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{ بــغــداد - (أ ف ب) - في الــعـام
 2014 كــان الــعــالم يــتــوقـع "قـرب
نــهــايــة دولــة الـــعــراق" عــلى وقع
الـهـجوم الـكـاسح لـتـنـظـيم الـدولة
اإلسالمــــيـــة. لــــكن بــــعــــد خـــمس
ســنـــوات يــســعى بـــلــد احلــروب
السـتـعـادة دوره الــسـيـاسي الـذي
قـد يكـون سـيفـا ذو حدين في ظل

الوالءات الداخلية اخملتلفة.
ـتـحـدة مـن إيـران إلى الـواليـات ا
ومن الـسـعـوديـة إلى تـركـيـا ومن
ســوريــا إلى قـــطــر بــات الــعــراق
نطقة اليوم صـندوق بريد لـدول ا
أو الالعــبـة فـيــهـا خــصـوصـا في
ظل عالقـات دبـلومـاسيـة مـقطـوعة
بـــــ الــــبـــــعـض وتـــــصـــــدعــــات

استراتيجية في أخرى.
فـبـعد حـصـار دولي خانـق استـمر
عــشــرة أعــوام فـي عـهــد الــرئــيس
الـسـابق صـدام حسـ ومـا يـزيد
عن  15عـــامــا من حـــروب دامــيــة
عــــــاد الـــــعـــــراق خـالل األشـــــهـــــر
ـاضـيـة لـيـمـسي مـحط طـائـرات ا
قــــادة ومــــســــؤولـــــ غــــربــــيــــ

. وإقليمي
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فــمن وزيــر اخلــارجـيــة األمــيـركي
مايـك بومـبـيـو ونـظـيـره اإليراني
مـحـمـد جـواد ظـريف وصـوال إلى
ــلـك عــبــد الــله الـــعــاهل األردني ا
الـثاني بـدا النـشاط الـدبلـوماسي
كثيفا. وفي اإلطار نفسه تستقبل
بـغــداد قـريـبـا الـرئــيس الـفـرنـسي
انويل ماكـرون ونظيره التركي إ
رجب طـــــيب إردوغـــــان وفـق مــــا

أفادت مصادر حكومية عراقية.
وعليه يطلق رئيس مركز التفكير
الـــســـيـــاسي الـــعـــراقي إحـــســـان
الــشـمــري عـلى عــراق الـيــوم لـقب
"الــدولــة اجلـــســريـــة" في حــديث

لوكالة فرانس برس.
وبـالـفـعل يـؤكد مـصـدر مـطلع في
احلـكومـة العـراقيـة لفـرانس برس
أن بـغـداد أصـبـحت الـيـوم "ساعي

بريد".
وبـــعــدمـــا قـــام الـــعـــراق مـــؤخــرا
بــحــسـب مــصــدر حـــكــومي بــدور
الـوسـيط ب قـطـر وسوريـا ضمن
مـــســــاعي دمـــشـق لـــلــــعـــودة إلى
ــصـدر احلــضن الــعــربي يـؤكــد ا
ـــطــلع في احلـــكــومــة أن "زيــارة ا
مـسـتـشـار األمن الـوطـني الـعراقي
فــــالح الــــفــــيـــاض األخــــيــــرة إلى
الرياض كانت لنقل رسالة إيرانية
تــركـيـة ســوريـة حـيـال تــرتـيـبـات

نطقة". جديدة في ا
يـؤكـد اخلـبـيـر في شـؤون الـشـرق
األوسط لـــدى مـــعـــهـــد الــعـالقــات
الـــدولــيــة واالســـتــراتــيـــجــيــة في

بــاريس كــر بــيـطــار أن الــعـراق
العـب رئـــــيس عـــــلـى الـــــســـــاحــــة
اإلقـلـيـميـة الـيوم لـكن ذلك الـتودد

إليه هو "ألسباب خاطئة".
ومــعـروف أن بالد الـرافـدين مـحل
صـراع تـاريـخي عـلى الـنـفـوذ بـ
واشنـطن الـتي يـتـواجـد جـنـودها
عـلى األراضـي الـعراقـيـة فـي إطار
ــكــافــخــة تــنــظــيم حتــالف دولـي 
الـدولـة اإلسـالمـية وطـهـران الـتي
تـواليـها فصـائل مسـلحـة أسهمت
بـشـكل كـبـيـر في دحـر اجلـهـادي

