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وتــنــفــيــذ مــشــاريع خــدمــيــة جـديــدة مــثل
شـبـكـات الصـرف الـصحـي ـ مشـاريع مـياه
ـشــاريع اخلـدمـيـة الــشـرب  وغـيــرهـا من ا
االخــــرى) . وأشــــار الــــكـــروي  إلـى طـــرح
ـهدمة دارس ا مـلفـات اخرى مـنها (مـلف ا
الـــبـــالغ عـــددهـــا اكــثـــر من  127مـــدرســة
رحـل من منـاطق خانـق بعد تـعويض ا

تضررة من ?2003 تعويض العوائل ا
جــراء اإلرهـاب والــعـمــلـيــات الـعــسـكــريـة
ناطق تـخصـيص درجات وظـيفيـة ألبنـاء ا
ــنــشـآت ــتــضــررة تــشــيــيــد ا احملــررة وا
ــتـبـقي من عـقـود العب وا الــريـاضـيـة وا
بــشـائــر اخلـيــر والـبــالغ عــددهم حـوالي 3
أالف شـخص) . كما بـ  الكروي  إلى انه
 ايـــضـــا  (طـــرح مـــلـف دعم وتـــشـــجـــيع
الـزراعـة والسيـمـا ان ديالى كـانت من اكـبر
مــصـدري الـتـمـور الى الـدول االخـرى دعم
ـصـانع االهلـية في وتـشـجيع إعـادة عمل ا
ـنـاطق احملـررة احملــافـظـة إعـادة اعـمــار ا
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كـشـف الـنـائب عن مـحـافـظـة ديـالى مـضـر
مــعن الــكــروي  عن طـرح  14 مــلــفـاً خالل
لـقـاء نـواب وحـكـومـة احملـافـظـة مع رئـيس
ـهـدي فـيـما مـجـلس الـوزراء عـادل عـبـد ا
أكــد أن نـــواب وحــكــومــة ديـــالى طــالــبــوا
بـإصـدار الـقـرارات الالزمـة بـشـأنـهـا. وقـال
الـكروي لــ (الزمان) إنه ( مقابلة رئيس
هدي بحـضور أعضاء الـوزراء عادل عبـد ا
مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى
ومـحـافظ ديالى ورئـيس مـجلـس احملافـظة
وقـائـد الـشـرطـة) مبـيـنـاً ان (الـلـقـاء ناقش
الـــواقع األمـــني واخلـــدمي واالقــتـــصــادي
واالجـــــتــــمـــــاعـي والــــزراعـي والــــصـــــحي
والـتربوي في احملافظة) . وأضاف الكروي
طـلـبنـا من رئيس الـوزراء اصدار الـقرارات
هـمة والـعالـقة في ـلفـات ا الالزمـة بـشأن ا
ديـالى ابرزها (عـودة النازحـ الى مناطق
ـتـلـكـئة ـتـوقـفـة وا ـشـاريـع ا سـكـنـاهم وا

ترفض منطق احملـاصصة باشـكالها
ومبدأ تـقاسم الـسلطـات على اساس
الوالء الطائفي والعرقي. وشدد على
الـــقــول ان اخــتــيــار الــشــخــصــيــات
لـلـمــنـاصب الـعـلــمـيـة ال يـواجه بـأي
اعـتــراض من أحـد او حــزب اذا كـان
مـبـنـيـاً عـلى اسـاس الـكـفـاءة واالداء
الـــنـــاجح.وضـــرب مــثـالً بــاخـــتـــيــار
حـــكــومـــة ثــورة  14تـــــــمــوز 1958
للـعالم الـصابـئي البـارز عبـد اجلبار
عـــبــد الـــله لـــشــغل مـــنــصـب رئــيس
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واكــــد الـــــصــــدر ان اجلـــــزء الــــرابع
ـــوســــوعـــة صـــدر واالربــــعـــ مـن ا
ـسؤولـية (انطالقـاً من االحـساس بـا
الــشــرعــيــة والـوطــنــيــة واالخالقــيـة

W∫ الصدر يتوسط مقدميه في جلسة االحتفالية Kł

في نكـتة طـريفة تـعبـر عن حال العـراقيـ في العهـدين الدكـتاتوري او
ـقراطي .. فـالـفرعـونـية لم تـتـرك للـعـراقيـ حـتى  حـرية الـتـفكـير الـد

التي جيرت وسلبت :- 
(تــقــول الـــطــريــفــة    جتــريب جــهــاز لــكـــشف الــكــذب عــلى ثالث
شخـصيات .. أمـيركي ويـاباني وعراقي  فـسالـوهم عما يـفكرون به 
فـقال األمـريكي  انـا افكـر بصـناعـة صاروخ عابـر للـمجـرات .  فرنت
صـفـارة الكـذب  فـيمـا قـال اليـابانـي  انا افـكـر باخـتـراع الة اتـصال
ـريخ  فرنت صفارة الكذب  اما الـعراقي  فمجرد قال انا تربطنا با
افـــكــر...  اطــلـــقت صــفـــارة الــكــذب مـــبــاشــرة ...) . رحـم الــله حــال

العراقي .. ولعن فراعنة كل العصور !
 يا ترى من هم الفراعنة  ?

