
ف�سيف�ساء  االجتماعية  ال��ع��راق  مكونات  ت�سكل 
متنا�سقة ازدادت قوة على امتداد قرون طويلة، حتى 
ببع�سها،  ماآ�ٍس  من  حلق  ما  ورغم  متما�سكة،  غدت 
لكن جذورها العميقة تبقيها ثابتة ال تربح مكانها.. 
اللمعان،  حيال  احلادة  وعيونهم  املاهرة  باأناملهم 
ال�سابئة املندائيون على عر�س مهنة �سياغة  تربع 
مت�سلني  بقوا  حني  يف  العراق،  يف  والف�سة  الذهب 
روحيا باأنهار العراق التي تعد اأ�سا�س ديانتهم ومهد 
الرخاء وال�سالم الأقليات البلد التي عا�ست جنبًا اإىل 
جنب ب�سالم م�ساندة بع�سها البع�س، فما يربع فيه 

امل�سيحيون ي�ستفيد منه امل�سلمون وغريهم.
مل تكن ال�سياغة لدى ال�سابئة املندائية مهنة فقط 

وامنا هي فن توارثوها اأبًا عن جد، و�سارع النهر يف 
بغداد كان �ساهداً على ذلك ويحكي ابداعاتهم

ا�ستهر مع  الذي  املندائيني  ال�ساغة  اأ�سهر  ومن بني 
الذي  املال خ�رض  زهرون  العراقية هو  الدولة  ن�سوء 
امللوك  �سائغ  واأ�سبح  العامل،  واأ�رضاف  ملوك  عرفه 
الكبار ومنهم امللك في�سل االأول  واالأمراء وال�سا�سة 
تعر�س  االآن  زهرون  اأعمال  اأن  كما  غازي،  وامللك 
يف املزادات العاملية الكربى كاأية اأعمال فنية ذات 
قيمة كبرية، وعمله يعرف من قبل اخلرباء يف هذه 
لب�سمته اخلا�سة يف  االأعمال  اآالف  املهنة من بني 
كاأمثال  ا�ستهروا  اآخرين  �ساغة  اإىل  اإ�سافة  العمل، 
وكرمي  خ�رض  وب��دن  �سكوت  وعبد  زه��رون  ح�سني 
معدن  يف  والتاجر  ال�سابق  النائب  يقول  الن�سمي. 
الذهب حارث احلارثي ، اإن "ال�سابئة بداأوا ب�سالالت 

ال�سومرية والبابلية وكان لهم  ال�ساللة  ذهبية منها 
العلوم  يتعلق  العراقي مبا  الكبري يف املجتمع  االأثر 
مبينًا  والزراعة"،  والتجارة  والثقافة  واالأدب  والفن 
يف  العلماء  من  ع��دد  بظهور  متيزت  "الطائفة  اأن 
ومنهم  اهلل  عبد  اجل��ب��ار  عبد  ال��ع��امل  منهم  ال��ع��امل 
االأر�ساد  يف  يعمل  الذي  �سبتي  العظيم  عبد  العامل 
اآخرين  علماء  وهناك  االقمار  ومكت�سف  الفلكية 
احل��ارث��ي،  وي�سيف  ال��ع��امل.  خمتلف  يف  يعملون 
املجتمع  يف  اخوانهم  مع  يعي�سون  "ال�سابئة  اأن 
العراقي واملجتمعات االأخرى بقلب نظيف مت�سامح 
اأن  موؤكداً  الرحمة"،  وبدينهم  املطلق  وباإميانهم 
"ال�سابئة يبتعدون عن املنا�سب ال�سيا�سية واالأمنية 
اال اأنهم يعملون يف جماالت اأخرى كالطب والهند�سة 
والتعليم، فيما يعمل الق�سم االآخر يف مهنة �سياغة 