نهاية العام .2017
والدليل على ذلك وفق بيطار أنه
لوال تلك الـتجاذبات "لـكانت اليوم
عـمـلـيـات إعـادة اإلعـمـار وتـوحـيد
ركزية أبسط وأسرع" السلطات ا
إذ أن الــــعــــراق أصــــبح "ســــاحـــة
مــعــركـة ســيــاســيـة واقــتــصــاديـة
ودبـلومـاسـيـة بـعدمـا كـان سـاحة

شهق الناس

{ غزة (االراضي الـفـلـسطـيـنـية),
(أ ف ب) - قـصف طيـران اجليش
اإلســرائـيــلي صـبــاح امس األحـد
مـواقع حلــركـة حـمــاس في قـطـاع
غزة ردا على مـا قال اجليش انها
عبوات ناسفة ألقاها فلسطينيون
فـي اجتـــاه الـــســــيـــاج احلـــدودي

الفاصل ب اسرائيل والقطاع.
من جهتـها أعلـنت وزارة الصحة
الفـلسطـينيـة التابـعة حلماس في
الــــقـــــطـــــاع األحــــد وفـــــاة شــــاب
فلـسطيـني متأثـرا بجروح أصيب

بها اجلمعة.
وقـــال اجلـــيـش اإلســـرائـــيـــلي إن
فـلسـطـيـنـي في غـزة ألـقـوا عددا
من الـعـبـوات الـنـاسـفة فـي اجتاه
الـسـيـاج احلـدودي مع إسـرائـيل
تسـببت إحداهـا بإطالق صافرات

اإلنذار جنوب البالد.
وجـــــاء في بــــــيـــــان لـــــلــــــجـــــيش
"اسـتهـدفت طائـرة تابـعة لـلجيش
اإلســـرائــيــلي مــوقــعــ تــابــعــ
حلــمـاس جــنـوب قــطـاع غـزة ردا
عـلى إلــقـاء عــدة عـبــوات نـاســفـة
انفجرت الحقا خالل أعمال شغب
بـالقرب مـن السيـاج احلدودي مع

إسرائيل مساء" السبت.
ولم ترد تـقارير عن وقـوع خسائر

او اصابات جراء الضربات.
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الى ذلك أفاد الناطق باسم وزارة
ـقتل الشاب الصحـة في القطاع 
صري ( 24عاما) "متأثرا حبيب ا
بــإصــابـــة مــبــاشــرة في الــصــدر"
خالل مـواجـهــات وقـعت اجلـمـعـة

على حدود قطاع غزة.
وبـــذلك يـــرتـــفـع الى ثالثـــة عـــدد
الفلسطيني الذين قتلوا اجلمعة
بـنيران إسـرائيلـية في اشتـباكات

على احلدود مع إسرائيل.
وكــان اجلــيـش اإلســرائــيــلي شن
الــســبت غــارتــ جــويــتــ عــلى
قـــــطـــــاع غـــــزة ردا عـــــلـى اطالق
بــالـــونــات مـــفـــخــخـــة في اجتــاه

اسرائيل بحسب ما اورد.
258 وقـــــــــتل مـــــــــا ال يـــــــــقـل عن 
فـلسطـينيـا بنيـران اسرائيـلية في
غـزة مـنـذ أن بـدأت االحـتـجـاجـات
األسبوعية على احلدود قبل نحو

ـــــكــــــتب عـــــام. ودعــــــا رئـــــيـس ا
الـــســــيــــاسي حلــــركــــة حــــمـــاس
اسماعيل هنية الى تعبئة واسعة
يـــــوم  30آذار/مـــــارس احـــــيـــــاء
لـلــذكــرى الـســنـويــة االولى لــبـدء

احتجاجات "مسيرات العودة".
الى  قــتل فــلــســطــيــنــيــان إثــنـان
بـنـيـران اجلــيش اإلسـرائـيـلي في
مـــــواجــــــهـــــات انــــــدلـــــعـت خالل
احـتــجـاجـات "مـســيـرات الـعـودة"
الـــتي شـــارك فــيـــهـــا اآلالف قــرب
حــدود قــطــاع غــزة مع إســرائـيل
وفق ما أعلن الـناطق بإسم وزارة

الصحة في القطاع.
وقـــال أشـــرف الــــقـــدرة لـــوكـــالـــة
فرانس بـرس "إستـشهد مـواطنان
اثـنــان بـرصــاص قـوات اإلحـتالل
اإلســـرائـــيـــلـي خالل فـــعـــالـــيـــات
مــســيــرات الــعــودة في اجلــمــعــة

." احلادية واخلمس
وأضـــاف أن "الــشــهـــيــديـن هــمــا:
نـضـال عـبـد الـكـر أحـمـد شـتات
( ??عـامـا) استـشـهد إثـر إصـابته
برصـاصة في الصـدر شرق مخيم

