, وميكن  و�سوريا  العراق  وخ�سو�سا 

عنا�رش  بيدها  عائلية,  مملكة  اأو  عوائل  ب�سل�سلة  املنظمات 
القوة ويخ�سع لها جمهور وا�سع, امل�سل�سل يجعل املنظمات 
كل  يف  وجتعل  للمنطقة  بخيوطها  ومتد  لندن,  يف  ال�رشية 
اإن  ار�ش مندوب عنها ي�سري الإعمال وفق خمططاتها.ميكن 
اإن يكون  جند �سورة معينة لهذا اخلطر حمليا, ولي�ش ببعيد 
ولي�ش  عقود  ومنذ  �رشية  مبنظمات  ا�رش  اأو  لأحزاب  ارتباط 
األن, اأو تواجد �سخو�ش هم حمميني من تلك املنظمات, وهي 
من دفعتهم اىل ال�سهرة وال�سطوة, لأنهم ينفذون كل ما تريد.

 الثمرة
على الإن�سان اإن يتفح�ش كثريا بالإحداث, وان يفهم يف اأي 
بعمق  يفكر  اإن  عليه  بل  ال�سور,  وراء  ين�ساق  ول  هو,  �سف 
احلقيقة  هو  نراه  ما  كل  فلي�ش  ال�سورة,  خلف  مبا  �سديد 

الكاملة.

�سل�سلة تراثيات بغدادية ويف باب تاريخ بغداد   يف 
وعن  البغدادي  املوؤرخ  هذا  عن  حما�رشة  لنا  كانت 
كتابه وهو حممد بن حممود بن احل�سن بن هبة اهلل 
النجار  بن   الدين  حمب  الكبري  احلافظ  حما�سن  بن 
وكان  ببغداد  هج    ٥٧٨ عام  املولود  البغدادي 
وبعد  الطاق  باب  حملة  يف  بغداد  ر�سافة  ي�سكن 
ات�سف  حداثته  ومنذ  الظفرية  حملة  يف  �سكن  ذلك  
من  وتو�سح  املعرفة  وتنوع  العلم  و�سعة  باحلفظ 
العامل  وعوا�سم  بغداد  بني  وتنقالته  ا�سفاره  كرثة 
ال�سالمي بعد وفاة �سيخه ابن �سكينة وكان ح�سيلة 
منها  كان  كتبه  من  كثرية  جمموعات  جمع  ان  ذلك 
كتاب الذيل على تاريخ بغداد  وبعد افتتاح املدر�سة 
وا�ستمر  فيها  لعلم احلديث  ا�ستاذا  امل�ستن�رشية عني 
حتى وفاته وكتب كتبا عديدة منها اخبار امل�ستاق 
باخبار الع�ساق وجنة الناظربن يف معرفة التابعني 
و�رشح املف�سل للزخم�رشي ونزهة الطرف يف اخبار 
والدب  احلديث  فروع   جميع  ويف  الظرف  اهل 
املوؤلفات  بع�ش  و�رشح  وال�سعر  والفقه  والتاريخ 
ال�سابقة وحتى الدعابة والظرف وا�سهر كتبه  تاريخ 
بغداد ذيل به على تاريخ مدينة ال�سالم ملوؤرخ بغداد 
اخلطيب البغدادي حيث ا�ستدرك ما مل يذكره اخلطيب 
لهذا  اخرى  ا�سماء  املوؤرخني  بع�ش  وذكر  بغداد  عن 
النجار  ابن  وتاريخ  النجار  ابن  ذيل  منها  الكتاب 

