
�سارت �سلوى يف �سارع الكفاح وكاأنها ت�سري بغري �ساقني. كانت 
تطري على ب�ساط الريح، واأخذت تتطلع بكل الوجوه التي متر بها 
علها جتد من يذكرها ببيت والد جدها الذي زارته وهي طفلة 
يف مرحلة الرو�سة، وقفت امام زقاق �سيق تتقارب بيوته من 
بيت  عن  املارة  ت�ساأل  ان  ارادت  لل�سقوط،  اآيلة  وهي  بع�سها 
تويف  قد  كان  املختار،  ذلك  ولكن  املنطقة  تلك  يف  )املختار( 
قبل 150 عاما فمن الذي يعرفه ويتذكره، �ساألت �سيخا طاعنا 
يف ال�سن كان يجل�س عند مدخل الزقاق عن بيت كبري ب�سنا�سيل 
قبل  املنطقة  اهل  ت�سقي  كانت  ماوؤها عذب و�ساف  بئر  وفيه 
ان�ساء ا�سالة ماء بغداد، نظر اليها الرجل وقال ال اعلم.. بعدها 
تاأكدت �سلوى انها تبحث عن ابرة يف ق�س.. وان معامل ال�سارع 

قد تبدلت كثريا.
جامع الف�سل

�سارع  معامل  اىل  تنظر  وهي  �سلوى  جانبي  اىل  �سارت 
الكفاح"�سارع غازي �سابقا" الذي زارته وهي �سغرية وتقول 
�رشطي  �ساحاته  يف  ويقف  وجماال  تنظيما  اكرث  كان  انه 
كانت  عندما  وجدته  هكذا  او  وو�سيما  انيقا  كان  الذي  املرور 
فرق  وجدنا  الف�سل  جامع  اىل  و�سلنا  وعندما  طفولتها،  يف 
والتقينا  اجلامع  �ساحة  بناء  باإعادة  تقوم  والتعمري  ال�سيانة 
العام  فوؤاد علي وهو من مواليد  ال�سيخ  قارئ اجلامع وموؤذنه 
�ساحة  اىل  الدخول  اردنا  فوالذية.  بذاكرة  يتمتع  لكنه   1930
من  منعانا  املقيم  واملهند�س  احلرا�سة  �رشطي  ان  اال  اجلامع 
الدخول، وجل�سنا مع ال�سيخ فوؤاد يف مقهى قريب من اجلامع، 
حيث حتدث الينا ال�سيخ قائال: "افتتح هذا ال�سارع عام 1937 
من قبل امللك غازي لذلك �سمي ب�سارع غازي وتبدل ا�سمه اىل 
�سارع الكفاح يف العهد اجلمهوري، وعند افتتاحه كنت �سمن 
امني  امللك  مع  وكان  �سنوات   7 وعمري  ال�سارع  يف  الواقفني 
الف�سل  ال�سيخ  �سخ�سية  وعن  العمري"،  ار�سد  اآنذاك  العا�سمة 
�سيخ  الف�سل  ان  اىل  فوؤاد  ال�سيخ  ي�سري  اجلامع  اليه  ن�سب  الذي 
ا�سمه حممد بن ر�سيد وهو  جليل وعامل دين و�ساحب مدر�سة 
من القي�سية، ولد يف قرية ا�سفران جنوب مكة ودر�س علوم الفقه 
وال�رشيعة و�سار عامل دين وفقيها، وكانت له مدر�سة خا�سة 
تاج  اآنذاك  بغداد  وايل  اىل  ن�سبة  التاجية  باملدر�سة  ت�سمى  به 
الدين وتويف ال�سيخ اجلليل الف�سل العام 1200 هجرية ودفن 
اىل جانب مدر�سته ويف عام 1209 هجرية مت بناء هذا اجلامع 
و�سمي بالف�سل، ن�سبة اىل ال�سيخ حممد الف�سل ومت افتتاح هذا 

اجلامع العام )1211( هجرية.
جولة يف الكفاح

النفايات  فيه  تتكاثر  مهمال  وجنده  الكفاح  �سارع  يف  ون�سري 
وت�سغل ار�سفته ب�سائع املحال كما تقف على االر�سفة �سيارات 
املرائب  الب�سائع وتكرث  اآب" وهي تنزل حمولتها من  الـ"بيك 
اليد اخل�سبية، من جهة باب املعظم كان دخولنا اىل  وعربات 
ال�سارع، واجهنا حماما للن�ساء واآخر مال�سق له للرجال، دخلنا 
حمام الن�ساء و�ساألنا عن ام علي �ساحبة احلمام التي اأ�سارت 