الـبــريج (وسط) والــثـاني جــهـاد
منـير خـالد حرارة ( 24عاما) إثر
إصــابــته بـــرصــاصــة في الــرأس
شـرق مـدينـة غـزة وهو من سـكان

دينة. حي الشجاعية" شرق ا
كـــــمــــــا أوضـح الـــــقـــــدرة أن "62
مـواطـنـا عـلى االقل أصـيـبوا (...)
و رصـد ثالثـة انـتـهاكـات بـحق
الـــطـــواقم الـــطــبـــيـــة وســـيــارات
اإلسـعاف أصـيب خاللهـا عدد من
سـعف بإصـابات مختـلفة كما ا
أصـيب مـصـور صـحـافي إضـافة
الـى عـشــرات االصــابـات بــالــغـاز

سيل للدموع". ا
ـــكــتب من جـــهــتـه أكــد رئـــيس ا
الــــســــيـــاسـي حلــــركـــة حــــمـــاس
إسـمـاعـيل هـنـيـة الـذي شـارك في
االحتـجاجات "اسـتمرار مـسيرات
الـعـودة" مـشـددا أن "علـى احملتل
أن يـفــهم الــرســالـة وإال فــالــقـادم
أصعب وعلى جـميع األطراف أن

تتحمل مسؤولياتها".
وأضـاف هـنـيـة الـذي كان يـرافـقه
عــدد من قــادة حــمــاس واجلــهـاد

اإلسالمي عــلـى بــعــد نــحـو 300
مــتــر من الــســيــاج احلــدودي "لن
نــتـوقف حــتى نــقـتــلع احملـتل من
أرضنا ونحرر مقـدساتنا ونكسر
حـــصـــارنـــا ونـــحــــمي كـــيـــانـــنـــا

السياسي".
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ودعــــا الـى إحــــيــــاء ذكــــرى يــــوم
األرض فـي  30اذار/مــــــــــــــــــارس
و"الــــذكــــرى الــــســـنــــويــــة األولى
سيرات العودة وكسر احلصار".
وتـابـع "لن نـتـراجع أبـدًا وكل من
يـعــتــقــد أن بــإمـكــانــنــا الــتـراجع
خـــطـــوة واحـــدة لـــلــوراء دون أن
نــحــقق أهــدافــنـــا فــهــو مــخــطئ

وعليه أن يعيد احلسابات".
وشـارك آالف الــفـلـسـطــيـنـيـ في
احتجـاجات اجلمـعة حيث حاول
ـئات مـنـهم اإلقتـراب من اجلدار ا
عدني على احلدود اإلسمنتي وا
ورشـقوا احلـجارة صـوب اجلنود
الــــذين ردوا بـــإطالق الـــرصـــاص

سيل للدموع. احلي والغاز ا
كـما أطـلق متـظاهـرون عددا قـليال

مـن الـطـائــرات الـورقــيـة احملــمـلـة
ـواد حـارقـة وأشـعـلـوا اطارات

طاطية. السيارات ا
من جـهـة اخرى تـوفي الـسبت في
إســرائـيل الـعــمـيل الــسـابق رافي
ايـــتــان عن  92عـــامــا هـــو الــذي
اشــــتـــهــــر بــــقـــيــــادته عــــمـــلــــيـــة
كـــــومـــــونـــــدوس عــــام  1960في
األرجـــــنـــــتــــ العـــــتــــقـــــال أحــــد
ـسـؤولـ النـازيـ الـرئـيـسـي ا
عـن "احلل الـــــــنـــــــهــــــائـي" أدولف
ايـــــــــخـــــــــمـــــــــان وفـق اإلذاعـــــــــة

اإلسرائيلية.
وتـوفي ايـتــان بـعـد ظـهـر الـسـبت
في مـسـتـشــفى ايـخـيـلـوف في تل
أبــيب وفق اإلذاعـة الــتي لم تـعط
مـــزيــدا مـن الــتـــفــاصـــيل. وأعــلن
رئــــيس الـــــوزراء اإلســــرائــــيــــلي
بـنـيــامـ نـتــنـيـاهــو في بـيـان أن
"رافي كــان أحــد أبـطــال األجــهـزة
االسـتــخـبــاريـة لــدولـة إســرائـيل
وقـام بـأعـمــال ال حتـصى لـصـالح
أمن إسـرائـيل". وقـال "إنـنـا نبـكي

موته".