الذهب وتركيب االأحجار الكرمية.
وي�سري احلارثي، اإىل اأن "ال�سابئة اأبدعوا يف �سياغة 
الدقيق  والعمل  باحلر�س  لتميزهم  والف�سة  الذهب 
دفع  مم��ا  الغ�س،  ع��ن  بعيداً  انتاجه  يتم  م��ا  على 
�سيطروا  فانهم  وبالتايل  احرتامهم  اإىل  املجتمع 
كل  يف  تدخل  نتاجاتهم  وكانت  احلرفة  هذه  على 
املهنة  "هذه  اأن  اإىل  احلارثي،  ويلفت  عراقي.  بيت 
الع�سوائي  اال�سترياد  ب�سبب  ال��ع��راق  يف  تراجعت 
ودول  واإيطاليا  واالإم��ارات  تركيا  دول  من  للذهب 
اأخرى"، م�سيفًا اأن "هذه اال�ستريادات اأ�ساعت على 
على  واثر  االبداعات  هذه  من  كبرية  فر�سة  العراق 
باحثة  تقول  الذهب. من جانبها،  الدولة من  ر�سيد 
ال�سابئة  "طائفة  اإن  عادل،  �سهيلة  االجتماع  علم 
املندائية من اأقدم الطوائف العراقية، وهم من اتباع 

النبي يحيى وزكريا ويوؤمنون باخلالق الواحد وهم 
"الطائفة  اأن  مبينة  بالعامل"،  املوحدين  اأق��دم  من 
مع  وتعاي�ست  ال��ع��راق  يف  االأن��ه��ر  ب��ج��وار  عا�ست 
االآخرين وغذت تاأريخ العراق بالكثري من االبداعات. 
وت�سيف عادل، اأن "ال�سابئة عا�سوا على مر ال�سنني 
الطوائف  وباقي  امل�سلمني  اأخوانهم  مع  متاآخني 
العراقية االأخرى، وكانت لهم نتاجات اأدبية وثقافية 
وعلمية و�سعت ب�سمة يف تاريخ املجتمع العراقي"، 
باالأعمال  �سغف  لديها  كان  "الطائفة  اأن  متابعًة 
احلرفية ال �سيما ب�سياغة الذهب والف�سة واالأحجار 
الكرمية فاأبدعوا بها وكانت اأعمالهم على مر ال�سنني 
�ساخ�سة تلب�سها الن�ساء من حلي وجموهرات. ويقول 
ال�سائغ اياد ال�سبتي يف حديث ل� ال�سومرية نيوز، اإن 
"ال�سابئة عملوا يف مهنة ال�سياغة منذ اآالف ال�سنني 

اأبدعوا بها وتوارثوها"، م�سيفًا اأن  وبالتايل فانهم 
كتجارة  املهنة  هذه  يتخذوا  مل  ال�سابئة  "�ساغة 
االأ�سا�س  بالدرجة  كانت  وامنا  فقط،  وال�رضاء  للبيع 
اأناملهم.  خ��الل  من  فيها  اأب��دع��وا  وف��ن  حرفة  لهم 
ومي�سي ال�سبتي اإىل القول اإن "مهنة ال�سياغة ورثها 
�سياغة  باأن  اأخربه  "والده  اأن  اإىل  الفتًا  ابيه"،  عن 
القرن  بداية  اليهود  ال�ساغة  من  تعلموها  الذهب 

املا�سي.
يتعامل  زال  ما  ال��ذي  زاه��ر  فرحان  ال�سائغ  اأم��ا، 
"اخلربة  اإن  قائاًل  فتحدث  الثمني،  املعدن  هذا  مع 
وال�سرب والعمل بدقة متناهية اأهم مميزات ال�سياغة 
يف  يعملون  ال�سابئة  "معظم  اأن  موؤكداً  بالذهب"، 
الرغم  الذهب على  اأعمال حرة وخا�سة يف �سياغة 

من اأنهم يحملون �سهادات جامعية وعليا.

الباغوز  منطقة  يف  الع�سكرية  العمليات  انتهاء  بعد 
ال�سورية املحاذية ملحافظة االأنبار، يربز ملف احلدود 
القوى  تباين  مع  الواجهة،  اإىل  ال�سورية   – العراقية 
البالغ  �سوريا  مع  احل��دودي  ال�رضيط  على  امل�سيطرة 
عن  جديدة  معلومات  يك�سف  فيما  كيلومرتات،   605
فالح  الوطني  االأم��ن  م�ست�سار  اأعلنه  ال��ذي  امل�رضوع 
الفيا�س اأخرياً لتاأمني احلدود العراقية.  وظلت احلدود 
العراقية خالل ال�سنوات املا�سية ممراً لدخول العنا�رض 
االأجانب اإىل العراق عقب الغزو االأمريكي للبالد، اإذ مل 