اىل انه يزدحم يف ف�سل ال�ستاء لربودة اجلو وان اغلبهن ياأتني 
الإكمال  احلمام  �ساحب  ت�ستاأذن  ذهبت  ثم  املحافظات،  من 
حديثها معنا، الأنه منع حديثها وطلب منا اخلروج من احلمام 
احدى  وان  ال�سلبية  االمور  اال  تنقل  ال  "ال�سحافة  ان  ذاكرا 
وهذا  بـ)ال�رشا�سري(  مملوء  باأنه  احلمام  عن  كتبت  ال�سحف 

حم�س افرتاء لذا اق�سم اأال احتدث مع ال�سحافة".
فرق املو�سيقى ال�سعبية

ال�سعبية،  املو�سيقة  الفرق  حمال  وجود  كرثة  املالحظ  من 
ال�سعبية  للمو�سيقى  وكرمي  ح�سن  مكتب  وهو  احدها  ودخلنا 
واللذين قاال ب�سوت واحد ان هذا املكتب ان�سئ منذ 50 عاما 
حفالت  وخا�سة  الوا�سعة،  ل�سهرته  االقبال  ي�سهد  يزال  وال 
املنا�سبة  االفراح ح�سب طلب �ساحب  وانهم يقيمون  االعرا�س 
يف نادي ال�سيد واحيانا يف نادي العلوية، وعن االجور يقوالن 
انها االآن جيدة يف حني انها كانت �سحيحة يف ال�سابق وان يف 
الفرقة ثالثة من املغنني الذين يعزفون على االآالت املو�سيقية 
القدمية منها الزرنة والطبل واآلة الرتابيت ولديهم كذلك مغنون 
وكل  واخلتان  احلج  افراح  مثل  املنا�سبة  وفق  على  وعازفون 
املنا�سبات املفرحة، كما انهم يغنون يف اماكن الدرجة االوىل 
غناء املربع الذي ا�ستهرت به هذه املنطقة اىل جانب االغاين 

البغدادية واملقام اال�سيل.
حرف مندثرة

نقف امام ور�سة �سغرية للنجارة فيها بع�س التختات اخل�سبية 
مع ادوات حدادة ب�سيطة. يحدثنا �ساحب الور�سة النجار �ساكر 
مهدي فرج قائال : "منذ 45 عاما وانا اعمل جنارا، اال ان هذه 
احلرفة التي تعتمد على �سطارة �ساحبها قد تال�ست االآن بعد 
لي�س  لكنه  اخل�سب  من  وزنا  اخف  يعد  الذي  البال�ستيك  غزو 
التي  االحداث  اهم  وعن  الك�رش"،  �سهل  فهو  منه،  متانة   اكرث 
يف   1963 العام  احداث  انها  فرج  ي�سري  ال�سارع  هذا  �سهدها 

ال�سارع ورجال  اهايل  القومي واملواجهات بني  زمن احلر�س 
حزب البعث.

 املقهى البغدادي
بع�س  بتكا�سل  عليها  يجل�س  م�ساطب  ب�سع  من  مكون  املقهى 
نعمان  كرمي  العامل  يقول  واحلام�س.  ال�ساي  ي�رشبون  ال�سباب 
اكرث  منذ  املقهى  يف  اعمل  "انا  ال�ساي:  ب�سب  منهمكا  كان  الذي 
وال�رشائح  االعمار  جميع  من  املقهى  رواد  وان  �سنوات،   10 من 
االجتماعية، ويظل املقهى مفتوحا اىل �ساعة متاخرة من الليل"، 
املقهى  يف  اجلال�سني  احد  وهو  علي  عزيز  حكمت  الينا  ويتحدث 
ان  حكمت  ويوؤكد  الطبيعية،  املناظر  ر�سم  ويهوى  ر�سام  وعمله 
العقوبات االقت�سادية "احل�سار" الذي فر�س على العراق يف حقبة 
الت�سعينيات من القرن املا�سي قد اأحلق االذى ب�سكان هذا ال�سارع.

