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الـهـيــئـة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس انه (تـماشيـاً مع نـهج الهـيئة
في إعــطــاء األولــويــة لــلــقــطــاعـات
هـمة واحلـيويـة من خالل منـحها ا
لإلجــازات اإلسـتــثــمــاريــة اذ يـأتي
الـقـطاع الـصـحي ضـمن القـطـاعات
ـهمـة الـتي ركـزت عـلـيـهـا الـهـيـئة ا

والذي عـانى من مشـاكل جمـة ألقت
بـــظاللــــهـــا عــــلى واقـع اخلـــدمـــات
الــطــبــيــة والـصــحــيــة  في بــغـداد)
مــشــيـرا الـى ان (الـهــيــئــة  مــنـحت
الـعـديـد من اإلجازات اإلسـتـثـمـارية
ــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات إلقــــــامــــــة ا
واإلخـتـصـاصـات اخملـتـلـفـة وإعـادة

الــطالق نـــتــيـــجــة االرقـــام الــغـــيــر
ـسـجـلـة في احملـاكم). مــسـبـوقـة وا
وأضــــافـت الـــــطـــــائي أن  (ثـالثــــة
اسباب رئيسـية تقف وراء االرتفاع
الكبير حلاالت الطالق وهي العامل
ــــبــــكـــر االقــــتــــصـــادي والــــزواج ا
ومـنـصــات الـتـواصل االجــتـمـاعي)
واكد مـكتب حقـوق االنسان  في ان
 مــطـمــر رئـيس لــلـنــفـايـات يــشـكل

مصدر تهديد للصحة والبيئة.
  Íbł b¹bNð

ـكــتب في  احملــافـظـة وقـال مــديـر ا
صـالح مــهـــدي  فـي بــيـــان تـــلــقـــته
ـطـمر الـرئيس (الـزمان) امس ان (ا
للنفـايات في أطراف مدينـة بعقوبة
يـشـكل مـنـذ سـنـوات مـصـدر تـهـديد
جدي لـلصـحة والبـيئـة كونه يفـتقد
لـكل الــشـروط الــبـيــئـيـة فـي تـشـكل
ـتكررة مصــــدر قلق كبير حرائقه ا
ـا حتـمـله مــــن مـواد سـامة) نـظـرا 
وأضـاف أن (مـطـمـر الــنـفـايـات هـو
ثـابة وبـاء صامت يـخنق مـناطق
واسـعـة من بــعـقـوبـة ومــحـيـطـهـا)
داعيـا الى (فرض حـظر شـامل على
ـــنع تــكــرار احلـــرائق فــيه دخــوله 
والـتي يـقـوم بـهــا بـعض الـعـابـثـ
دون االكتراث لـتداعياتـها اخلطيرة

على الصحة والبيئة) . 
من جـــهـــة اخـــرى اعـــلـــنت هـــيـــئــة
استثـمار بغداد عن تـأهيل وتطوير
مـســتـشـفى اجلـراح االهـلي. وقـالت
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ـســتــشــفــيـات تــأهــيل وتــطــويــر  ا
ـقـامـة سـابـقـاً وإقـامـة اخملـتـبرات ا
الطـبيـة ومصانع األدويـة للـنهوض
بالـواقع الصـحي في الـبالد) مبـينا
ان (مـــشــــروع تـــأهــــيل وتــــطـــويـــر
مستشفى اجلراح  للجراحة العامة
وجـــراحــة الـــعـــيـــون والــوالدة  في
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 اكـدت الـنـائـبة عن مـحـافـظـة ديالى
غـيـداء كـمـبش  أن  مـعـدالت الـفـقـر
ـــنـــاطـق احملـــررة هي االعـــلى في ا
على مستوى احملافظة مشيرة إلى
ئة أن نسـبة البـطالـة بلغت  50 با
وقـــالـت كـــمـــبش  لــ(الـــزمـــان)  إن
ـناطق احملررة (معـدالت الفـقر في ا
داخـل ديــالى هي االعــلى مــســتـوى
احملـافظـة ونتـيجـة اسبـاب متـعددة
ابــرزهـا تـداعـيــات احـداث حـزيـران
 2014وتـــدمـــيـــرهــــا الـــعـــديـــد من
القطاعات احليـوية  ومنها الزراعة
والـصـناعـة).  واضـافت كـمبش ان
ـئة (مـعدالت الـبـطالـة تـغزو  50 با
ـــنـــاطق احملـــررة في من شــــبـــاب ا