وحـظي موت ايـتـان أيضـاً بتـأب
جــنـــائــزي نــادر مـن جــهــاز األمن

الداخلي اإلسرائيلي ش بيت.
وقــال مــديـر الــشــ بــيـت نـاداف
أرغـمــان في بـيــان إن "رافي الـذي
كـــــان أحـــــد مـــــؤســـــسـي الــــذراع
الــتـــنــفــيـــذيــة لــلـــشــ بــيت أدار
وشـارك فـي عـشــرات الــعـمــلــيـات
الـتــاريـخـيـة الـتي سـتـبـقى سـريـة

لسنوات إضافية عدة".
بــــــدوره اعــــــتـــــبــــــر الــــــرئــــــيس
اإلســرائــيــلـي روفــ ريــفــلــ أن
ايـتـان "ولـد مــقـاتالً يـحـرص عـلى
مــهــمـته وعــلى مــا كــان يـعــتــبـره
عــادال". ولـد ايـتـان عـام  1926في
كيـبوتس في فـلسطـ التي كانت
ال تـــــــــــزال حتــت االنـــــــــــتـــــــــــداب
الـــبــريــطــاني والــتــحق بــجــهــاز

وساد في اخلمسينات. ا
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بـعد ذلك صـعـد في الرتب إلى أن
وساد وشارك في تسلم عمليات ا
اعــتـقــال ايــخـمــان في بــويــنـوس
آيــــرس واقــــتــــيــــد األخــــيــــر إلى
إســــرائـــيـل وحـــوكم وأعــــدم عـــام
ـسـؤوليـته في إبـادة سـتة 1962 
1939 مـاليـــــ يــــــهــــــودي بـــــ 

و.1945
وعالوة عـــلـى دوره في اعـــتـــقـــال
ايـخــمـان عُـرف عن ايــتـان أيـضـاً
أنه كان العميل الذي تولى قضية
جونـاثان بوالرد عـنصر الـبحرية
األمـيركـية الـذي أوقف عام 1985
ــتـــحــدة وســـجن في الـــواليـــات ا
لـثـالثـ عـامـا بـتـهـمـة الـتـجـسس

لصالح إسرائيل.
وبـعـد هـذه الـعـمـلـيـة الـتي أثـارت
أزمـة ثــقـة خـطـيــرة بـ الـواليـات
ـتحـدة وإسـرائيل صـدرت بحق ا

ايتان مذكرة توقيف أميركية.
ـان وانــتـخب في  2006في الــبــر
اإلسـرائـيــلي عن عـمـر  79عـامـا
تـقاعـدين قبل أن وتـرأس حزب ا
تقاعدين. يصبح وزيراً لشؤون ا
وقـــال في حـــيــنه إنه كـــان خــضع
لـعـملـية في الـقـلب قبل عـام. وقال
"ال أرى شــيـئــا وال أســمع شـيــئـا
ولكنني أركض كل صباح أنحت
فيما تقول زوجتي إنني بخير".

عــســكــريــة". وفي هــذا الــســيــاق
نـطقة يؤكـد الشمـري أن "أزمات ا
أعمق بكثير من أن يتمكن العراق

بادر". من أن يكون في موقع ا
ـان الـذي تـهـيـمن لـكن ريـاح الــبـر
عــلـيـه كـتل مــنــاهــضـة لــلــواليـات
ــا تــشـتــهي ـتــحــدة ال جتــري  ا
سفيـنة احلكومـة إذ يسعى لرسم
سياسات داخلية للدولة تتعارض
مــــصـــاحلــــهــــا مع الــــســــيــــاســـة

اخلارجية للحكومة.
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وقـد تتـعـرض حـكـومـة عـادل عـبد
هدي لضغـوط كبيرة خصوصا ا
بعد الزيارة األخيرة لوزير الدفاع
األمـــيـــركي بـــالـــوكـــالـــة بـــاتـــريك
شـاناهـان التي جـاءت تزامـنا مع
تقـد نواب مـشروع قانـون يدعو
إلى انـسحـاب الـقـوات األمـيـركـية

بشكل نهائي من البالد.