تنجح اأية قوة ع�سكرية عراقية اأو اأمريكية يف ال�سيطرة 
يف  �سعٍف  نقطة  ُت�سكُل  وبقيت  احل���دود،  تلك  على 
املنظومِة االأمنيِة العراقيِة، فيما عمَد تنظيُم داع�س اإىل 
ربط تلك احلدود مع �سوريا اإبان �سيطرته على مناطق 

�سا�سعة يف البلدين.
القائم  منطقة  من  ال�سورية  العراقية  احل��دود  ومتتد 
وتقابلها  البالد  اإىل  الفرات  نهر  مدخل  حيث  عراقيًا 
والزوية  ح�سيبة  مبناطق  م��روراً  ال�سورية،  البوكمال 
ومكر الذيب ووادي االأبي�س ورا�س اجلن وبيار احلجاج 
�سمن االأنبار غربي العراق، و�سواًل اإىل جزيرة املو�سل 
في�سخابور  مثلث  وحتى  وربيعة  البعاج  ث��م  وم��ن 

نينوى  حمافظة  حدود  على  ال�سوري  الرتكي  العراقي 
حدودية  منافذ  ثالثة  العراق  وميتلك  العراق.  �سمايل 
مع �سوريا، واأهمها منفذ ربيعة )العراقي( – اليعربية 
احلدود  من  ال�سمايل  اجل��زء  يف  يقع  ال��ذي  )ال�سوري( 
ويتبع حمافظة نينوى العراقية، فيما يعد منفذ القائم 
الرئي�سي  املنفذ  )ال�سوري(  كمال  األبو   – )العراقي( 
ورئي�س  الوطني  االأمن  م�ست�سار  واأعلن  البلدين.  بني 
املا�سي  ال�سهر  الفيا�س،  فالح  ال�سعبي  احل�سد  هيئة 
وقال  العراقية.   احلدود  لتاأمني  “مهم”  م�رضوع  عن 
احليطة  تاأخذ  الع�سكرية  “القطعات  اإن   ، الفيا�س 
“احلكومة  اأن  اإىل  الفتا   ،“ م��ع��ارك  ب�سان  واحل���ذر 

اآلية تاأمني احلدود من خالل م�رضوع  العراقية تدر�س 
وهند�سية  وتقنية  فنية  جوانب  يت�سمن  ومهم  كبري 
�سريى النور خالل ال�سنة املقبلة. وك�سف م�سدر مطلع 
تفا�سيل ومراحل اإن�سائه وطبيعته، موؤكًدا اأن امل�رضوع 
املرحلة  اأن  امل�سدر  وقال  مراحل.  على ثالث  �سيكون 
على  تقليدية  ترابية  �سواتر  اإن�ساء  تت�سمن  االأوىل 
احلدود ويف مناطق حمددة تبعًا الأهميّتها واملخاطر 
لها يف  املقابلة  القوى  املحتملة فيها، وكذلك طبيعة 
هي  الثانية  املرحلة   ” اأن  ال�سوري.واأ�ساف  اجلانب 
احلرارية  والكامريات  احلديثة  التقينات  ا�ستخدام 
حتركات  اأي  عن  للك�سف  بعد  ا�ست�سعارعن  واأجهزة 

م�سبوهة يف املنطقة، ف�ساًل عن املناطيد والكامريات 
الهليكوبرت  وطائرات  اجلّوالة  وال�سيارات  املتحركة 
واالآخر.ولفت  احلني  بني  اال�ستطالعات  �ستجري  التي 
احلدود  تاأمني  الثالثة من  ” املرحلة  اأن  اإىل  امل�سدر، 
وحر�س  املغاوير  من  جديدة  ق��وات  ب�”ن�رض  يتمثل 
ت�سنف  التي  املناطق  ح�سب  للداخلية  التابعة  احلدود 
على اأنها مناطق ه�سة اأو مناطق حمراء، ويقول اخلبري 
العمليات  انتهاء  بعد  اإن��ه  الهام�سي  ه�سام  االأمني 
الع�سكرية يف �سوريا مل يطراأ تغيري على خريطة انت�سار 
منطقة  اإىل  �سنجار  جنوب  فمناطق  العراقية،  القوات 
اأم  ال�سعبي، ومن  اأم جري�س تنت�رض فيها قوات احل�سد 