ديالى ما يظهر حجم التحديات).
 ودعـت كــــمـــبـش احلــــكـــومــــة الى
(ضـــرورة تــبــني ســلـــســلــة بــرامج
ـنـاطق احملـررة النـعـاش اقـتـصـاد ا
تـضررة من خالل دعم الـقطـاعـات ا
.( وتـوفـيـر فـرص العـمـل لـلـعـاطـل
ومن جــــانـب آخــــر اكــــدت عــــضــــو
أن مــجــلس ديــالى جنــاة الــطــائي 
مـحـاكم احملـافـظـة تـسـجل اكـثـر من

 13حالة طالق يوميا. 
وقــــالت الــــطـــائي لـ(الــــزمـــان ) إن
(مـحاكم ديـالى سجـلت في الـنصف
االول مـن عــــام  2019 أكـــــثـــــر من
 2360حـــالــة طالق) الفــتــا إلى أن
(هذا الـعام البـد أن يطـلق علـيه عام
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ـشـاريع الـكــرادة  كـونه واحـد من ا
الــصــحــيــة اإلســتــثــمــاريـة) وتــابع
البـيان ان (الهيـئة تتـابع وبإشراف
مــبــاشــر من قــبل رئــيـســهــا شــاكـر
الـــزامــلي ســـيــر الـــعــمـل في مــوقع
ستشفى و رصدت  نسب اإلجناز ا
شروع). و التأهيل والتطوير في ا

½U¹UH ∫ مطمر للنفايات في ديالى
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عقد أمس  4 أب في بغداد اجتـماع ثالثي يضمن وزراء خـارجية العراق
واألردن ومصر لتنسيق اجلهود والتعاون في القضايا العربية والدولية ال
نطقة وكذلك الـتعاون وتنسيق اآلراء سيما مكافـحة اإلرهاب الذي ينخـر ا
فيما يـخص القضـية الفـلسطيـنية فـضلًا عن بـعض األمور التي جتري في
العراق ومحاولة التأثير على عالقاته السـياسية وتوجيهها عربيًا على أقل
تقـديـر. أمـا القـضـايـا التي يـبـحـثهـا االجـتمـاع الـثالثي الـيـوم هو مـحـاولة
شـروع االقتـصادي الذي ـساهـمة في ا إقناع الـعراق  بـقبـول التطـبيع وا
تـديـره إسـرائـيل " سـكـة حـديـد الــسالم" الـذي يـربط دول مـنـطـقـة اخلـلـيج
ـتـوسط ثم الـعـربي مـرورًا بـاألردن ثم مـيـنـاء حـيــفـا ومن ثم عـبـر الـبـحـر ا
ـشـروع الـذي روج له رئـيس الـوزراء اإلسـرائيـلي " بـنـيـام أوربا ,وهو ا
ـر عـبـر ـا له من فــائـدة اقـتـصــاديـة وسـيـاســيـة لـلـدول الــتي  نـتـنــيـاهـو" 