ـصــدر احلـكـومي نـفـسه ويـلـفت ا
إلى أن "شــانـاهــان طــلب من عــبـد
ــهــدي حتــديــد مــوقف الــعــراق ا
حـيال إمـكـانـيـة قـيـام حتـالف ضد
إيــــران". ولـــذلك فــــإن "ســـيـــاســـة
+صـفــر مـشـاكل+" الـتي تــتـمـنـاهـا
احلـــكــــومــــة مع الالعــــبــــ عـــلى
الـســاحــة اإلقـلــيــمـيــة تــعـرقــلــهـا
مــــســــاعي "وكالء وحــــلــــفـــاء دول
إقلـيـمـيـة في الـعـراق نفـسه" وفق
مــا يــشـــيــر اخلـــبــيــر فـي الــشــأن
العراقي البـاحث في معهد الشرق
األوسط بجـامـعـة سـنغـافـورة فـنر

حداد لفرانس برس.
فــبــحــسب بــيــطــار "ســيــثـيــر ذلك
اســــتــــيــــاء إيــــران أو الــــواليــــات
ـتـحـدة في ح أنه مـجـبـر على ا
احلـــفـــاظ عــلـى عالقـــات وديــة مع

." االثن
وبــالــتـالـي فـإن أي خــطــوة عـكس

مرورا بالتحالف الدولي واألكراد
ــعـــارضــة ودمــشق وصـــوال إلى ا
الــتي طــلـبت رســمــيـا من الــعـراق
شن ضربـات جوية عـلى أراضيها

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وهـذا يــتــمــاهى تــمــامـا كــذلك مع
إشـارات غـربيـة تؤكـد عـلى أهمـية
الـشــراكـة مع الـعــراق ودعـمه في

مرحلة ما بعد احلرب.
ويــقــول مــصــدر عـســكــري غــربي
لـفــرانس بـرس طـالــبـا عـدم كـشف
هــــويـــته إن "الـــتـــحــــالف الـــدولي
اسـتـثمـر مـلـيـارين ونـصف مـلـيار
دوالر لـتـدريب مـئـتي ألف عـنـصـر

من قوات األمن العراقية".
ويـؤكـد في هــذا الـسـيـاق أن "دول
ـكن الــتــحـالف اســتـشــرفت مــا 
لـلـعراق أن يـكـون علـيه مـستـقبال
وعــلـى يــقــ بـــأنه ســيـــصــبح ذا

نطقة". تأثير كبير في ا

وصل تنتـظر طوفانا جديدا ـوصل الكرام  ا وقال اهل ا قـلنا اكثر من مرة 
وكـوارث مبتـكرة وفـساد يـنخر مـثل سوسـة اخلشب ومـدينة تـنظـر احزانا
وجعل وافعـاال اليرضى الـله ورسوله لـقتل مـاتبقى من حـياة وشـجر جـديدة 
ام الـربـيـعـ خـريـفـا التـورق  بـعـدمـا كـانت تـزهـو بـربـعـيـ تـنـثـر الـريـاح
واحملبة والسالم والياسم على ارض مقدسة باالنبياء واالئمة والصاحل

ومـزارع حـقد لـكن صـرخات االسـتـغاثـة تـذبح ذبـحا فـي مجـازر الـفاسـدين 
رسـوم اجلمـهوري قـد صدر بزوال الـسيـاسي وامـراضهم الـطائـفيـة ألن ا
بـعـد مـسـرحـيـة  دخـول داعش االرهـابي واعـدام من عـلـيـهـا  ـديـنـة  تـاريخ ا
وجتــريف  الــتـاريخ واجلــسـور ــديــنـة  اآلمن وخـروجــهم بــتـدمــيــر نـصف ا
فـماذا اليـ من الـبـشـر  وتـهـجـير ا ـسـتـشفـيـات  ـدارس وا واجلـامـعات وا
لتقتل فيها ـة تعود الى الدولة العثمـانية  دينة اال عبارة قد تـبقى في هذه ا
وتـنحر فـيهـا آخر آمال وصـلي وابـتسـاماتهـم البريـئة  آخـر افراح اطفـال ا