جــرى الـعـرف واالصـطالح  بــإطالق لـقب فـرعـون عــلى حـاكم مـصـر
ـة جــريـا عــلى الــعـادة في إطالق األلــقــاب عـلى مــلـوك الــعـالم الـقــد
... وقد تمـكن الفرعـون من مقدرات شـعبه  حتى طـغى وجتبر  القـد
ـقدرات اذ لم تـكن سـلـطة حتـد من سـلـطـانه  الـذي لـعب  من خالله 
الـنـاس  دون أي ضـمــيـر او قـانــون .. وقـد اهـلــكه الـله عـلى يــد نـبـيه
مـوسى (ع) بعـد ان جترأ وقـال : ( انـا ربكم األعـلى )  فـجاءه عـقاب
الله سريعا  ليكن عبرة تاريخـية . وقد استمرت حكاية الفرعون جيل
بـعـد جـيل وفي كل مـكـان  حـتى اصـطـلح الـنـاس واطـلـقـوها عـلى كل
حـاكم او سـلـطـان او مـسـؤول مـتـجــبـر ال يـتـقـيـد بـدين وال ضـمـيـر وال
قـانون ..فـالـفـرعـونـيـة ليـست فـلـسـفـة مـخـتصـة بـبـلـد او دين او قـومـية

اوعرق او لون او عشيرة او حزب او مذهب .
قبل  2003 كـان الـشـعب العـراقي اغـلـبه  يـان حتت حـكم الـفـرعون
ا اتـاحه له الـذي كـان بـيـده كل شيء .. جتـبر طـوال سـنـوات حـكـمه 
ـتعـايش معه وعـليه .. ي ا مـنطق الـقوة والـظرف احملـلي والـنظـام العـا
وقد اتخذ الشعب  طرق عدة للخالص  فهناك من واجهه بشجاعة 
واستـشهـد في سبـيل مبـادئه  وهـناك من اصـبح مسـايرا او مـساندا
للنـظام  ليـتخلص من اخلـوف  اما األكــــــثـرية السـاحقة  هي التي
سكتت وعـاشت بعيدة عن الـسلطـة  كانها كـانت حتفر الصـخر بإبرة
ســــــــتـطـيـر وتـعـيش وتـدعـوا الـله لـيـحـمـيـها حـتى تـسلـم من الـشـر ا
ويـحــفظ مــا تـبــقى لـهــا من مــصـالح . وقــد كـان الــدكـاتــوريـة ونــظـامه
س وتوجهاته معـروفة واضحة  من راد التخـلص منه  فليهرب وال 

ثوابته . 
ن لم يـــــــصطـدموا به  مـباشرة او مـن لطف الله الي  وقد سـلم ا

بهم .  
قراطية بكي )  في عراق الد شكلة ( العويصة حـد الضحك ا لكن ا
الذي سمي  جـديدا وقد كان فـعال جديدا  عـلى الصعيـد الفرعوني 
اذ تولد فـيه الف الف فرعون بـرؤوس واشكال وازيـاء مختـلفة  لـكنها
مـتـفـقـة عـلى الـسيـطـرة واالســـــــــتـحـواذ وسـلب إرادة الـشعـب ونهب

تلكاته  .. 
قدراته  اذ ال سلطة على سلطانهم .. فكل يسومون الناس ويلعبون 
من تـمنـطق تسـلح  وكل من تـسلح حـاز سبق الـسـلطـة والصالحـيات

ـؤسـسـة  اصبح ـديـنة وا في الـشـارع والدائـرة وا
كل شـيء مــــلـــكــــهـم يـــتــــداولــــونه واوالدـــــــــــهم

واحفادهم .. 
قـراطية  لكن استحـوذوا عليه بـالشعـارات الد

سلوكياتهم فرعونية بامتياز ..