أراضيها.
ـر اخلط عبـر أراضيه? اجلواب السؤال هـنا هل الـعراق من الـدول التي 
ال لـكن حتـاول إسـرائيـل مـتمـثـلـة بـاألردن اجلـارة ومـصـر الـدولـة الـعـربـية
الكـبـرى أن تؤثـر عـلى الـقرار الـسـياسي الـعـراقي من أجل االشـتراك في
ا لهذا البـلد من امكانيات اقـتصادية كبرى وفي نوي إنشـاؤه  شروع ا ا
شروع فإنه سـوف يربط بخط سكة حال وافقت حكومـة بغداد على هـذا ا
حديـد رمـادي- فـلـوجة- بـغـداد- بـصـرة وقد مـهـد لـلمـشـروع مع حـكـومة
بـغـداد مـنـذ مدة ,تل أبـيب حتـاول الـتـأثـيـر عـلى حـكـومـة الـعـراق من أجل
ـسـافـة األقـصـر وتـقـلـيل الـزمن والـكـلـفـة. لـذلك اسـتـعـمـال أراضـيه ذات ا
ـبـاحـثـات جـاريــة عـلى قـدم وسـاق وبـإصـرار مـن حـكـومـة إسـرائـيل ألن ا
ــتـلك خط ســكـة حـديــد عـلى عـكـس الـسـعــوديـة وعـمــان الـلـتـان الـعـراق 
سيقـومان ببـناء خط جـديد وما لـهذا من تكـلفـة مادية وزمـنية اآلن حـكومة
بغداد في وضع ال حتـسد عليه ,هل تتجـرأ وتنـقلب على الـعاطـفة القـومية
العروبية وتـسير في ركب دول التطـبيع ماذا سيكـون رد الشارع العراقي
ـسلـحـة" اإلسالميـة" مـنهـا أم أنهـا تـذهب إلى الفـائدة السيـما الـفـصائل ا
االقتـصاديـة الـتي سوف تـدخل لـلدخل الـقومي 100 ملـيـار دوالر سنـويًا
سيـما وأنه بـأمس احلاجـة لهـذه األموال من أجل إعـادة اإلعمـار وحتس
مـاطلة مرة االقتصـاد لكن احلكـومة حتاول أن تـتجنب اإلحـراج وحتاول ا

والتلميح مرات عدة.
ـشـروع هـنـاك دالئل وقــرائن تـدل عـلى مـوافــقـة الـعـراق واالشــتـراك في ا

منها:
- بناء مـينـاء الفاو الـكبـير الـذي سيكـون الركـيزة والقـاعدة األسـاس لهذا

شروع ,وسوف يكون بأهمية ميناء حيفاء. ا
يت. اسة لألموال من أجل أحياء اقتصاده ا - حاجة العراق ا

- التحول في الـرأي العام الـعراقي في االبتـعاد عن القـضية الفـلسطـينية
واالكـتـفـاء بـهــمـومه الـداخـلـيـة; أمــا الـبـيـانـات احلـكـومــيـة فـهي عـبـارة عن

استنكار أو شجب خجول ال غير.
شروع ستـكون العـواقب وخيمة وفي حالة رفضت بـغداد االشتـراك في ا
تـحدة بدأت فـعلًا في وقاسيـة جدًا عربـيًا ودوليًـا ألن الواليـات األمريكـية ا
هـذه اخلـوطــة من خالل الـقـوائم الــتي حتـمل أســمـاء مـسـؤولــ عـراقـيـ

الي; ووضعهم في قوائم عقوبـات وزارة اخلزانة األمريكيـة بتهم الفساد ا
تـرتـبة عـلى الـعراق وتـقد ـطـالبـة بـديونـهـا ا أما عـربـيًا سـتـقوم الـدول با
تحدة ,فضلًا عن ايقاف االستثمارات العربية في العراق شكاوى لأل ا
ـالـية الـتي خصـصت من أجل إعادة إعـمار سـاعدات ا وعرقـلة وتـأخيـر ا

ناطق احملررة من سيطرة داعش. ا
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ودعم الـدكـتـور خـالـد شـوكـات الذي
يـخـوض مـعركـة حتـديـثيـة شـجـاعة

في تونس . 
وقد حتدث الدلـيمي خالل االجتماع
ــواجـهـة ــوقف الـعــراقي من ا عن ا
االمـــريــكـــيــة اإليـــرانــيــة واتـــســمت
مـداخـلته بـقـراءة واقـعيـة  ذات بـعد
تاريخي اسـتراتيـجي . وشارك عدد
ـنـاقـشة . ـنـتـدى في ا من اعـضـاء ا
ـــنـــتـــدى عـــلى انه وشـــدد رئـــيس ا
ـنــتـدى بـطــولـيـة (يـعــتـبـر رســالـة ا
ــؤســســ خــطـورة جتــســد وعي ا
ــرحـلــة احلـالـيــة وإصـرارهم عـلى ا
مــقــاومـة كـل أسـبــاب الــفــرقــة عـلى
مسـتوى االقـليم وتطـلعـهم الصادق

الى بناء مستقبل معافى).