جري�س اإىل تلك ال�سفوك ت�سيطر عليها قيادة عمليات 
الرمانة  اإىل منطقة  ال�سفوك  تلك  نينوى، ومن منطقة 
حتت �سيطرة قيادة عمليات اجلزيرة والبادية.  ويبدو 
قريًبا،  ينتهي  لن  ال�سورية  العراقية  احلدود  ملف  اأن 
ي�سري  الذي  الكبي�سي  يحيى  ال�سيا�سي  الكاتب  بح�سب 
اأن هذه  اأن ثمة موؤ�رضات كثرية على  اإىل  له  يف مقال 
احلدود �ستكون مو�سع �رضاع حاد بني اأطراف دولية 
وحملية، االأمر الذي �سيبقي اجلدل ب�ساأن حدود �سايك�س 
اأن تنظيم  اإىل  بيكو وم�ستقبلها قائًما، الفًتا يف مقال 
“داع�س” ما زال ي�سكل خطًرا قائًما مل ينته بعد، ويف 

جانبي احلدود.
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يحاول  “داع�س”،  تنظيم  �سد  احل��رب  من  االنتهاء  منذ 
ان  اال  احل��روب،  ج��راء  املدمرة  امل��دن  بناء  اإع��ادة  العراق 
اقت�ساده ُمنهك، ومكبل بديون كبرية ترتبت على االأزمات 
املالية التي تعر�س لها بعد انخفا�س ا�سعار النفط. ويعتمد 
النفطي الذي  العراقي اعتماداً كليًا على القطاع  االقت�ساد 
العملة  من  ال��ع��راق  دخ��ل  اإج��م��ايل  من   90% نحو  ميثل 
ال�سعبة. ويقول اخلبري االقت�سادي، عبدالرحمن امل�سهداين، 
العراقي  املركزي  البنك  اإىل  مدينة  العراقية  احلكومة  اإن 
“احلكومة  اأن  اإىل  43 مليار دينار عراقي”، م�سرياً  بقرابة 
4 مليارات دينار  العام املا�سي  العراقي  �سددت للمركزي 
املرتتبة  “الديون  اأن  االقت�سادي،  اخلبري  وي�سيف  فقط. 
على العراق تلبغ 66 مليار دوالر امريكي، وهي مق�سمة اإىل 
ال�  ال�سعودية والكويت قرابة  ق�سمني، االول يكمن يف طلب 
ال�سابق  النظام  على  م�سجلة  ديون  وهي  دوالر  مليار   40
مبينًا  فائدة”،  اي  عليها  واليوجد  متحركة(  وغري  )ثابتة 
اأن “هذه الديون مل ت�سجل وفق اتفاقات او وثائق ر�سمية، 
لذلك لغاية االن ال توجد حتركات ر�سمية من قبل الكويت 
اإىل  واأ�سار اخلبري االقت�سادي،  وال�سعودية للمطالبة بها”. 
اأن “الق�سم الثاين من الديون يبلغ 26 مليار دوالر امريكي، 
18 دولة وجهة، بينها ديون ذات ت�سديد  وهو مق�سم على 
ديون  وفيها  اليابان  )قرو�س(  ديون  االمد كما يف  طويل 
“العراق  اأن  اإىل  واجبة الت�سديد ال�سنوي”. ونوه امل�سهداين، 
الديون”، داعيًا  يدفع اكرث من مليار دوالر �سنويًا ل�سالح 
احلكومة العراقية اإىل “العمل على منع زيادة الفوائد على 
البالد  موازنة  على  الثقل  تخفيف  اجل  من  الديون  هذه 
ر�سا  االإيراين  الطاقة  وزير  املقبلة،واأعلن  ال�سنوات  خالل 
عليه  امل�ستحقة  الديون  ت�سديد  بداأ  العراق  اأن  اأردكانيان، 
ت�رضيحات  ح�سب  طهران،  من  الكهرباء  ا�سترياد  ج��راء 
الر�سمية،ووفقًا  “اإرنا”  طهران  اأن��ب��اء  وكالة  اأوردت��ه��ا 