 مطعم فالح
وهو  املطعم  �ساحب  اجلري  ابو  فالح  يقف  الر�سيف  وعلى 
زيت  فيه  كبري  )ط�ست(  يف  )اجلري(  نوع  ال�سمك  قطع  يقلي 
وان  املهنة  بهذه  يقوم  عاما   30 منذ  انه  فالح  ي�سري  مغلي. 
املطعم ي�سهد يف يوم اجلمعة اقباال كبريا، والعوائل البغدادية 
عماال  لديه  وان  )�سفري(  وامل�سحب  اجلري  ال�سمك  تاأخذ 
يقومون بتلبية طلبات الزبائن، �سواء داخل املطعم ام خارجه 
على الر�سيف، ويتذكر فالح ان �سخ�سيات مهمة قد مرت من 
هذا ال�سارع، منهم الزعيم عبد الكرمي قا�سم وانه قد �سهد مقتل 
البع�س حتى  ال�سعيد وكيف تعامل معه  الوزراء نوري  رئي�س 
ويروي  )املداواة(  �سيدلية  اىل  ون�سل  بوح�سية،  ميت  وهو 

ال�سيديل حممد علي كرمي الذي يعمل يف ال�سيدلية بالقول:
االدوية  انواع  كل  ونبيع   1980 العام  ال�سيدلية  هذه  اأ�س�ست 
ومواد التجميل، كما لدينا ادوية االمرا�س املزمنة م�ستوردة 
حاجات  تلبي  ال�سيدلية  وان   ، ر�سينة  عاملية  �رشكات  من 

الزبائن ليال ونهارا .

خياطة زهري
يف ور�سة خلياطة املالب�س الرجالية، التقينا �ساحب الور�سة 
انه  الذي كان منهمكا يف خياطة قمي�س رجايل وقال  زهري 
الرجايل  )البنطلون(  وال�رشوال  والقمي�س  الد�سدا�سة  يخيط 
مهنة  تعلم  وهو  دينار،  اآالف   10 القمي�س  خياطة  �سعر  وان 
واخلياطة هناك  للت�سم�سم  دورة  ودخل  بلجيكا  اخلياطة يف 
يحتمل  الأنه مل  بغداد  اىل  رجع  انه  اإال  مهارة جيدة،  واكت�سب 
الربد القار�س يف بلجيكا، واأكد زهري ان اغلب ال�سباب يف�سل 
تبحث  فالنا�س  رديئا،  كان  وان  حتى  الرخي�س  امل�ستورد 
الع�سوائي  اال�سترياد  من  باحلد  وطالب  دوما،  الرخي�س  عن 
اال�سترياد املفتوح، حفاظا على املنتج املحلي، فقد  و�سيا�سة 
بع�سوائية  والكبرية  منها  ال�سغرية  اخلياطة  ور�س  تال�ست 
اال�سترياد ما ادى اىل تعطيل االنتاج املحلي وزيادة البطالة، 
وعن املك�سب الذي يحققه قال زهري انه ال ي�سد ايجار املحل 
ما جعله يبيع �سيارته واثاثه ويطالب احلكومة بدرا�سة حال 
يزاحمه  الذي  املحلي  االنتاج  فيه  مبا  العراقي،  االقت�ساد 

امل�ستورد الرخي�س.
رو�سة ال�سالم

رو�سة  وجود  اىل  ت�سري  الفتة  جند  )دربونة(  �سيق  زقاق  يف 
بناء  "مت  حممد:  كرمية  الرو�سة  مديرة  وبينت  ال�سالم  با�سم 
)نحن  منظمة  اىل  تابعة  وهي   2009 العام  الرو�سة  هذه 
نرعى الطفولة( وهي من منظمات املجتمع املدين ويتم قبول 
االطفال فيها بعمر 5-4 �سنوات وباأجور رمزية مقدارها 25 
ولدينا  حمدد  خ�سم  فله  اليتيم  الطفل  اما  �سهريا،  دينار  الف 
بتدري�س  ونقوم  طفال،   30 االآن  االطفال  وعدد  معلمات،   4
قبول  يتم  كما  املرحلة،  لهذه  املقررة  االعتيادية  املناهج 
اي�ساح  و�سائل  ولدينا  وخارجها  املنطقة  داخل  من  االطفال 
عديدة، كما لدينا �سا�سة عر�س �سينمائية نعر�س من خاللها 
لل�سغار االفالم التعليمية ويبداأ الدوام من ال�ساعة 2-8  ظهرا.