ـنـتــدى) فـأبـدت الــضـوء في قــلب ا
إعـجـابـهـا بـاحلـركـة ووعـدت بـدرس
ـنتدى االجـتماع وضـوع . وعقد ا ا
األســبـوعي االخـيــر في بـيـروت في
حضـور الدلـيمي ومـديره الـتنـفيذي
ســعــد مــحــيــو واتــخــذ مــجــمــوعــة

قرارات ابرزها : 
- عـــقـــد مــوءتـــمــر صـــحــفـي قــريب
لإلعالن عن مـوءتـمـر إقلـيـمي يـحدد

موعده في األسابيع القليلة
ــقــبــلــة وهــو بـــعــنــوان "مــنــتــدى ا
التكامل : موءتمر بناء  اجلسور" . 
ـنـتــدى في بـيـروت وتـدشـ مـقــر ا

ركزي .  قر ا واعتباره ا
وإقـرار الـنـظـام الـداخـلـي لـلـمـنـتدى

خالل عشرة أيام . 

سـجل التـعازي. وفي مـنزل الـسفـير
الـتـونـسي الـتـقى الـدلـيـمي الـفـنـانة
الــلــبــنـانــيــة مــاجــدة الـرومـي الـتي
نـاسبة وصلت مـعزيـة.  وسمـحت ا
بـــتــبــادل بـــعض االنــطـــبــاعــات عن
تــونس مـــلــتــقى الـــعــرب جــمـــيــعــا
ــقــاوم والــعــراق الــبــلــد الــعــنــيــد ا
ولـــبــنــان وســـوريــا وكل الـــشــرفــاء
الــعـــرب أيــنــمــا حــلــوا .  وعــنــدمــا
ـطــربـة الــلـبــنـانــيـة اســتـوضــحت ا
ــنــتــدى شــرح الـــكــبــيــرة أهـــداف ا
الـدليـمي انه (مـسـاحـة تالق وحوار
نطقة وتوجه وتعاون على امتداد ا
الى الـسـيــدة الـفـاضـلـة والــشـقـيـقـة
العزيزة بكالم من الـقلب مرحبا بها
صــوت فــرح وبــطـولــة ووهــجــاً من
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قـــدم وفــد مـن مـــنـــتــدى الـــتـــكـــامل
االقـلـيـمي الـتـعـازي بـوفـاة الـرئيس
الـتـونـسي الـبـاجي قـائـد الـسـبـسي
في مـنــزل الـسـفــيـر  الـتــونـسي في

احلازمية.  
وضم الــوفـد وثـاب شـاكـر الـدلـيـمي
ـنتـدى وفؤاد حـبيـقة مـدير رءيس ا
العالقات اخلـارجية وطـوني وهبة.
وحـمل الـدلـيـمي رسـالـة الى مـحـمد
ـرحـلـة االنتـقـالـية الـنـاصـر رئيس ا
تسلمها منه القائم بأعمال السفارة
رضـا شـهـيـديـة فـي غـيـاب الـسـفـيـر
وجـود حاليا محمـد كر بودالي ا

في تونس. 
كمـا دون الدليـمي كلمـة موءثرة في
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ـانيـا - أ ف ب: دعت النـاشـطة األيـزيديـة احلـائزة جـائزة { شتـوتغـارت - أ
نوبل للسالم لعام  2018 ناديا مراد األيزيدي للعودة إلى سنجار وذلك في
ناسبة انيا السبت  كلمة ألقتها خالل حفل أقيم في شتوتغارت في جنوب أ
الذكـرى السـنويـة اخلامـسة لـلفـظائـع التي ارتـكبـها تـنظـيم داعش بحق أتـباع

هذه األقليّة الدينية.
وقالت مـراد "اليـوم هنـاك أكثر من
 90ألـف (أيــــــزيـــــدي) عــــــادوا إلى
ســنـجــار من الـضــروري أن يـعـود
ــة بــخــطــة ـــزيــد إلحلــاق الــهــز ا
داعـش الــــتي كــــانت تــــقـــوم عــــلى
طـــردهم من ســـنــجـــار" في شـــمــال
الـعــراق. وخالل احلـفل الـذي أقـيم
ـــــركــــزي بــــدعـــــوة من اجملـــــلس ا
انيـا أعربت الشابة عن أليزيديي أ
أسـفــهـا ألنّ "الـســلـطـات الــعـراقـيـة
والـكرديـة لم تفـعل شـيئـاً بالـنسـبة
لـنــا وال تـوجـد حــالـيـاً أيّ ســلـطـة
مـحـلـيّـة في مـنطـقـة سـنـجار".  وإذ
اعـــتـــبــرت مـــراد الـــتي أصـــبــحت
نــــاطــــقـــة بــــاسـم هــــذه األقــــلــــيّـــة
ضطهدة أنّ ما جرى في سنجار ا
مـن "إزالـة لأللـغـام ونــبش لـلـقـبـور
اجلـمـاعـيـة" هـو "خـطـوة إيـجـابـيـة
إلـى األمــــام" طـــــالـــــبـت بـــــإعــــادة
ـنطقة اخلدمات الـعامة إلى هذه ا
ـــــــــــــــــــدارس ــــــــــــــــــــا فــي ذلــك ا