العراق  على  امل�ستحقة  الديون  تبلغ  ر�سمية،  لت�رضيحات 
اإيران ملياري دوالر، مقابل واردات كهرباء وغاز  ل�سالح 
العراق  وي�ستورد  املا�سية.  ال�سنوات  خالل  ال�سلع  وبع�س 
اإي��ران،  من  الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات   1000
يف  طويلة.  �سنوات  منذ  البالد  يف  الطاقة  نق�س  من  للحد 
غ�سون ذلك، قالت اخلبرية االقت�سادية �سالمة �سمي�سم، اإن 
“ديون العراق، ذات بعد �سيا�سي ولي�س اقت�ساديا بالدرجة 
الذي  القرو�س  من  العديد  هناك  ان  اعتبار  على  اال�سا�س، 
�سهلة  كانت  ال�سابقة  ال�سنوات  خ��الل  العراق  اقرت�سها 
وب�ساأن  الداخل”.  يف  والتجار  امل�سارف  قبل  من  التاأمني 
�سمي�سم،  اأ�سافت  الداخلي،  من  بداًل  اخلارجي  االقرتا�س 
نحو  يلجاأون  الذين  لال�سخا�س  اكيدة  فائدة  “هناك  اأن 
الف�ساد  �سبهات  وان  خ�سو�سا  اخل��ارج��ي،  االق��رتا���س 
)الدول  املايل  الدويل  املجتمع  من  ت�ستبعد  ال  والر�ساوى 
“االيرادات  اأن  وامل�سارف االجنبية(”. واأو�سحت �سمي�سم، 
لت�سديد  �ستوظف  القادمة  ال�سنوات  خالل  للعراق  النفطية 
على  قادر  غري  العراق  وبالتايل  وفوائدها،  القرو�س  هذه 
واأ�سارت  طويلة”.  ل�سنوات  النفطية  االي���رادات  ا�ستثمار 
�سمي�سم، اإىل اأن “احلكومات ال�سابقة اختلفت ب�ساأن اأ�سباب 
نوري  حكومتي  ودي��ون  قرو�س  ان  حيث  القرو�س  طلب 
املالكي، كانت ل�رضاء ا�سلحة وت�سجيل مبالغها على العراق 
اكرث  هي  العبادي  حيدر  حكومة  كانت  حني  يف  كديون، 
تلك  يف  املايل  التق�سف  ب�سبب  للقرو�س  طلبًا  احلكومات 
احلقبة بعد انخفا�س ا�سعار النفط وا�ستعداد العراق خلو�س 
مراقبني،  وبح�سب  داع�س”.   تنظيم  �سد  التحرير  معارك 
غارق  العراق  اأن  بني   2019 موازنة  قانون  م�رضوع  فاإن 
حد  اىل  ت�سل  قد  التي  ال�سابقة،  الديون  وفوائد  ديونه  يف 
ان العراق �سيفقد اكرث من  % 15 من ميزانيته لت�سديد هذه 
الديون. واأ�سار املراقبون، اإىل اأن “ت�سديدات فوائد قرو�س 
 2019 واق�ساط الديون وفوائد ال�سمان على العراق ل�سنة 

بلغت 12 مليار و�سبعمائة و�سبعني مليون دوالر.

بغداد - اجلورنال: دعت ع�سو جمل�س النواب غيداء كمب�س،  اإىل رفع "الغنب" عن املوظفني يف 
املوؤ�س�سات احلكومية الذين يحملون �سهادات الدبلوم. وقالت كمب�س يف بيان ، اإن "املوظفني 
حامل��ي �س��هادة الدبل��وم يتم ت�س��كني ترفيعاتهم عن��د الدرجة الرابعة ا�س��وة بحملة ال�س��هادة 
االإعدادي��ة، موؤديًا اإىل اإهدار لطاقة الفنيني والكوادر الو�س��طى يف موؤ�س�س��ات الدولة املختلفة. 
ودعت كمب�س، اإىل "رفع الغنب عن حملة �س��هادات الدبلوم العاملني يف الوزارات واملوؤ�س�س��ات 
احلكومية املختلفة"، مطالبًة رئي�س الوزراء ووزيري املالية والتخطيط ب�"دعم هذه ال�رضيحة 

الفعالة، مبا ي�ساهم يف تطوير القطاعات احلكومية املختلفة.