ســـــيـــــكــــون خـالل عــــام  2019حتت ادارة
الـــشـــرطـــة بـــعـــد  15عـــامـــا عـــلى االدارة
ــشـتــركـة مع بــقـيـة الــتـشــكـيالت ومــنـهـا ا
اجلــيـش بــســبب االوضــاع والــتــحــديــات
االمـنـية الـطارئـة في احملـافظـة) .  وأضاف
ــصــدر الــذي فــضل عــدم ذكـر اســمه أن ا
ـــدن بـــالــكـــامل (انـــاطـــة مـــلف ادارة امن ا
لــقــيـادة الــشــرطـة جــاءت نــتـيــجــة عـوامل
مـتعددة ابرزها االستقرار االمني وضرورة
ـا يسـهم في اجـراء تـغـيـرات في اخلـطط 
دن وتوحيد القرار تـقليل ظاهرة عسكـرة ا

االمني) .  
وكـشف الـنـائب عن مـحـافـظـة ديـالى فـرات
الـتــمـيـمـي عن تـعـرض قـاض في مـحـكـمـة
جـنـايـات احملافـظـة الى تـهديـد بـالـتصـفـية

اجلسدية.
وقـال التـميمي لــ (الـزمان)  إن  (قاض في
مـــحــكـــمــة جـــنــايـــات ديــالى تـــعــرض الى
تــهـديـدات بـالـتــصـفـيـة اجلــسـديـة من قـبل
جـمـاعـات مجـهـولـة عـقب إصداره سـلـسـلة
احــكـام بــحق عـصـابــات إرهـابــيـة واخـرى

متورطة بجرائم اخلطف ) .
واضـاف الـتـمـيـمي إن (الـكـثـيـر من قـضاة
ديــالى يـتــعـرضــون الى تـهــديـدات بــسـبب
احـكامهم احلـازمة بحـق االرهاب والـقتلة
واجملـــرمــــ والـــفـــاســـديـن)  داعـــيـــا الى
(ضـرورة تعـزيز أطـر حمايـة القـضاة وفتح
حتــــــقـــــيـق عـــــاجـل في اي تــــــهــــــــــــديـــــد

يتـــعرضون له) .  
مـن جــانـب اخـــر حـــذرت عــضـــو مـــجـــلس
مــحـافـظــة ديـالى أمل عـمــران  من ظـاهـرة
قــيـام مــتـنــفـذين بــاالسـتــيالء عـلى االمالك
الــعــامـــة واالدعــاء بــعــائــدتــيــهــا جلــهــات
سـياسية معيـنة. وقالت عمران لـ (الزمان)
 إن  (هـنـاك جهـات مـتجـاوزة على أراضي
الـــدولــة وتـــدعي أن تـــلك األراضي عـــائــدة
ـــســـؤولــ وســـيـــاســيـــ حـــيث تـــقــوم
ـثلـة ألولئك ـراجعـة الدوائـر على إنـها 

ـتـضـررة صـرف رواتب أبـنـاء الـعراق " وا
الك الدائم الـصحوات "  وتـثبيـتهم على ا
وضع آلـيـة وضوابط مـنصـفـة للـتعـي في
دوائــر احملـــافــظــة وحــصــر الــسالح بــيــد
الـدولة في عموم منـاطق احملافظة  اضافة

الى مطالب آخري).
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وأعــلـن قــائــمــمــقــام قـــضــاء بــعــقــوبــة في
مـحـافـظـة ديـالى عـبـد الـله احلـيـالي  عن 
رفع الـصبـات الكـونكريـتيـة من محـيط مقر
الـقائمقامية  مشيرا الى انها رساله لبقية
الـــــدوائــــر االخـــــرى . وقــــال احلـــــيــــالي لـ
(الـــــزمـــــان) إنه فـي مــــبـــــادرة مـن قــــبـــــله
وبــالـتـنـسـيق مع الــقـوى االمـنـيـة  ( رفع
الــصـبـات الــكـونـكــريـتـيــة من مـحــيط مـقـر
الــقـائــمـقــامـيـة وسـط بـعــقـوبـة فـي رسـالـة
ايــجـــابــيــة عن االســتـــقــرار االمــني  الــذي
تعيشه احملافظة في الوقت احلاضر بعدما
مــرت بــازمـات امــنــيـة عــديــدة) .  وأضـاف
احلـيــالي  ان  (مـبـادرته جـاءت تـشـجـيـعـا
لـــبـــقـــيــة الـــدوائـــر االخـــرى في الـــقـــضــاء
واحملافظة  اضافة الى اهمية اخلطوة في
ــركـبـات وتـقـلـيل خــلق مـرونـة في حـركـة ا
االزدحـامــات)  الفـتـا الى ان  (قـائـمـقـامـيـة
بــعــقــوبـة هـي اول دائـرة حــكــومــيــة تـرفع
الـصـبات الـكـونكـريـتـية من مـحـيطـهـا على
مــسـتـوى  مـحـافــظـة ديـالى) .  ومن جـانب
أخـر كشف مصدر امني في محافظة ديالى
دن   عن بـدء تنـفيـذ برنـامج تسـليم امن ا
لــقــيــادة الـشــرطــة فــيـمــا اشــار الى انــهـا
ـــلف االمـــني في احملـــافــظــة ســـتــتـــســلم ا
ـصدر ـقـبل.  وقال ا بـالـكامل خالل الـعام ا
لـ (الـزمـان) إن  (ديـالى تـشـهـد حـالـيـا بدء
دن وخـاصة الكبيرة بـرنامج استالم امن ا
تـحـكمـة اسـاسا من قـبل قـيـادة الشـرطـة ا
لف االمني حتت بـإدارة اجلزء االكبـر من ا