�ساحة ال�سباع 
غّناء  حديقة  وكانت  ال�سارع  ت�سميم  عند  ال�ساحة  هذه  ان�سئت 
حتيطها متاثيل الأ�سود تخرج من فمها نافورات املاء وحتيطها 
وتال�سى  افل  احلديقة  هذه  جنم  ان  اال  ال�سغرية،  املطاعم 
ال�سغرية  االن�سائية  املواد  ور�س  حتيطها  �ساحة  و�سارت 
يف  ن�سري  املاء،  وماطورات  وال�سي�س  بالبواري  واملتخ�س�سة 
ونرى  اليدوية،  اخل�سب  وعربات  بال�سيارات  مكتظة  �سوارع 
الهوائية  املربدات  وبقايا  الور�س  وخملفات  النفايات  اكوام 
التي كانت من اهم معاملها  القدمية، ون�سل اىل �ساحة زبيدة 
مبنى  عن  نبحث  القدمي،  املعماري  الطراز  ذات  زبيدة  �سينما 
ال�سينما فلم جند لها اثرا، فقد حتولت اىل خمزن ل�رشكة اأهلية، 
وتزداد الفو�سى ات�ساعا كلما تقدمنا اىل نهاية ال�سارع، فنجد 
ور�س ت�سليح العجالت الهوائية )الباي�سكل( واملاطورات، حتى 
الكرمي  عبد  الزعيم  بيت  �سابقا  وفيها  املهدية  اىل حملة  ن�سل 
رئي�س حمكمة  املهداوي  ابن خالته حممد فا�سل  قا�سم وبيت 
وحملة  عرب  ف�سوة  هي  الكفاح  �سارع  حمالت  واأهم  ال�سعب، 

�رشاج الدين .

عراقية  حمافظة  على  تقت�رش  مل  العنف  حاالت  اإن 
ال�سمال  من  حمافظاته  بني  تنتقل  كانت  بل  معينة 
اىل اجلنوب، اال ان مديرية حماية االأ�رشة والطفل من 
العنف اال�رشي، يف وزارة الداخلية كان لها دور اقت�رش 
على القب�س على هذه اال�رش التي متار�س العنف بحق 
اطفالها، من دون ان ُيعرف م�ستقبلهم هل �سيحا�سبون 
ام �سيخرجون ليعاودوا عملهم الذي قد يو�سل االطفال 
مل�سل�سل  ا�ستمرار  ويف  م�ستقبال.  خاطئ  طريق  اىل 
التوا�سل  مواقع  على  انت�رشت  االطفال،  �سد  العنف 
وهما  واأخيه  الب  فيديوية  ت�سجيالت  االجتماعي 
اخيهم  ابنة  تعذيبهم  اىل  ا�سافة  اطفالهما،  يعذبان 
ال�سقفية  املروحة  على  يعّلقونها  وهم  بنني،  ال�سهيد، 
يف منزلهم، االمر الذي دعا وزارة الداخلية اىل التحرك 
والقب�س على املجرمنِي االثنني، يف حني �سارع وزير 
الداخلية، قا�سم االعرجي، اىل لقاء الطفلة "بنني" التي 

تعر�ست لل�رشب املربح. 
من جانبها حذرت ع�سو جلنة املراأة واالأ�رشة والطفل 
النيابية، رحاب العبودة، من ا�ستمرار م�سل�سل التعذيب 
قبل  من  �سواء  العراق  يف  االأطفال  �سد  مياَر�س  الذي 
يف  انحرافًا  هنالك  اأن  مبينة  املدار�س،  يف  اأو  ذويهم 
العبودة   وقالت  العراق.  يف  اجلرمية  وم�ستوى  طبيعة 

اإمنا  �سبقتها  اخرى  وحاالت  احلالة  هذه  "مثل  اإن 
انحرافًا يف طبيعة  باأن هناك  ان قلناه  توؤكد ما �سبق 
وم�ستوى اجلرمية يف العراق، البد من ان يقف عندها 
والدينية  الرتبوية  الدولة  مبوؤ�س�سات  ممثال  املجتمع، 
ومنظمات  الدين  رجال  عن  ف�ساًل  واالجتماعية، 
االأ�سا�سيتني  اجلهتني  اىل  باالإ�سافة  املدين،  املجتمع 
والتنفيذية  بالربملان  ممثلة  الت�رشيعية  ال�سلطة  وهما 
ممثلة باحلكومة مليًا من اجل اتخاذ االإجراءات الفعالة 
اأق�سى  باإنزال  املمار�سات  هذه  مثل  من  حتد  التي 
دون  احليلولة  عن  ف�ساًل  مرتكبيها  بحق  العقوبات 
ا�ستمرارها حتت اأية ذريعة من الذرائع.   اأحد املواطنني 
قال ان "هذه الظاهرة بالتاأكيد هي ظاهرة م�ستهجنة 
يفر�س  م�ستقبل  اىل  باملعنفني  تدفع  �سحية،  وغري 
االهل مل  قبل  العقل، وممار�ستها من  لغة  الق�سوة على 
تاأت من فراغ، بل هي نتيجة لرتاكمات �سابقة، ولعالج 
ت�ستند  جمتمعية  قانونية  ثقافة  اىل  نحتاج  االمر  هذا 
اىل ت�رشيع قانون العنف اال�رشي، الذي مياطل جمل�س 
ان  اال�رشة  رب  يعرف  بحيث  عليه،  بالت�سويت  النواب 
دور  هذا  اىل  وا�سف  العنف،  ال�ستخدام  ردعا  هناك 
فهي  باال�رشة،  املعنية  املدين  املجتمع  منظمات 
مطالبة بن�رش ثقافة منع العنف اال�رشي.  ويف ا�ستمرار 
بحق  االباء  ميار�سها  التي  الوح�سية  للممار�سات 
ابنائهم، اعلن مدير �رشطة حماية املن�ساآت يف كركوك، 