وصل.  االباء واالمهات في يوم حزين غرق الوطن فيها بعبارة ا
عـنـدمـا اكـتب عن مـديـنـة  الحتـدثـني الـيـوم عن طـائـفـتي وقـومـيـتي وديـانـتي 
فـقـد ابـيـدت عن آخـرهـا  وبـقـيت مـجـرد عـراقـيـة كـانت تـسـمى ام الـربـيـعـ
أنـــقـــاض وذكــــرى ومـــواقف تــــشـــهـــد عـــلـى فـــعل فــــاعل حـــاقــــد مع ســـبق
وعـلى بـربـريـة المـثـيل لـهـا في الـتـاريخ  وحـقـد شـعـوبي مـسـتـورد االصـرار
نـعم الحتــدثـني عن اسم عــشـيـرتي وديـانـة مــبـتـكــرة لـتــشـويه اصل الــدين 
مثـلما افعل وطـائفتي وقومـيتي النني اكـتب عنهـا بهويـتي العراقـية الوحـيدة 
وباقي مع الـبـصرة والـعـمارة وبـابل واالنـبار وديـالى وصالح الـدين واربـيل 
ـدن العراقية عـراق ..ليس سوى العراق . واذا كـان هناك من هو مهووس ا
ومـصـدر مـوتـنا وبـاالمـوات الـتي يـحـكـمـون عـقـولـنـا ومـصـائـرنـا بـالـطائـفـيـة 
فأنني خـارج هذه التغطيـة اجلاهلية التي تـفرق ب مدننا وأقتـتالنا وتخـلفنا 
وحتاول رفع اخليـمة العـراقيـة من على رؤوسنـا لتكـون قادرة على وانـساننـا
وتقسيمنا الى مذاهب وطوائف وعشائر وقوميات اصابتنا بقذائف الطائفية 
وخــارج الــعــقل والــوجـدان! ال لــيــصــبح الــعــراق هــامــشــا بال لــون وطــعم 
ــتـــهـــالك ا فـــهي الـــرمـــز لـــعـــراق الـــيـــوم  ـــوصل  حتـــدثـــوني عن عـــبـــارة ا
ـنـخـور بـاحلـزن والـفـقر ـريض بـالـفـسـاد والـطـائـفـيـة  ا ا ـنـقـسم ا ـشـتت ا
فقود في عبارة حديثة تنقله الى وطن الباحث عن االمل ا واجلـوع والعطش 
وابـوة ناضجـة تتـعطر يـفتح ذراعيه بـحنـان الى اهله  وقـلب كبـير متـسامح 
وقـد قـتـلت االمـهات ـوعـظـة . فـأي عـبـارة نـتـحـدث عـنـهـا الـيـوم  بـاحلـكـمة وا
بسبب فسـاد االبناء وظـلمهم وجـورهم وطمعهم مع سبق االصـرار  واالبـناء 
نـاسها ونهرها وصل  ألنـهم اليخافون الله والـوطن . التقل لي كيف كانت ا
النني لم ارى اال مـديـنـة أخـرى التشـبـهـها وشـوراعهـا وأحـيـاءهـا ومبـانـيـهـا 
مـديــنـة اشـبـاه ازيـلـت عـنـهـا كل مـقــومـات احلـيـاة  وســلـبت مـنـهـا تـاريـخـا 
) الواقع واحللم وأختفت (ام الربيع ها احلضارية  وطمست معا تـاريخها 
وشوراع متهالكة لـتظهر على أنقاضـها أحياء مدمرة بالـكامل مع ساكنيهـا 
وروائح جلثث مازالت حتت االنقاض ونسمات وتالل من أكـداس النفايات 
لـهـواء مـثـقل بـروائـح اجملـاري والـسـواقي  ورايـات سـود وخـضـر وصـفـر 
يـتنـافـسون بال خـجل عـلى سرقـة خـيراتـهـا واثارهـا  ويـتابـهـون علـى مديـنة
عـنـدمـا اسـمع آن أنـقـاض بال حـيـاة! كم اشـعر بـاخلـجل والـعـار كـعـراقي 
وهي تنـاجـيك بـحرقـة الـفـؤاد انا ابـنـكم يـاعراقي الـناس االحـيـاء واالمـوات 
ـزروع فـي حـقـول وهــذا الـظــلم الـقــاسي ا ـســتـوردة  ـاذا هــذه الـقـســوة ا
كـأنهـا مـجرد ـة) ـديـنـة القـد ـ . كم اشـعـر بالـعـار حـقا عـنـدما ار (ا الـظا
ومـآذن ومــورثـوات شـعــبـيـة زائــلـة  ـة وقـصص حـب قـد ــاضي تـاريخ من ا
وامهات صابـرات يحلمن بعودة وكـنائس مهدمة  واطفـال يبتسمون لـلحزن 
ابنائهم االحياء واالموات على السواء . مدينة انقاض تزدحم بذكريات االباء
هي شهادة وصل  وتنتظر حلم الـتاريخ واالنسان والنهـر عبارة ا واالجـداد 
ونـهاية ديـنة  ـوت ا لـكنهـا لن تـكون عـبارة  مـوت لضـحايـا الفـساد واحلـقد 
انـهـا عـبـارة االمل حلـياة شـعب مـتـمـرس في صـناعـة الـتـاريخ واجلـغـرافـيـا 
لكـنـها وشـهادة لـلـشـهداء االحـيـاء نـعم هي احـزان الـعبـارة  مـضيـئـة أخرى 
ـوصل ان الـنـاس فـيـهـا يـتـألقـون ابـداعـا في ـدرسـة ا درس كـبـيـر تـضـاف 
ديـنتهم وأحـيائهم ومـدارسهم وجامعـاتهم بطـريقة تـسر القلب اعـادة احلياة 
ال وتدميرالعباد .لقد تاسست شغولة بتقاسم النـفوذ وا بـعيدا عن الدولة ا
ديـنـة بعـد هـذه الـقيـامـة الكـبـيرة قـواعـد سـلوك جـديـدة للـمـوصلي في هـذه ا
فقـد برزت بـقوة (نـكران هـو التالحـم االجتـماعي الـذي قل نظـيـره  الـعراقي 
الـذات) وارتــفع مــنـســوب ( الـتــضــامن االجـتــمــاعي ) الى اعــلى مـســتـوى
ـدينـة وابدع الـناس وشـاعت ثقـافة (الـتـطوع ) بـ الشـباب بـ االحـياء وا
حتى لـتشـعر أن هـناك مـدنا في ابـتكـار صنـاعة الـوجـود 
جـديـدة ســتـظـهــر بـعـد االنــقـاض  وان حـيــاة جـديـدة
أسـأة .وهذا هو تـاريخ العراق سـتبزغ من بـ هذه ا