اشراف قيادة العمليات) .
مـشــيـرا الى ان  (امن مـدن ديـالى بـالـكـامل

الــســيــاســيــ من أجل تــســهــيـل عــمــلــيـة
اإلسـتـيالء علـيهـا بطـرق مـلتـوية).  ولـفتت
عـمران إلى أن  (هـناك صـاحب بسـتان في
خـــانـــقـــ مـــتـــجـــاوز عــلـى أرض الـــدولــة
ــراجـعــة دوائـر ــســاحـة 1600م وقــام 
مـخـتـصـة بـحـجـة أن الـبـستـان تـابع له من
أجـل االسـتـيالء عـلى األرض وعـرقـلـة عـمل
الـبلدية في إسترجـاعها . وأضافت عمران
أنه ( رصـد جهات اخرى تقوم باستغالل
نـفـعة ـنـاصب لـلمـكـاسب الـشخـصـيـة وا ا
اخلـاصة فضال عن وجود ظاهرة الرشاوى
ـــــعــــامالت فـي عــــدد من دوائــــر إلجنــــاز ا
مــحــافـظــة ديــالى األمــر الـذي يــســتـوجب
عنية ) مـتابعة من قبـل اجلهات الرقابـية ا
. ودعـت عــــضـــــو اجملـــــلس إلـى ضــــرورة
(اتـخاذ كـافة اإلجراءات الـقانـونية الـكفـيلة
ـحـاسـبـة هـؤالء للـحـد من هـذه الـظـواهر
ـتـلكـات الـدولة) مـشددة  واحلـفـاظ على 
عـلى ضـرورة  ( فتح حتـقـيق شفـاف يؤدي
لـــوضع الــنــقــاط عـــلى احلــروف وحتــديــد
ـمارسات). اجلـهات الـتي تقـف وراء هذه ا

”—«b  .bNð

فـيمـا أكد الـنائب عن مـحافـظة ديـالى همام
الــتـمـيـمي  ان  (مـشـروع الـرقم  1اخلـاص
ــدارس دمـــر الــتـــربــيــة بـــإعــادة تــرمـــيم ا

بـاحملـافظـة مشـيرا الى ان  150مـدرسة 
ها ولم يتم بنائها الى االن).  تهد

وقـال التـميمي  لــ (الـزمان)  انه  (مـنذ عام
 تهد مدارس في ديالى بقصد 2011
شروع سؤول على ا اعـادة بنائها لكن ا
ــدارس رقم ( (1اخــذوا االمــوال وتــركــوا ا
دون بـنـاء) .  واضاف الـتـميـمي  ان  (هذا
ـــشــروع خــلـق حــالــة من االرتـــبــاك لــدى ا
مــديـريــة الـتـربــيـة الـتـي جلـأت الى الـدوام
ـزدوج والـثالثـي لسـد الـنـقص فـي ابـنـية ا
ـدارس)  مـشيـرا الى  (ضرورة مـحاسـبة ا
شـروع من الوزراء السـابق ـتورطـ با ا