ا�ستقبال   ،2017 اأبريل   18 �سريزاد مارف يف  العقيد 
�سنوات  ع�رش  عمره  طفاًل  املدينة  م�ست�سفيات  احدى 
ال�رشطة  قوات  ان  على  و�سدد  التعذيب،  اىل  تعر�س 
اعتقلت والد الطفل بتهمة �رشب ابنه  من جانبها قالت 
ع�سو جلنة اال�رشة والطفولة النيابية، انت�سار اجلبوري 
ان "ا�سباب العنف اال�رشي والعنف على االطفال كثرية 
ا�سافة اىل عدم  النزوح،  والعوز، وحاالت  الفقر،  منها 
النف�سية وو�سائل االعالم وامل�سل�سالت  ا�ستقرار احلالة 
واملوبايالت،  واكدت انه "االن وجدت �رشورة لت�رشيع 
قانون حماية العنف اال�رشي وعلى الربملان ان ي�رشع 
يف  "القانون  ان   وبينت  االن.   القانون  هذا  �سّن  يف 
اىل  النواب  جمل�س  اع�ساء  وندعو  االن  النواب  جمل�س 
رادعا  �سيكون  ثم  ومن  ت�رشيعه  ليتم  عليه  الت�سويت 
لكل من ت�سول له نف�سه االعتداء على االطفال �سواء من 
االهايل او يف املدار�س، م�سرية اىل ان "للحكومة دورا 
العقوبة وتنفيذ  الثقافة وفر�س  بالتوعية ون�رش  مهما 
القانون بعد ت�رشيعه  يف حني قالت روثنا بيغم، باحثة 
متخ�س�سة بال�رشق االأو�سط يف هيومن رايت�س ووت�س 
ان وجود قانون قوي خا�س بالعنف االأ�رشي من �ساأنه 

امل�ساعدة على اإنقاذ اأرواح الن�ساء واالطفال. 
  وا�سافت ان "على الربملان العراقي اأن ي�سمن ادراج 
بنود اأ�سا�سية يف الن�ّس النهائي للم�رشوع ملنع العنف 

االأ�رشي وحماية الناجيات ومالحقة اجلناة". 