وتاريخ مدينة ال�سالم وهذا الكتاب مل يبداأ من حيث 
اىل  وامنا  هج  عام٤٦٣  البغدادي  اخلطيب  انتهى 
احيانا  يرجع  حيث  بكتابه  اخلطيب   فات  ما  بع�ش 
يف  اخلطيب  تناوله  الذي  العبا�سي  العهد  بداية  اىل 
ثم  حممد  ا�سمه  مبن  يبتدئ  الكتاب  وهذا  كتابه 
ال�سماء  لبداية  احلروف  جلميع  وهكذا  الهمزة  حرف 
املذاهب  من  والدباء  للعلماء  الرتجمة  وطريقته يف 
واحلنفي  وال�سافعي  احلنبلي   فيهم  مبا  املختلفة 
واملالكي وال�سيعي بان يبداأ بذكر ال�سم الول ثم ا�سم 
ابيه وجده وي�ستمر بذكر ن�سبه وكنيته ولقبه ومذهبه 
العلمية  احلالة  وموؤلفاته  �سكناه  ومو�سع  الفقهي 
ويذكر املحلة البغدادية التي �سكنها بعد حمل ال�سكنى 
الول ويعرفه بعمله وراأيه فيه واحيانا  يعطي فكرة 
امام  العدول  ال�سهود  احد  عن  كتبه  مما  مظهره  عن 
جمل�ش الق�ساء انه �سييء الطريقة غري حممود ال�سرية 
عام  ويذكر  وعنا  عنه  اهلل  عفا  الفعال  مر�سي   ول 
الولدة والوفاة ومكان الدفن ويذكر �سيئا من �سعره 
ومل يكن ابن النجار كحاطب ليل يف كتابه فقد كان 
وله  بالرجال  وعاملا  وا�سنادا  متنا  باحلديث  عاملا 
ال�سعر مليح املعاين  ال�سعر حيث كاًن  جيد  ذوق يف 
ولقاء  ا�سفاه  كتابه  م�سادر   وكانت  العبارة  ف�سيح 
ونقل  خمتلفة  ا�سالمية  بالد  يف  والعلماء  امل�سايخ 
وابن  والبندنيجي  الخ�رش  كابن  بغداد  �سيوخ  عن 
وعبد  الدبيثي  وابن  البغدادي  واحلراين  اجلوزي 
الوهاب البغدادي وعلي بن ح�سن البغدادي وعلي بن 

جامع البغدادي واجلميل يف كتابه  انه تلقى بع�ش 
عائ�سة  منهن  بغداد  و�سيخات  الن�ساء  من  معارفه 
الن�ساء  وتاج  الظفري  قرطا�ش  بنت  وفرجة  الواعظ 
بنت  ف�سائل التكريتي و�سفية احلراين وكانت مادة 
كتابه الرئي�سة   ببّغب تراجم البغداديني �سواء املقيم 
يف بغداد او الراحلني عنها او املارين ببغداد  حتى 
بغداد  ن�ساط  عند  الكرام   مرور  مرورهم  كان  ولو 
وحوى  وقراء  وادباء  وفقهاء  حمدثني  من  الفكري 
الكتاب ترجى املوظفني يف بغداد ن من وزراء وقادة 
وا�سحاب ديوان وق�ساة وائمة م�ساجد و�سيخ رباط 
�سوق  ومتويل  ال�رشطة  و�ساحب  ال�سويف  الزوزوي 
وال�سفارة  امل�ساجد  يف  ال�سفوف  ومرتب  احلطب 
الخرى   الدول  حكام  لدى  اخلليفة  ميثل  من  اي 
والوظائف التدري�سية  يف املدر�سة النظامية وموؤدب 
ابواب  على  والوكالء  اخلليفة  ووكالء  ال�سبيان 
وال�سنائع  املهن  و�سحاب  املحامون  اي   الق�ساة 
يف بغداد من بزازين وعطارين وحالجني وخبازين  
وخفافني ووراقني ودللني وجتار وا�ستخدم الكتاب 
م�سطلحات بغدادية كم�سطلح العقد وتعني املحلة او 
البغدادية  احلكايات  الكتاب  وذكر  ال�سغرية  احلارة 
وامل�ساهد  احلاكمة  والعائلة  املت�سوفة  تخ�ش 
كان  النجار  ابن  ان  ذلك  و�سواها  والربط  وال�سواق 
موؤرخا �سادقا عزز كتابه بحجج وادلة تثبت �سحة 
م�سادره ودقة مروياته وعلمية ارائه يفوق غريه من 

الكتب  يف تاريخ بغداد .