ستشفيات.  وا
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وهذه الشابة التي سـباها التنظيم
اإلرهــابي مـثــلـمـا فــعل بـاآلالف من
مـثـيالتـهـا من الـشـابـات والـفـتـيات
األيـزيـديـات حـ كـان عـمـرهـا 19
عـــامـــاً وقـــتل الـــعـــديــد مـن أفــراد
عـائلـتهـا واستـعبـدها جـنسـياً إلى
أن جنـحت في الـفـرار من قـبـضـته
شــدّدت فـي كــلــمــتـــهــا عــلى أنّ من
واجـب الـــســـلــــطـــات الـــعــــراقـــيـــة
والكردية أن "تعـوّض على الناج
األيـزيـدي من تـنـظـيم داعش لكن

دولي ب"االبادة" التي تـعرّضت لها
ـة اإلبادة هي هـذه األقلـيـة.  وجر
االخـطـر عـلى اإلطالق في الـقـانـون
ـــتـــحــدة الـــدولي وحتـــقّـق األ ا
راهــــنــــاً لــــلــــتــــأكّــــد من ارتــــكــــاب
اجلهادي في العراق جرائم حرب
وجـرائـم ضـد اإلنــســانـيــة وإبـادة

. وخصوصاً بحق األيزيدي
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وفـي دمش أعـلــنت أســمــاء األسـد
عــقـيــلــة الـرئــيس الــسـوري بــشـار
األسـد فـي مـقـابـلة مـع الـتـلـفـزيون
الـــســوري الــســـبت شــفـــاءهــا من
مــرض الــســرطــان بــعــد عــام عــلى
تـشـخـيص إصـابـتـهـا بـورم خـبيث
في الـــــثـــــدي. وقـــــالـت األســـــد في

ـــقـــابـــلـــة  ان "رحـــلـــتي انـــتـــهت ا
احلمد الله خلـصت انتصرت على
الــسـرطـان بـالـكـامل". وبـدت االسـد
ــقــابــلــة وهـي تــرتــدي ثــوبــاً فـي ا
ابــيـض الــلــون ويــظــهــر شــعــرهــا
قصيراً ومـصففاً لـلمرة االولى منذ
إعالن بـدء تـلـقـيـهـا الـعالج بـعـدمـا
كـانت تــغــطي رأسـهــا بــوشـاح في
اطالالتها السابقة. وفي آب 2018
أعـلـنت الـرئاسـة الـسـوريـة عن بدء
أســمـاء األســد اخلــضــوع لــلـعالج
بــعـد تــشــخـيص إصــابــتـهــا بـورم
خـبـيث في الـثـدي  الـكشـف عنه
ـبـكرة. وقـالت األسد في مـراحله ا
ـسـتـشفى الـتي تـلـقت الـعالج في ا
الـــــــعــــــســـــــكــــــري إن "وجـع عالج

الــسـرطــان فـيه تــعب وألم وإرهـاق
للجـسم لكن هذا ال يـعني أال يكون
الــواحـــد إيـــجــابـــيـــاً في حـــيــاته"
مـشـيـدة بـعائـلـتـهـا التـي وقفت إلى
جـانـبــهـا. وحـول زوجـهــا الـرئـيس
الـسـوري قـالت "هـو شـريـك الـعـمر
كـــلـه والــســـرطـــان كـــان رحــلـــة من
الـعـمـر األكـيد أنـه كان مـعي". وفي
اول صــورة نـشــرت لـهــا إثـر إعالن
اصـابـتـهـا بـالسـرطـان ظـهـر األسد
في الـــــصـــــورة مع زوجـــــتـه وهــــو
جــالـس الى جــانــبــهــا ويــتــبــادالن
االبــتـسـامــات. وأسـمـاء األسـد (44
عـــامــاً) أم لـــثالثــة أوالد صـــبــيــان
وبـــنت.  والـــدهـــا طـــبـــيب الـــقـــلب
ـــرمـــوق فـي بـــريـــطـــانـــيـــا فـــواز ا