وصل . ما زلنا هنا وما زلنا أحياء!   وتاريخ ا

لك االردن خالل زيارتهما بغداد “U¹—…∫ رئيسا اجلمهورية والوزراء يستقبالن الرئيس االيراني وا
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ـــــــكــــــاسب ذلـك "قــــــد تــــــطـــــــيح ا
الــدبـلـومـاسـيــة األخـيـرة لـلـعـراق
وتزعزع استقراره الداخلي" وفق

حداد.
ـؤزر" على فـبـعد إعالنه "الـنـصر ا
اجلهـادي انـفتح العـراق مجددا
عـــــــلى دول اجلـــــــوار من أبــــــواب
احلـــدود الـــبـــريـــة أوال مع األردن
غربا عبـر منفذ طريـبيل التجاري
ـنـافذ وقـريـبـا في اجلـنـوب عـبـر ا
ــغــلــقــة مــنــذ غـزو الــســعــوديــة ا

الكويت قبل ثالث عاما.
أمــا عـلى طــول احلـدود الــغـربــيـة
ـتـاخـمـة لـسـوريـا الـصـحـراويـة ا
فكـان لـلـعـراق دور آخر بـتـنـسيق

عسكري متعدد األطراف.
فـــبــغــداد الـــيــوم هي الـــعــاصــمــة
العـربـيـة الوحـيـدة الـتي تـتواصل
عــــلـــنـــاً مع جـــمــــيع األطـــراف في
الـــداخـل الـــســـوري مـن روســـيـــا
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وحدة ـدنية إلسـتحـصال البـطاقـة ا الزخم الـذي تشهـده مواقع دوائـر االحوال ا
واطن ـدنـيـة وشهـادة اجلـنـسيـة الـعـراقيـة يـدفع ثـمـنه ا بـدالً من هـويـة االحوال ا
راجع وكـذلك منـتسـبـو هذه الـدوائر الـذين تقع عـلى  عـاتقـهم مسـؤوليـة اجناز ا
راجع . واذا كان هذا الزخم يـتفاوت ب دائرة وأخرى تبعاً معـامالت هؤالء ا
للـحجم الـسكـاني للـمنـاطق التـي تقع ضـمن مسـؤوليـة كل دائرة. وقـد هالـني ما
وجدت من زخم شديد ومعاناة مزدوجة عند زيارتي لدائرة احوال مدينة الصدر
الـواقـعة ضـمن مـجـمع سـوق  الثالثـاء في الـرصـافة. نـعم انـهـا مـعانـاة مـزدوجة
ـوظف والـطـرفان عـاجـزان بـطبـيـعة احلـال عن جتـاوزهـا اال بطـريـقة لـلـمواطن وا
واحدة هي اخلـضوع لالمـر الواقع حـتى يأذن الـله بحل عـاجل. فمـدينـة الصدر
كتظـة سكانيًا وهذا يعني ناطق ا وما حوالـيها من مناطق كما هـو معروف من ا
ؤسسات والدوائـر احلكومية الـتي لها صلة بـتعامل يومي مع اهالي ان جمـيع ا
ـعـقول الـلـذين يـدفع ضـريبـتـهـما ـدينـة تـعـاني الـزخم الشـديـد والـضـغط غيـر ا ا
ــوظف عـلـى حـد ســواء. رأيت الــنــاس صــابـريـن وهم يــدركـون واقع ــواطن وا ا
ـوظــفـ الـذين احلـال مـســلـمـ امــرهم الى الـواحــد األحـد  فـهم يــدركـون ان ا
يتـسلمـون معامالتـهم إلجنازها لم يـقصروا في واجبـاتهم  بل ان ما يـبذلونه من
ـكـن ان يـؤديه أي مــوظف خـدمــة عـامــة بل انـني مـجــهـودات التــرتـقي الى مــا 