كاتب  عامل،  جبل  من  �شيعي  دين  عامل  يا�شني،  كاظم  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  ولد  العاملي.  يا�شني  اإبراهيم  بن  خليل  ال�شيخ  والده  وم�ؤلف، 
املدر�شية يف  1950، وتلقى عل�مه  العام  العبا�شية يف  بلدة  كاظم يف 
بريوت حيث اأنهى الثان�ية العامة يف العام 1971 م. ثم ابتداأ بدرا�شة 
العل�م الدينية.  در�س املقدمات عند والده ال�شيخ خليل يا�شني، ثم �شافر 
وال�شط�ح  ال�شط�ح  مرحلة  در�س  حيث   1980 �شنة  قم  مدينة  اإىل 
وال�شيد  ال�شاهرودي  ح�شني  وال�شيد  املددي  اأحمد  ال�شيد  عند  العليا 
درو�س  وتابع  الفل�شفة  يف  درو�شا  ح�شر  كما  اجلاليل،  ر�شا  حممد 
بحث اخلارج عند ال�شيد حمم�د الها�شمي. اإىل جانب درا�شته الدينية، 
حيث  الآداب،  كلية   - اللبنانية  اجلامعة  يف  العربي  الأدب  درا�شة  تابع 
املاج�شتري يف  ثم  واآدابها.  العربية  اللغة  الإجازة يف   1988 �شنة  نال 
الفل�شفة واللهيات من جامعة اآزاد. له ما يرب� على الثالثة ع�شر م�ؤلف 
مطب�ع وعدد من امل�ؤلفات الغري مطب�عة. الإ�شدارات املطب�عة  تاريخ 
خامت الأنبياء بجزئيه الأول والثاين - دار املحجة البي�شاء - لبنان - 
احل�شن  الإمامني  -�شرية  ال�شبطني  تاريخ  م   2013  - الأوىل  الطبعة 
م   2012  - الأوىل  الطبعة   - لبنان   - الأئمة  ج�اد  دار   - واحل�شني 
تاريخ النه�شة احل�شينية - جمعية املعارف الإ�شالمية - لبنان - الطبعة 
الأوىل - 2008 م منهجية البحث يف تاريخ الإ�شالم - جامعة امل�شطفى 
العاملية - الطبعة الأوىل - 2013 م تاريخ عالقات امل�ارنة بجريانهم 
من الفتح الإ�شالمي اإىل احلرب الأهلية - دار ال��شيلة - لبنان - الطبعة 
الأوىل - 1994 م م�شحف خرية مع تف�شري املفردات - دار الهادي - دار 
املحجة البي�شاء - لبنان - الطبعة الأوىل 2013- م قد�س العا�شقني - 
دار ال��شيلة - لبنان - الطبعة الأوىل - 1994 م ق�ش�س الأحرار - 4 
الرتجمات  م   2007  - الثانية  الطبعة   - لبنان   - الهادي  دار   - اأجزاء 
احلاجة  ترجمة:   - اخلامنائي  علي  ال�شيد  ل�شماحة  وذكريات  خ�اطر 
 - يا�شني  كاظم  ال�شيخ  بالعربية:  اأعده و�شاغه   - يا�شني  �شله�ب  نايفة 
دار الهادي - لبنان - الطبعة الأوىل - 1999 م الإ�شتقامة والثبات يف 
�شخ�شية القيادة - ترجمة: احلاجة نايفة �شله�ب يا�شني - اأعده و�شاغه 
بالعربية: ال�شيخ كاظم يا�شني - دار ال��شيلة - لبنان - الطبعة الثانية - 
1995 م تراب "ك��شك" الناعم - مل�ؤلفه �شعيد عاكف - ترجمة: احلاجة 
 - يا�شني  كاظم  ال�شيخ  بالعربية:  اأعده و�شاغه   - يا�شني  �شله�ب  نايفة 
 2012 جمعية املعارف الإ�شالمية الثقافية - لبنان - الطبعة الثانية - 

م. م�شادر تاريخ الإ�شالم – نظرة نقدية- كّرا�س
تف�شيلي  �شرح  خمط�ط  فل�شفة-  احلكمة-  بداية  لكتاب  تف�شيلي  �شرح 
لكتاب  كامل  تف�شيلي  �شرح  خمط�ط  فل�شفة-  احلكمة-  نهاية  لكتاب 
الر�شائل لل�شيخ العظم الن�شاري- خمط�ط �شرح تف�شيلي كامل لكتاب 

كفاية الأ�ش�ل لالآخ�ند اخلرا�شاين- خمط�ط
ال�شدر-  ال�شهيد  لل�شيد  الثالث  الأ�ش�ل  - �شرح تف�شيلي كامل حللقات 

خمط�ط�شرح تف�شيلي لكتاب خمت�شر املعاين يف البالغة- خمط�ط
امليزان يف مت�شابهات القراآن.