 موؤرخ وكاتب واأديب وموؤلف ووزير �سابق
في�سل بن جرئ بن مري بن نعمة بن مرزوق ال�سامر من ع�سرية ال�سامر 
 ،)12/1/1924( الب�رشة، ولد يف  ال�ساكنة يف املدينة احدى نواحي 
يف  املتفوقني  من  وكان  فيها،  واملتو�سطة  االبتدائية  درا�سته  واكمل 
وكانت  ببغداد،  في�سل  امللك  كلية  يف  التحق  اذ  )البكالوريا(  امتحان 
تخرجه  وبعد  واملوهوبني(  للمتفوقني  خا�سة  ثانوية  )مدر�سة  اآنذاك 
اأوفد اىل م�رش فانت�سب اىل كلية االداب بجامعة القاهرة وح�سل على 
البكالوريو�س )1947(، ثم املاج�ستري )1950(، وكانت ر�سالته بعنوان 
"حركة الزجن". بعد عودته اىل الب�رشة عمل في�سل ال�سامر بعد ح�سوله 
على البكالوريو�س واملاج�ستري مدر�سًا يف دار املعلمني االبتدائية، ويف 
ثانوية الب�رشة، ثم انتقل لي�سبح مدر�سًا ملادة التاأريخ اال�سالمي يف دار 
اكمل   1953 الرتبية حاليًا( ببغداد .ويف �سنة  العالية )كلية  املعلمني 
الدكتوراه يف اجلامعة ذاتها وكانت ر�سالته بعنوان : الدولة احلمدانية 
االآداب  بكلية  التاأريخ  لق�سم  ورئي�سًا  ا�ستاذاً  عمل  وحلب،   املو�سل  يف 
/ جامعة بغداد مطلع ال�سبعينات من القرن الع�رشين، وقد حظي بحب 
طلبته وزمالئه، فكان بحق علمًا من اعالم العراق املعا�رش ، و�ساحب 
 ، كثرية  اأجيال  يديه  على  تتلمذت   ، التاأريخ  كتابة  يف  وا�سح  منهج 
وتعلمت منه ال�سدق، والت�سامح، واملحبة، والتوا�سع ،والب�ساطة، وحب 
فعل اخلري مع من ي�ستحق ومن ال ي�ستحق ... كان الدكتور في�سل موؤرخًا 
على  متميز  ح�سور  له   ، متميزاً  ،وباحثًا  ،و�سيا�سيًا  جامعيًا  ،واأ�ستاذاً 
جمال  يف  الإ�سهاماته  كان  .كما  املعا�رشة  العراقية  الثقافية  ال�ساحة 
منهج البحث يف الدر�س والفكر التاأريخيني يف العراق منذ اخلم�سينيات 
من القرن املا�سي اثر كبري يف رفعة �ساأن املدر�سة التاأريخية العراقية 
املعا�رشة. اجته اىل العمل ال�سيا�سي وكان ي�ساريًا وتقدميًا يف تفكريه 
على  ال�سيوعي،  للحزب  انتمائه  على  دالئل  ثمة  ولي�س   ، وتوجيهه 
"الثقافة اجلديدة" التي �سدر عددها  الرغم من انه اأحد موؤ�س�سي جملة 
اأ�سهم  ـ  اأي�سًا  ـ  اخلم�سينيات  بداية  .يف   1953 االول  ت�رشين  االول يف 
اآنذاك ، وح�رش موؤمترها ال�رشي  بفعالية يف حركة ال�سلم التي انطلقت 
الوطنية  اجلبهة  مر�سح  ا�سبح  نف�سه  العام  ويف   ،  1954 عام  االول 
للحكم  املناوئة  مواقفه  لكن   ، الربملان  اىل  الب�رشة  عن  االنتخابية 
زمالئه  من  عدد  مع  احلكومية  اخلدمة  من  يف�سل  ان  اىل  اأدت  امللكي 
وزمالءه  اأحلقه  بل  بف�سله  اآنذاك  ال�سائد  ال�سيا�سي  النظام  يكتف  ومل 
العا�رشة  االحتياط  �سباط  دورة  واأدخل  االلزامية  الع�سكرية  باخلدمة 
اىل  ا�سطر  ت�رشيحه  وبعد   ،  1955 �سنة  للمف�سولني  خ�س�ست  التي 
التعليمية ومل يعد اىل  الكويت للتدري�س يف بع�س معاهدها  ال�سفر اىل 
العراق اال بعد قيام ثورة متوز 1958   اأذ اأ�سبح الدكتور ال�سامر )رحمة 
منها  فت�سنم منا�سب عديدة  الثورة،  بعد  املهمة  ال�سخ�سيات  ،من  اهلل( 
)مدير التعليم العام( يف وزارة الرتبية )املعارف(، وهو من الداعني اىل 
تاأ�سي�س نقابة لهم، وملا ت�سكلت اأول نقابة بعد 14 متوز 1958، �سار 
اأول نقيب لها.  ويف �سنة 1959 اختاره عبد الكرمي قا�سم القائد العام 
للقوات امل�سلحة رئي�س الوزراء ،وزيراً لالإر�ساد )االإعالم( وخالل احلقبة 
الوزارية ا�س�س وكالة االنباء العراقية، والفرقة ال�سمفونية، ودار االوبرا . 
اىل  وذهب  العراق  ال�سامر  ترك   1963 �سباط   8 انقالب  وبعد 
اجلن�سية  �سباط  انقالب  حكومة  اأ�سقطت  اذ  ال�سابقة  )جيكو�سلوفاكيا( 
واجلواز عنه وعن اأفراد اأ�رشته، حيث عمل اأ�ستاذاً يف اأكادمية العلوم يف 
له وال�رشته  فاعتذر  الت�سيكية جن�سيتها  براغ وعر�ست عليه احلكومة 

عن عدم قبولها.  