 15 ال��ذك��رى  ني�سان/اأبريل  م��ن  التا�سع  ي�سادف 
�سدام  املخلوع  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  نظام  ل�سقوط  
اأمريكي  جوي  ق�سف  من  اأ�سابع  ثالثة  بعد  ح�سني، 
تخل�س   ،2003 اآذار/م��ار���س   20 يف  ف�سوله  ب��داأت 
بحق  اجلرائم  اب�سع  اتكب  نظام  من  خالله  العراقيون 
ال��دول  على  �سنها  التي  احل��روب  ج��راء  �سعبه  ابناء 
املجاورة واملقابر اجلماعية التي ابتعلت مئات االلف 

من الن�ساء والرجال.
نظام  الإنهاء  كافية  اأ�سابيع  ثالثة  فرتة  كانت  اإعالن 

 20 يف  االأمريكية  الغارات  اأوىل  بني  ح�سني  �سدام 
من  التا�سع  يف  بغداد  و�سقوط   2003 اآذار/م��ار���س 
ني�سان/اأبريل. وحتت حكم �سدام رئي�سا خا�س العراق 
واأخرى  ايران  اجلارة  مع  �سنوات   8 منها  حروب،   3
للكويت،  غزوه  بعد  وحلفائها  املتحدة  الواليات  مع 
احل�سار  ب�سبب  معاناة  اأ�سد  بعدها  العراقيون  عانى 
 13 وا�ستمر  املتحدة  االأمم  فر�سته  الذي  االقت�سادي 

عاما.
اأما احلرب الثالثة فهي حرب عام 2003 التي �سنتها 
الأ�سلحة  العراق  "امتالك  بحجة  املتحدة  ال��والي��ات 
وا�ستمرت  اآذار،  مار�س/  يف  ب��داأت  ال�سامل"،  الدمار 

اإىل  االأمريكية  الدبابات  اأ�سابيع، لتنتهي بدخول  �ستة 
�ساحة  من  �سدام،  متثال  اإ�سقاط  وك��ان  بغداد.  قلب 
نظام  انهيار  على  تاأكيد  مبثابة  بغداد،  يف  الفردو�س 
حزب البعث العراقي الذي حكم العراق منذ انقالب عام 
1963، ومتكنت اإحدى الدبابات االأمريكية من اقتالع 
التمثال الربونزي، ومت بث هذا امل�سهد على الهواء اإىل 
جميع اأنحاء العامل. ورغم اختالف امل�سميات يف هذه 
"�سقوط  بيوم  اليوم  البع�س  اأ�سمى  حيث  املنا�سبة 
يبقى  التحرير"،  و"يوم  العراق"  "احتالل  اأو  بغداد" 
اأهم  اأح��د  مبثابة   ،2003 عام  ني�سان  اأبريل/   9 ال� 

االأحداث التي غرّيت تاريخ املنطقة العربية.

ديون العراق.. ارقام مهولة وحجم الفوائد تغرق االقتصاد 

دعوات  إلى رفع "الغبن" عن الموظفين حاملي شهادات الدبلوم

9 نيسان.. ذكرى لسقوط نظام ارتكب مجازر خلفت ماليين الضحايا من العراقيين

وزير  بتكليف  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�س  اأم��ر 
الرتبية  وزي��ر  مبهام  ال�سهيل  ق�سي  العايل  التعليم 

بالوكالة
الوزراء  "رئي�س  اإن  ل�"اجلورنال"،  مطلع،  م�سدر  وقال 

العايل  التعليم  وزي��ر  بتكليف  اأم��ر  املهدي  عبد  ع��ادل 
عالء  من  بدال  بالوكالة  للرتبية  وزي��راً  ال�سهيل  ق�سي 
والداخلية  والعدل  الرتبية  وزارات  ومازالت  العلواين". 
عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�س  حكومة  يف  �ساغرة  والدفاع 
ب�سبب  لقيادتها  �سخ�سية  اي  اختيار  دون  املهدي، 

االختالف ال�سيا�سي.

تكليف قصي السهيل بمهام وزير 
التربية بالوكالة
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