وادي الذئاب بالعراقي.. دراما تكشف الواقع 
اسعد عبدالله عبدعلي

بغداد ــ طارق حرب 

العرثات  من  الكثري  الداخل  يف  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  ي�اجه   
املتعاقبة و لي�س اأمامه اإل الندفاع اإىل حماولة النجاح يف اأزمات خارجية 
�شحيفة  ذكرت  كما  ي�اجهها،  التي  الداخلية  املطبات  هذه  لتع�ي�س  دولية 
الأمريكي  الرئي�س  بها  قام  التي  الزيارة  اإن  اذ  “الإندبندنت” الربيطانية  
دونالد ترامب اإىل اململكة  العربية ال�شع�دية رمبا متثل فر�شة للهروب من 
جحيم النتقادات التي ي�اجهها يف الداخل، حيث �شعى خالل الزيارة اإىل 
�شنتها  التي  املتزايدة  النتقادات  على  للتغطية  حتقيق جناح خارجي رمبا 
كبرية  ب�ش�رة  تعك�س  الزيارات  ان  كما  الداخل”  يف  الأمريكية  ال�شحف 
ال�شيا�شة اخلارجية، عما كانت  الأمريكية يف تغيري ت�جهات  الإدارة  رغبة 
بعد  التقليديني،  اأمريكا  حلفاء  اإىل  الع�دة  �ش�ء  يف  اأوباما  عهد  يف  عليه 
من  يالحقه  الف�شل  اأن  ،اذ  ومنها  ترامب  �شدمة  التي  العديدة   النك�شارات 
التي  الق�شرية  ال�شهر  الداخلية خالل  �شيا�شاته  ازمات ت�شرب  خالل ثالث 
ت�شلم زمام الرئا�شة فيها ، واخرها ما يتعلق مبحاولته اجها�س »اوباما كري« 
اأو م�شروع الرعاية ال�شحية كما ت��شل اليه الرئي�س الدميقراطي ال�شابق 
وكذلك ما يتعلق بالهجرة و قد ل يعني ذلك فقط ان الرجل ي�اجه بدايات 
النق�شامات  وبدقة  جيدا  يقراأ  ل  انه  يعني  ولكنه  الك�نغر�س،  مع  �شعبة 
احلا�شلة يف حزبه والت�شدعات التي ت�ؤثر ب�شدة على طم�حاته الداخلية، 
ففي كل مرة ل تك�ن ح�شابات احلقل لي�شت كما تقديرات البيدر، فال يكفي 
اأول  يقت�شي  ذلك  لأن  ال�شحي،  للتاأمني  جديد  بقان�ن  الأمريكيني  يعد  ان 
معاودة  قبل  الك�نغر�س  يف  القان�ن  بهذا  والقب�ل  الرف�س  خريطة  تغيري 
الت�ش�يت عليه، واي�شا ل يكفي النتقال اإىل م�شروع اآخر لتجريب النجاح 
ان  اراد  ما  اذا  هنا  ومن  ال�شريبي.   لال�شالح  املرتقبة  حماولته  مثل  فيه 
يبقى يف من�شبه املتزلزل  و ينجح �شعاره النتخابي ال�شهري الذي ت�شدر 