شارع الكفاح.. معالم بدلتها عجالت الزمن 
بغداد ــ  متابعة

بغداد – متابعة 

تختلف االفاقة بني حالة واخرى ومنها ان يكون االن�سان غارق 
يف نومه او غافل عن احلياة فاأفاقة النوم لي�ست كافاقة الروح 
تنقل  فهي  وجودية  اغلبية  اىل  ال�سارحة  اجلزئية  تغري  التي 
القلوب  به  تعلقت  ما  وهذا  االف�سل  الفعل  اىل  الب�سر  يوميات 
يف مواقف وق�س�ص واقعية ج�سدها لنا مرئيًا الربنامج العربي 
حدود  تتوقف  وال  يوم  كل  يف  البحث  مق�سد  فهو  )ال�سدمة( 
كوقت  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  وال  كمادة  التلفاز  يف  متابعته 
املُِذكر  �سوب  وامل�سي  العودة  الهمتنا  التي  احلالة  لي�سور 
عن  بعيدًا  الروحي  واملوجه  االن�ساين  واجلاذب  االخالقي 
اأجواء تق�سية الوقت دون ا�ستفادة وتعلم ومن جهة ت�سويقية 
فهو اعاد رونق العمل الناجح بعد طول غياب فقد دوى ح�سوره 
وتاأثريه املبا�سر بني نفو�ص املتابعني بل وانه ي�ستحق التحية ملا 
القاه علينا من عرب ومراجعات جعلت منا نفكر اكرث يف كيفية 
فقرية  يومياتنا  اغلب  ان  ال�سرائح ونتفق على  كل  التعامل مع 
تقدم  مل  املرئي  اجلانب  فعلى   ، باالآخر  واالح�سا�ص  امل�ساعدة 
كال�سدمة  نوعية  برامج  طويلة  فرتة  منذ  العربية  الف�سائيات 
وان قدمت فلم ترتقي لقوة التاأثري والو�سول ال�سل�ص اىل العقل 
العمل  فريق  الح�سا�ص  عميق  تكاتف  عن  تنم  والتي  والروح 
واالخراج  والت�سوير  واحلوار  الفكرة  مزج  يف  ابدعوا  الذين 
واملو�سيقى الت�سويرية واملكان والتنوع االجتماعي يف دقائق 
غم�ست ثوانيها يف قلب املتابع فهي ج�سدت الفعل وردة الفعل 
والرتدي  االخالقي  الرتاجع  زمن  يف  للتحدي  عنوانا  ليكونان 
االن�ساين يف ظل التق�سف االجتماعي والتجنيد الطائفي الذي 
برامج  عن  الف�سائيات  لتبتعد  الرتددات  اغلب  الأجله  ُفتحت 
م�سابهه تعم الفائدة بها با�ستثناء ف�سائية العراقية وان دخلت 
املحلية  قريناتها  �سبقت  انها  اال  املكررة  الفكرة  دوامة  يف 
والعربية يف حتديد الهدف اال�سمى اال وهو التوعية االخالقية 
عرب برنامج )ريك�سن(  لت�سري يف طريق برنامج ال�سدمة الذي 
رائعًا  جناحًا  القى  ان  بعد  الثاين  الرم�ساين  للمو�سم  يعر�ص 
لنا  جم�سدًا  االول  هو  يكن  مل  ان  العربية  الدول  م�ستوى  على 
ق�س�ص موؤثرة من الواقع يف عدة دول لن�ساهد تقارب الثقافات 
والديني  الطائفي  الت�ستيت  بعد  املوقف  ازاء  والت�سرفات 
االخريين لذى و�سع برنامج ال�سدمة املواطن العربي حتديدًا 

يف باحة لها املنافذ التالية :
 - مراجعة االخطاء اليومية وكيفية التعامل مع مواقف مفاجئة.

 -احلذر من الت�سرف ب�سورة �سيئة لزيادة احتمال وجود حالة 
الت�سوير الفيديوي يف كل زمان ومكان.

 -االنتفاع اجلوهري من هذه التجربة وتغيري حالة احلذر اىل 
واقع ان�ساين م�ستقر غري مبال باأي ت�سوير.

الدينية  االنتماءات  باختالف  االخالقية  الفعل  ردة  -توحد 
واملذهبية.