ـوظـف يـعـانون الـكـثيـر الـكثـيـر حتى انـهم اليـستـطـيعـون سد وجـدت ان هؤالء ا
رمقـهم اذا ما احـسوا بجـوع بل وانهم قـد يجدون حـرجاً اذا مـا ارادوا الذهاب
ـيــاه. وبــرغم ذلك شــاهــدت بــأم عـيــني ان مــشــادات قــد وقــعت بـ الى دورة ا
ا بـسبب مطـالبته وظف وا مراجعـ وموظفـ  لكـنها لم تـكن بسبب تـقصيـر ا
ـراجع ان باالمـكان جتاوز للـمراجع بإكـمال بـعض نواقص مـعاملـته فيـما يظن ا
مثل هـذه النواقص. وانا اقف قبالـة موظف بعد آخر إلجناز مـعاملتي  احسست
ـوظف برغم وظـفون وحـجمه فمـن يصدق ان ا بعـظم اجلهـد الذي يـبذله هـؤالء ا
برودة اجلـو يعـمد الى مسح جـبهـته من العرق من وقت آلخـر جراء مـا يبذله من
لل جراء االنـتظار جهـد وجراء الزحـام الشديـد. وفيـما كنت اشـعر بالـضجـر وا
ـوظـفـ وأرثي حـالـهم فـيـسري فـي اعمـاقي الـطـويل اخـذت اشـفق عـلى هـؤالء ا
ـوظفـ االبـطال كـان لزامـاً عـليّ ان اذكرهم واسـاة . ووفـاء لهـؤالء ا شيء من ا
وظفـ اآلخرين الذين لم اراجعـهم ألن هؤالء ايضا باالسـم دون ان اغمط حق ا
الزم االول كانوا بالتأكيد يؤدون واجباتهم على اكمل وجه ولكني دهشت لدقة ا
عامالت الزم  عبـاس كندوح قنبـر وهما يتوليـان تدقيق ا  أحمـد اياد خضر  وا
عـاملـة الى التـصريح الـنهـائي اال بعـد استـيفاء ويتصـببـان عرقـاً حتى التـصل ا
صرح النهائي الى اعادتها ما يؤدي الى تأخير تطلبات لكي اليضطر ا جميـع ا
ـفوض جـعفـر جاسم سـلمـان وهو يؤدي مـهامه راجع. واثـار انتـباهي ايـضًا ا ا
راجع وتسهيل تـرويج معاملته.  وقبل على اكـمل وجه ساعيا الى كسب رضـا ا
وظف وسـام جليل محمود وظفة ختـام عبد الزهرة وا هذا استـوقفتني مطـاولة ا
راجـعـ بأنـاة وسعـة صدر. وهـما يـقـومان بـعمـلـية ادخـال البـيانـات وتـصويـر ا
وظف ـراجعة مـدير الدائرة الـعقيـد هيثم ادركت ان هـؤالء ا وعنـدما اضطررت 
ـعامـالت ويضع ـديـر الـقدوة احلـسـنـة فـقـد كـان يـنـجـز ا ـا وجـدوا في هـذا ا ا
ثابرة . واخلالصة التي خرجـت بها من مراجعتي للدائرة تتمثل عليـها توقيعه 
ـسـؤولـ مـلـخـصه ان تـعـمل دوائـر في مـقـتـرح اتـمـنى ان يـجـد الـنــقـاش لـدى ا
ـدنية على تـقن مـراجعاتهـا من خالل التحـكم باحلجز االحوال ا
االلكـتروني ووضع حـد مقـرر لـلمـراجعـة اليـوميـة الينـبغي
جتــاوزه .. امــا اذا كــان هــذا االمـــر مــعــمالً به في واقع
سموح به احلال فـينبـغي واحلالة تـقليل الـعدد اليومـي ا
في احلــجـز االلـكــتـروني في االقل عــنـدمـا يـتــعـلق االمـر

كتظة سكانيًا مثل مدينة الصدر وغيرها. ناطق ا با

بغداد
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