م�شروعه  لإجناح  طائلة،  م�ازنات  اإىل  بحاجة  ه�  اول«  »اأمريكا  برناجمه 
التف�ق  يح�شم  ت�شليحي  برنامج  خالل  من  الأمريكي  البنتاغ�ن  لتط�ير 
الع�شكري خالل عق�د قادمة ل�شالح ال�ليات املتحدة، واي�شا للم�شي قدما 
يف برناجمه الرامي اإىل ث�رة يف البنية التحتية الأمريكية واعادة ت�طني 
فائ�س  لمت�شا�س  اخرى،  دول  اإىل  هاجرت  قد  كانت  اأمريكية  �شناعات 
اخلزانة  ولتعبئة  الأمريكيني  دخ�ل  رفع  وليت�شنى  اأمريكا،  يف  البطالة 
الأمريكية من خالل امل�ارد ال�شتثنائية التي �شبق ان حتدث عنها، والأخرية 
هي �شيا�شات حت�م من ح�لها �شبهة البتزاز لدول قد ت�شرتي ر�شا العم �شام 
مبليارات، اما خارجيًا فان خطط م�شت�شارو الرئي�س دونالد ترامب الوىل 
الروؤى يف  ب�شكل جيد يف ت�حيد  ا�شتثمارها  اأمل   على  رحالته اخلارجية 
خطاب  على  ردٍّ  مبثابة  لل�شع�دية  اختياره  وجاء  رهاب،  الإ مل�اجهة  العامل 
الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما يف القاهرة عام 2009. احلقيقة ان الرئي�س 
جريح يهرب من الع�ا�شف ال�شيا�شية يف الداخل، ل�شتقبال غري م�ؤكد يف 
البع�س  وي�شبه  مريكية.  الأ تاميز”  “ني�ي�رك  �شحيفة  بح�شب  اخلارج. 
الأو�شط  ال�شرق  اإىل  نيك�ش�ن  زيارة  ت�قيت  بنف�س  ترامب  زيارة  ت�قيت 
“ووترجيت”، وزيارة الرئي�س كلينت�ن اإىل  1974 يف اأوج ف�شيحة  عام 
“م�نيكا  ف�شيحة  خالل   1998 عام  ال�شمالية  واأيرلندا  وبريطانيا  رو�شيا 
ترامب  لزيارة  اإجناح  على  عازم  نتنياه�،  فان  ا�شرائيل  لي�ين�شكي”.ويف 
و من غري املحتمل اأن يثري اي م�شكلة مع الرئي�س يف ال�قت احلايل، ومنها 
التقارير التي اأفادت اأن الرئي�س المريكي ك�شف عن معل�مات ا�شتخبارية ، 
تثري جمم�عة منف�شلة من الق�شايا، وقال م�ش�ؤول�ن �شابق�ن مطلع�ن على 
لي�س  اإنهم  املتحدة:  ال�ليات  مع  والأمنية  ال�شرتاتيجية  ا�شرائيل  عالقات 
اأو احتمال  لديهم معل�مات مف�شلة كافية عن ذلك لتقييم ما حدث من �شرر 
حدوث تداعيات ولكن على الرغم من ذلك فان نتانياه� رئي�س وزراء الكيان 
�شرائيلية. ال�شرائيلي �ش�ف ي�اجه �شغ�طا �شديدة من اأجهزة املخابرات الإ