الــدكــتــاتــوريــة. واشــار الى جتــربــة
اصحاب السترات الصفر في فرنسا
مـــؤكــداً اهـــمــيــة االفـــادة من قــدرات
الـطالئع السـيـاسـية والـثـقافـيـة على
حـشـد الشـارع.والى ذلـك فانـه حتفظ
عـلى مـداخـلـة االعالمي الـبـارز مـعاذ
عــبــد الــرحــيـم الــتي طــالب خاللــهــا
بـالـتـغـيــيـر الـشـامل ولـيس االصالح
كـمـا طالب (بـحـكـومـة انـقـاذ وطني).
ـطـلب ورد الـصــدر عـلــيه بـان هــذا ا
ـربع االول وال يـخـفي يـعـيـدنــا الى ا
احـتـمال انـبـثـاق دكـتاتـوريـة جـديدة
مـــصـــدرهـــا (حـــكـــومـــة اســـتـــثـــنــاء
). وكـان الالفت للـنظـر ليس وطوار
في وجـود شخـصـيـات فاعـلـة حسب
ب جـمهـور االحـتفـاليـة بل نشـطاء
يرون في الـصـدر قامـة وطـنيـة بارزة
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ـــيـــ احـــتــــفل حـــشــــد من االكــــاد
والـنـخب الـثـقـافـيـة االحـد بـالـسـيد
نـاسبة حسـ محمـد هادي الـصدر 
صـــدور كـــتـــابـه اجلـــديـــد (الـــعـــراق
اجلديد- رؤية من الداخل) . واقامت
الــلـجـنـة الـثــقـافـيـة بـنــادي الـعـلـويـة
احـتفـالـيـة توقـيع لـلـكتـاب اسـتهـلـها
ؤلف باحلـديث عن اهميـة التأليف ا
ودور النـخب الفـكريـة والثـقافـية في
تـــصـــحـــيـح مـــســـارات الـــعـــمـــلـــيـــة
السياسية وتعبـئة الشارع للحصول

على مطالب الشعب.
ــــثل الـــــكــــتــــاب اجلـــــزء الــــرابع و
واالربـــعـــون من مـــوســـوعـــة  أطـــلق
ـذكـور وتضم ـؤلف االسم ا عـليـهـا ا
نشورة في الصحف جميع كتاباته ا

احملـــلـــيـــة

نابر االعالمية منذ عقود. وا
ؤلف الذي حظي بترحاب من وقال ا
جــمــهـور االحــتـفــالـيــة الــتي قـدمــهـا
االعالمي صـادق اجلـمل (ان الـكـتـاب
مـجمـوعـة مـقاالت نـشـر مـعظـمـها في
الــصــحف الـعــراقــيــة ونـشــر الــقـسم
اآلخـر مـنـهـا في صـفـحـتـنـا اخلـاصـة
عـــلى فـــيـــســـبـــوك. ولــقـــد بـــلـغ عــدد
االصدقاء خـمسـة آالف صديق فضالً
ــتـابــعــ الـذين ال نــقــوى عـلى عن ا

احصائهم).
V½Uł ÷dŽ

وبــرغم ان احملــتــفى بــكــتــابـه عـرض
جـــانـــبــاً من واقـع احلــيـــاة الــعـــامــة
والــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة في مــقـدمـة
داخالت التي ارجتلها اال ان معظم ا
اتيحت بعد ذلك انصبت
عـــــلى الـــــتـــــداعـــــيـــــات
والـــنــــتـــائج الــــتي آلت
الــــيــــهـــا االوضــــاع في
الــعــراق بـعــد نــيــسـان
 ورسمت صورة 2003
مـحـبـطـة أو سـوداويـة
عن (الـعـراق اجلـديد)
لـــكـن الـــصـــدر فـــاجـــأ
اجلمـيع بـقـوله (انني
لــست مــتــشــائـمــاً بل
ـسـتـقـبل أنـظـر الى ا
نــــــظـــــــرة تـــــــفــــــاؤل
مــــصـــدرهــــا ادراكي
الهمـيـة دور الـشعب
وقــــــــــدرتــه عــــــــــلـى

التغيير األفضل).
واتــــســـمـت بـــعض
اجـــابـــات الـــصـــدر
ــــرح ايـــــضـــــاً بـــــا
واالســــــتـــــعـــــانـــــة
بــوقــائع الــتــاريخ
أو بـــــتـــــجــــربـــــته
الـــــشــــخـــــصــــيــــة
فعمـة بالتحدي ا
والــــكـــفــــاح ضـــد

وحـــرصـــاً عـــلـى االنـــقـــاذ من بـــراثن
الـــفـــســـاد واالنـــحــــدار الى ســـفـــوح
ـقـيت بــالـرغم من الـثـروة الـتـخــلف ا
الوطـنية الـهائلـة والتـرسانة الـكبرى
ــواهب من الـــعــقــول والــكــفــاءات وا
ـسـرح الـسـياسي الـتي ازيـحت عن ا
مـن قــبل فـــرســان الـــتــزويـــر واعــداء
االصـالح والـــتـــغــيـــيـــر). واصـــنـــفت
مــداخــلـــة مــحــافظ ذي قــار الــســابق
طــالب احلــسن جــواً من اجلــديـة في
داخل احلوار عندما رد على احد ا
الذيـن اقتـرحـوا عـلى احزاب االسالم
الــسـيـاسي حل نــفـسـهــا نـتـيــجـة مـا
ـاذا لم يحل وصـفه بـفشـلـهـا وقـال (
احلــزب الـشـيــوعي الــعـراقي وبــقـيـة
االحــزاب االشـتـراكــيـة نــفـسـهــا بـعـد
سـقــوط االحتـاد الـسـوفــيـاتي وفـشل