يف  والتفكري  الطائفية  ونبذ  الوحدة(  )�سدمة  يف  -التعمق 
�سدعت  لطاملا  التي  الف�سائيات  عرب  ُيبث  فيديوي  برنامج 

روؤو�سنا ب�سعارات هوجاء احرقت اغلب ال�سروح العربية .

مبدعون
من العراق أياٍد محترقة وظهور مجلودة.. العنف األسري يلقي بظالله على أطفال العراق

فيصل السامر

الصدمة إفاقة
 لإلنسانية

 بسام القزويني 

أقالم حرة

 اىل / �سحيفة اجلورنال الغراء 
م/اإجابة

 349 املرقم  عددها  يف  �سحيفتكم  ن�رشته  ما  اىل  اأ�سارة 
ال�سجون  )انتفا�سة  عنوان  وحتت   22/5/2017 بتاريخ 
يف  و�سعكم  من  جزء  هذا  النقل:  لوزير  فيها  موظفون   ...

املن�سب .. كفى تهمي�سا!!(
 نود اإعالم �سحيفتكم ما يلي: 

1 - اأن القوانني الدولية متنع اإقامة �سجون داخل االإحياء 
ال�سكنية .

لل�سكن  خم�س�سة  ال�سجن  فيها  اأقيم  التي  البناية  اآن   -  2
ايل  وهو  �سغرية  منطقة  يف   1916 عام  اىل  وتعود 
بال�سكان  مكتظة  �سكينة  منطقة  يف  وتقع  حاليا  لل�سقوط 
و�سط املدار�س وريا�س االأطفال، وقامت وزارة العدل بعد 
عام 2003 با�ستئجاره واتخاذه ك�سجن مما ت�سبب بقطع 
وكذلك  املعقل  وميناء  الب�رشة  قطار  حمطة  بني  الطريق 

ت�سبب باإرباك يف حركة ال�سري املركبات.
فيه  تتوفر  ال  املبنى  اأن  قررت  الب�رشة  حماكم  اأن   -  3

ال�رشوط ال�سحية.   
... مع  االإجابة... �ساكرين تعاونكم معنا     تف�سلكم بن�رش 

التقدير
 ليث عبد الكرمي جا�سم 
مدير االعالم واالت�سال احلكومي 

أنصفوا المتقاعدين ياحكومتنا!!
هو  املتقاعدين  حياة  ير�سم  الذي  والعوز  واملر�س  اجلوع 
�سنني  افنوا  الذين  النا�س  هوؤالء  عن  الكتب  دفعني  الذي 
العمل موظفني وعمال يف  اجلميله يف  وفتوتهم  اعمارهم 
م�ساق  وحتملوا  كثريا  و�سربوا  العراقيه  احلكوميه  الدوائر 
احلياة ومعاناتها الطويله  وكل ذلك من اجل احل�سول على 
راتب التقاعد وال�سمان االجتماعي  ح�سب قولهم خوفا على 
م�ستقبلهم وم�ستقبل ابناءهم  وعوائلهم بعد ان ياأخذ منهم 
حكم العمر ماأخذه . ولكني وجدت الكثري منهم نادمني على 
ال  دنانري  ب�سعة  لقاء  للدوله  طويلة  خدمة  من  قدموه  ما 
وا�سبحوا  قواهم  انهكت  ان  بعد  الكرمي  احلر  للعي�س  تكفي 
لالعمال  جلاأوا  انهم  لو  وقالوا  العطاء  على  قادرين  غري 
بها  التي طاملا حلموا  الوعود  من  لهم  اف�سل  لكان  احلره 
املتقاعدين  و�رشيحة   . �سبابهم  وفناء  خدمتهم  نهاية  يف 
وهم  العراقي  املجتمع  �رشائح  من  ومهمة  كبرية  �رشيحة 
والدفاع عنه يف  بناءه  و�ساهموا يف  العراق  الذين خدموا 
احلك الظروف ولكنهم اليوم  عانوا وت�رشروا كثريا ب�سبب 
تدين رواتبهم التقاعديه ، فيما يتقا�سى املتقاعد يف بع�س 
التوتو من كينيا مثال مبلغ  الدول االفريقيه ومنها قبائل 
يف  بلد  اغنى  يف  نحن  بينما  �سهريا  امريكي  دوالر   350
وح�سارته  وتراثه  وخرياته  ومياهه  بنفطه  تقريبا  العامل 

ويقب�س املتقاعد فيه ما ال يعادل هذا املبلغ كل �سهرين .

وزارة النقل ترد:  السجن آيل للسقوط

المواطن و المسؤول
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