مبدعون
من العراق شيء من الذاكرة .. ابن النجار البغدادي في كتابه ذيل تأريخ بغداد

كاظم ياسين

ترامب… الهروب
 إلى الخارج

عبد الخالق الفالح

أقالم حرة

لل�سباكة  ور�سة  يف  ويعمل  يدير  الذي  عبا�ش  علي  حممود  احلريف 
يف كراج الأنعام مبنطقة ال�سيخ عمر املتكون من 20 ور�سة تزاول 
نف�ش الخت�سا�ش ,. بني اأن حركة العمل قبل �سقوط النظام املباد 
اأن قيمة  اليوم بحيث  ن�ساطا مما هي عليه  اأكرث  2003 كانت  يف 
ت�سكل  الف دينار مل   250 والبالغة  ال�سنوية يف حينها  الإيجارات 
اأن  اإىل  الأنعام, م�سريا  الور�ش يف كراج  اأ�سحاب  وقتها عبئا على 
نف�ش  وا�سترياد  النظام  �سقوط  بعد  الع�سوائي  ال�سترياد  باب  فتح 
ما  كثريا  باأعمالهم  ا�رش  قد  الور�ش  يف  ت�سنع  كانت  التي  املواد 
اأعمالهم  الإيرادات املتحققة من  �سلبا وب�سكل مبا�رش على  انعك�ش 
واملعدات  املكائن  اأجزاء  بع�ش  ت�سنع  التي  الور�ش  يف  الفنية 
الور�سة وباقي ور�ش  العمل يف  اأن وترية  اأكد  امليكانيكية.. عبا�ش 
الكراج الأخرى يف ظل هذا الظرف قد تلكاأت ب�سورة كبرية بحيث 
الواحد  ال�سهر  خالل  كامل  اأ�سبوع  ملدة  يعمل  من  حمظوظا  يكون 
مع العلم اأن الإيرادات التي يح�سلون عليها تكاد تكون على �سكل 
العمل  توقف  اأن  بني  كما  منه..  لالدخار  جمال  ل  يومي  مك�سب 
حرمان  يعني  الطويلة  الركود  فرتات  اأثناء  ال�سناعية  الور�ش  يف 
اأن غياب دعم  اإىل  اليومي.. عبا�ش نوه  العوائل من قوتها  ع�رشات 
الدولة لل�سناعيني واحلرفيني �ساهم يف ارتفاع تكاليف املواد التي 
�سبب  وهو  منها  امل�ستورد  باأ�سعار  قيا�سا  ور�سهم  يف  ي�سنعونها 
ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  العمل  يف  اليومية  معاناتهم  اإىل  ي�ساف  اآخر 
اإدارة  هيئة  عليهم  تفر�سها  التي  ال�سنوية  الإيجارات  بدلت  قيمة 
امل�ستخدم  الوقود  اأن نق�ش  , مبينا  ال�سني  الوقف  اأموال  وا�ستثمار 
يف  اأ�سعاره  ارتفعت  الور�ش  يف  املعادن  �سهر  بوتقات  اإيقاد  يف 
واخلام  الأولية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  جانب  اإىل  املحلية  ال�سوق 
ما  جدا  �سئيال  الربح  هام�ش  من  جعلت  �سناعاتهم  يف  الداخلة 
الإيجار  بدلت  اأقيام  من  تخف�ش  بان  الهيئة  يطالبون  جعلهم 
ال�سنوية لور�سهم مراعاة لهذه الظروف القاهرة وال�سعبة.. مو�سحا 
اإىل رفع بدلت الإيجار ال�سنوية على ور�سهم من  اأن الهيئة عمدت 
مبلغ خم�سة ماليني دينار �سنويا اإىل اأكرث من �ستة ع�رش مليونا يف 
خطوة اعتربها ت�سهم يف قطع رزق عائالتهم نتيجة لظروف العمل 

التي �رشدناها اآنفا..

النفتاح  ظل  يف  ن�سيج  معمل  �ساحب  اهلل   عبد  قا�سم  ال�سيد  يقول 
م�ستوردة  حديثة  ب�سائع  ودخول  العامل  على  العراقي  القت�سادي 
ف�ساًل  ورقيب,  حما�سبة  بال  العراقية  ال�سوق  اإىل  متعددة  منا�سئ  من 
اأدى  اخلا�ش,  والقطاع  احلرف  لأ�سحاب  احلكومي  الدعم  انعدام  عن 
كّل ذلك اإىل زيادة معاناة اأ�سحاب املعامل وت�سبَّب باختفاء �سناعة 
بل  عمالها  وت�رشيح  املعامل  تلك  اأبواب  وغالق  واإندثارها  الن�سيج 
واأ�سبحت تلك املكائن واملعدات عبارة عن اأكوام من احلديد "اخلردة", 
امل�سوؤولة   اجلهات  دعوة  نوجه  الكرمي  الإعالمي  منربكم  خالل  ومن 

اأ�سحاب  دعم  خالل  من  العراقية  واملنتجات  ال�سناعات  حلماية 
املعامل يف اإعادة تاأهيلها وت�سجيعهم من خالل الإطفاء ال�رشيبي 
واملعدات  احلديثة  واملكائن  والغزول  الأولية  املواد  ا�سترياد  على 

واإدخال التقنيات احلديثة يف عمليات الت�سويق والنتاج, 

الحرفيون يروون معاناتهم 
مع ديوان الوقف السني!

أهل النسيج يشكون مزاحمة األجنبي

المواطن و المسؤول
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