ـاركـسـية جتـربـة بنـاء االشـتـراكـية ا
في اكـــــــــثـــــــــر مـن بـــــــــقـــــــــعـــــــــة من
العـالم?).اجلديـر بالـذكر ان (الـزمان)
الـتي كـانت حـاضـرة في االحـتـفـالـية
ــقــاالت ســبق ان نــشــرت عــشــرات ا
لــلــصـدر طــيــلـة ثالث ســنــوات وقـد
وسـوعة ضمـها فـي احدى حـلقـات ا
الـــــتي أحلــــقـت بــــفــــصـل رابع حتت
ـنـعـقد في عـنـوان (مجـلس الـصـدر ا

التقرير ولقطات 2018 ايلول  25
فوتوغـرافيـة وبعض مانـشر عنه في
الصحف احمللية). وقد دعا احلضور
ـشـــاركـة في جـلـسـات اجمللس الى ا
ووصفـــها بانـها مـنبر حـر ونافــــذة
فـــكــــريــــة عـــلى الــــعــــالم ومـــنــــصـــة
ـصــلـحـة اجــتـمـاعــيـة لــتـحـقـــــــيق ا

الوطنــــية العلــيا. 
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بالـرغم من ان غالـبية الـعوائل الـعراقيـة تتـبارك بيـوم االربعـاء وتعد له
طقـوس وتقـاليـد توارثنـاها من ابـائنـا واجدادنـا وبالرغـم من ان جميع
ايام االسبوع مبـاركة لكن سيبقـى صباح االربعاء حزيـنا النني تلقيت
تـلـقيـت اخلبـر ولم اصـدق وانـا الذي فـيه نـبـأ وفاتك في اول سـاعـاته 
التقيـتك قبل يوم من الرحيل وتـبادلنا كالـعادة التحيـة التي التخلو من
بـعض الــقـفــشـات واالبـتــسـامـات اخلــفـيــفـة الـظل الــتي اعـتــدهـا مـنك
يـاصـباح وودعـتك عـلى امل ان الـتقـيك صـبـاح اليـوم الـتـالي  ودعتك
والاعــلم انه الـوداع االخـيـر ابــا اسـامـة  نـعم رحـلـت عـنـا في صـبـاح
االربـعاء يـاصبـاح وسيـقى صبـاح كل اربـعاء حـزينـا النني تـلقـيت فيه
نبأ رحـيلك الذي كان كـالصاعقـة هزني وادمع قلبي قـبل عيني . كيف
اعبـر عن حزني يـاصبـاح وانا التـقي قبل سـاعات من رحـيلك شـقيقك
االصــغــر جنـــاح وكــعــادته يــبــادر كــمــا انـت بــالــســؤال عن صــحــتي
مستـفسرا عن احوالي الـنفسيـة  كيف اعبر عن حـزني العميق وانت
شـقــيق اقــرب الــنـاس لي صـالح رحـمه الــله وهــو الــذي كـان يــتــمـتع
ـفرطة  وكنت ياصباح تـذرف الدموع  على رحيل ابا سيف بالطيبة ا
دمـا الدمـعــا وهـا انت الــيـوم تــذهب الـيه  وتــكـون بـجــواره الى جـانب
الـرفيق االعـلى  ابـا اسامـة سـتبـقى روحك تـرفـرف وحتوم بـ اروقة
وغـرف (الـزمـان ) الـتي كـنت وفـيـا لـهـا وعـمـلت بـكل مـهـنيـة واخالص
ـواقف وان كـانت جـارحـة فـكـنت تـتـعـامل مـعـهـا بكـل هدوء التـتـاثـر بـا
ـثـابر  ـهـنـية الـزمـيل اجملـد وا وطيـبـة مـفـرطـة وتتـعـامل مع اجلـمـيع 
فــكـيف سـاواجه صـبـاح االربـعـاء احلـزيـن الـذي سـيـذكـرني مـاحـيـيت
بـرحـيـلك زمـيـلي وصـديـقي واخي الـكـبـيـر وشـقـيق اقـرب اصدقـائي 
ا ـا وحزنـا كـبيـرين ور فـراقك عـنا أدمع قـلوبـنـا وترك في اعـمـاقنـا ا
كنت ياصديقي في اخلمسة اعوام التي جمعتنا حتت سقف (الزمان)
تتـفق معي ان شـهر كـانون االول من كل عـام هو الـشهـر الذي يـشهد

رحـيل شـخـصـيـات وجنـوم عـربـيـة ومـحـلـية وعـزمت
على ان نـعمل حتـقيـقا صـحفـيا بـهذه احلـالة التي
نـعـيــشـهـا نـهـايـة كل عـام لـكن وعـد والـله كـان هـو
احلق لـــــــتـــــــذهـب الى جـــــــوار ربـك من دون وداع

ياصباح وفي صـــباح االربعاء احلزين .

كرادة مر
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الـطـبيـعة في االردن ابـخل من الـطبـقة احلـاكـمة في بـغداد.واالرض
في االردن حجر اقسى من قلوب االسالمـي االيراني والسحاب
تـراب . وجدول يسـطو اليـهود عـلى نصف انـهاره لكن االردن قـبلة

العرب من غوطة الشام وشط العرب. 
فال تــسـأل عـن الـســبب النـه يـدخـل في عــالم الــنـبــوة.انه قــادم من
الساللـة الـتي قـادت الـكــــون من واد غيـر ذي زرع وهـا هــــو عـبد
الـله بن احلـــــــسـ يـتـرســــم خـطى والـده الــعـظـيم وعـظـمـته فــي

تواضعه. 
حـدثـني الـشـاعـر مـصـطفـى جـمال الـدين انـه كـان يدرس فـي كوى
ـلك عبـد الله في اول الـنجف عـنـدما زوقف مع زمالئه لـلتـرحـيب با
زيارة له لـلـمرقـد الـعلـوي فـمـا ان اقتـرب من الـضريح حـتى انـطلق

ـلـكي وهو نـحـوه مهـروالً تـاركاً وراءه الـوفد ا
يردد. 

ثلهم  أوالئك ابائي فجئني 
اذا جمعتنا ياجرير اجملامع.

ان احلضـارة التقـيمهـا االنهـار واالمطار اذا
لم يكن معها رجال من طراز نبوي .
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ـة والــشـوارع الـضـيـقـة لــبـيـوت الـقـد
ـارس ركـوب و واالبــواب اخلـشـبــيـة 
الــدراجــات و الــعــربــات الــتي جتــرهـا
ـنـوعـة ألن الـسـيـارات هــنـا  اخلــيـول
لـلـمـحـافـظـة عـلى الـنـقـاء والـهدوء

وهـــــي مـــــن
ــــــيــــــزات
هـــــــــــــــــــــــذه
اجلــــــزيــــــرة
عــــــنــــــصــــــر
اجلــــــــــــــــــذب
لـــــلــــســــيــــاح
االتـــــــــــــــــــراك
لـلـتـخلص من
الـــــضـــــغـــــوط
والضجيج في

بـيـوك ادا) وتـعني (اجلـزيـرة الكـبـيرة)
امــا اجلــزر االخـرى  8 فــهي مـن حـيث
احلــجم صــغـيــرة جـدا قــيــاسـا لــــهـذه
اجلـزيرة التي تبـــــلـغ مساحـتها 5.46

كم 2
هـــــذه اجلــــزر كانــــت مـــنفى في

الــعـهــد الـبـيــزنـطي لــلـمــلـوك واالمـراء
وعـوائلـهم من االميـرات كعقـوبة تـتخذ
ضــــدهـم الى ان ســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا
الــعـثــمـانــيـون عـام 1453م  وكــان ذلك
عـلى يد القائـد "سليمان اوغـلو" لتكون
ومـنـذ مـنــتـجع لـلـسالطـ وعـوائـلـهم 
ــراكــز فـــتــرة بــعــيـــدة اصــبــحـت من ا
مع انـني ارى فيـها ـهمـة  الـسـياحـية ا
مـركـز سيـاحي في فصل الـصيف ألنـنا
كــنــا نـعــاني من بــرودة اجلــو في هـذا
الــيـوم ســرق مـنــا مـتــعـة الـتــجـول في

اجلــزيــرة لالطالع عــلى

ا
ا
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اسـطنـبول تـمتـلك هاجس تـاريخي عن
ويـشغـلـهـا توطـيـد الـتواصل اجلـسـور
االقــتـصــادي واالجـتــمــاعي والـثــقـافي
وحـتى السـياحي بـ اجلانب االوربي
حـيـنـما واجلـانب االسـيـوي من تـركـيـا
انـطـلـقت بنـا الـبـاخرة فـي بحـر مـرمرة
لـلذهاب في رحلـة الى جزيرة االميرات
بــدت لـي اجلــســور الـــيــوم صـــبــاحـــا 
الــثـالثــة الــتي تــربـط اجلــانــبــ مــثل
واعظم الـشـرايـ في اجلـسم االنـسـان
هـذه اجلسور هو جسـر البسفور الذي
يــحـاكي الـتـاريـخ ويـغـازل احلـضـارة 
وبالرجوع الى يـسميه االتراك (جـالتا)
ــعــلـــومــات الــتــاريــخــيــة في مــجــال ا
اجلـسور فـقد كـانت الدولـة العـثمـانية
تــتــمـنى ان يــصــمم الــفـنــان االيــطـالي
(لـيونـارد دافنـشي) هذا اجلـسر أال أنه
وتــمت لم يـــتم تــنــفــيــذ هــذه االمــنــيــة
االســتـــعــانــة بــفــنـــان عــظــيم اخــر من
ايــطـالـيـا (مــايـكل أجنـلــو) لـكـنه رفض
وتــأجل الـتــنـفــيـذ  واســتـمـر االقــتـراح
االتــراك يـــعــبــرون الى اجلــانب االخــر

بالقوارب !
حـتى موعد  زيارة نابليون الثالث الى
اسـطـنبـول ليـتم االتفـاق ب الـسلـطان
عـبد الـعزيـز لبـناء اجلـسر بـاالستـعانة
بـشـركـة فـرنـسـيـة اال ان انـدالع احلـرب
ـشروع بـ فـرنسـا وبريـطـانيـا جعل ا
ولم يـنـجز اجلـسـر اال في سـنة يـفـشل 
م و 14م وعرض  480 بطول  1875
اســـتــخـــدامه عــام  1912و الـــبـــنــاء

بـــــاالســــتــــــــــــعــــانـــــة بــــشــــــــــــــركــــة
بريطانــــــــية! 

لـم يغب مـنـظـر اجلـسـور عن بـالي وانا
اتـذكـر اهـتـمـام الـكـثـيـر من الـكــــــــتـاب
واالدبــاء والـروائـيـ  االتـراك بـتـنـاول

اجلسور في اعمالهم االبداعية!
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هــو نـقــطــة االنـطالق بــالــبـاخــرة الـتي
ـلـؤة بـالسـيـاح ولـبـرودة اجلو كـانت 
لـم جنــد مـــقـــعــدا فـــارغـــا في الـــطــابق
الــــســـفــــلي الـــذي ال يــــدخـــلـه الـــهـــواء
ـــجـــرد بـــدأت اغـــاني ولـــكن  الـــبـــارد
الــدجـتـيل تــصـدح صـعــد الـشـبـاب الى
ــــكــــشــــــــــوف الــــطــــابق الــــعــــلـــوي ا
لـلـمـمـارسـة الـدبـكـات ورقـصـة اجلـوبي
الـتي يطلق عـليهـا العراقـيون (هل بلي
يـلعب جوبي) ألن الـبـــــــعض ال يعدها
مـن (الـرقص) لـرجـولــة احلـركـات الـتي

تعبر عن القوة والشجاعة! 
وبـذلك استـطعنـا احلصول عـلى طاولة
فــارغــة لـــتــقــضي فــيــهــا اكــثــر من 90
ـنـاظـر دقــيـقـــــــة ونـحن نـتــمــــــــتع بـا
الـطبيعية اجلميـلة التي حتيط ببحيرة
ياه الـصافية التي مـرمـــــــرة وزقـــــة ا
وســـيـــر امــــتــــــــألت بـــالـــطـــــــــــيـــور 
الــقــوارب وســــــــط امــواج مــرمــــــــرة

اخلطيرة.
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مـررنـا على الـكثـيـر من اجلزر لـكنـنا لم
نـتوقف اال في اكـبر جـزيرة الـتي يطلق
عــلـيــهـا سـيــاحـيــا (جـزيــرة االمـيـرات)
بـينـمـا االتراك يـطلـقون عـليـها (جـزيرة

اسـطنبـول  في اجلزيرة توجـد فيها 4
فـــنـــادق ال اظن انـــهـــا تــعـــمل فـي هــذا
ـطاعم الـفـصل كـذلك خـروج اصـحـاب ا

واحملالت واغـراء السياح للشراء يبدو
ظــاهـرة واضـحـة ومـا ان يـقع الـسـائح
فـي شبـاكـهم حـتى يـحـاول الـبعض ان
يستغله باالسعار حتى ان
طاعم ـرشد حذرنـا من ا ا
عـــــلـى الـــــشـــــاطئ قـــــائال
(يـــذبــحـــون بــالـــقــطـــنــة)
ويـــــقــــــصـــــد االســـــعـــــار
غـالــــــيـة ونـصــــــــحـنـا
ـشـــــــــي خـلــفه لـكي بــا
يـــــــــرشـــــــــــــــدنـــــــــا الى
ــطـعـــــــم الـعـراقي في ا
اجلــــزيرة وهو رخيص
نـسـبــــــــيـا وفيه اكالت

عراقية وسمك.
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