حتى اآلن لم يحصلوا على شيء".
ودفـــعت حــكــومــة بـــغــداد لــبــعض
األيــزيـديــ تـعــويــضـاً مــالـيــاً هـو
عـــبــارة عـن دفــعـــة واحــدة قـــدرهــا
حـوالى  1700دوالر أي مــا يــزيـد
قــلـيالً عن ثالثـة أضــعـاف مـتـوسط
الـراتب الــشـهـري في الـعـراق. ومن
أصل  550 ألف أيــــزيـــدي كــــانـــوا
يــعـيــشـون في الــعــراق قـبل الــعـام
 2014هـم ثــــلث األيــــزيــــديــــ في
الــعـالم أجــمع فـرّ  100ألف مـنـهم
ـانـيـا. ـنـفى وال سـيــمـا إلى أ إلـى ا
ـانـيـا حـالـيـاً حوالى ويـعـيش في أ
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وفي آب  2014 قتل تـنـظيم داعش
مـئـات من األيــزيـديـ فـي سـنـجـار
ـحافـظة نيـنوى الـعراقـية وأرغم
عـشـرات اآلالف مـنـهم عـلى الـهـرب
فـــيــمـــا احـــتــجـــز آالف الـــفــتـــيــات
والــــنـــــســـــاء ســــبـــــايــــا. وخـــــطف
اجلـــهــاديـــون أكـــثــر من  6400من
األيـزيديـ تـمكّن  3200مـنهم من
الفرار و إنقاذ بعضهم وما زال
. ونـشأت مـصـيـر اآلخـرين مـجـهـوالً
الـعــقـيـدة األيــزيـديـة قــبل أكـثـر من
سـتـة آالف عـام وتعـتـبـر دينـاً غـير
ـكن تــبـشـيـري ومـغـلـقـاً أي أنّه ال 
ألحــد من خـارجــهـا أن يــعـتــنـقــهـا.
وتثـير مراد مـعاناة األيـزيدين أمام
ـنابـر الـدوليـة وخصـوصـاً بعـدما ا
حــازت جـــائــزة نــوبل لـــلــسالم في
 2018 وتــعـاونــهــا احملــامــيـة أمل
كـلـوني سـعيـاً إلى انـتـزاع اعـتراف

األخـرس ووالـدتـهـا الـدبـلـومـاسـيـة
ـتـقاعـدة سـحر عـطري. الـسـورية ا
تتحـدر عائلـتها من حمص (وسط)
وحتمل اجـازة جامعـية من "كيـنغز
كــولــدج" في لـــنــدن.  وقــبل انــدالع
النزاع في سوريا منذ العام 2011
كــانـت األسـد مــحـط أنـظــار االعالم
الـــغـــربي الـــذي أســـهب في وصف
أنـاقـتهـا وثقـافـتهـا إال أن صـمتـها
ازاء الـــــنـــــزاع فـي بالدهــــــا قـــــسم
الــســوريـ حــولــهــا.  وغـالــبــاً مـا
تــظــهـر األســد في مــقــاطع فــيــديـو
وصـور أثـنـاء رعـايـتـهـا لـنـشـاطات
اجــتــمــاعــيــة بــيــنــهــا لــقــاءات مع
عــــائالت الــــقــــتـــلـى واجلـــرحى او

تكر طالب وزيارة جمعيات.

انيا WLK∫ ناديا مراد تلقي كلمة في حفل التأب بأ
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العب الرياضية كلها  س بالرياضة والرياضي وا بعيداً عن ا

ـالعب الـريـاضـية وتـثـبـيـتـاً لالحـتـرام والـتعـاطـف مع الـفِـرَق الـريـاضيـة وا
العراقية كلها ..

نقول :
ليس االعـتـراض على لُـعـبة ريـاضـية جتـري في مـدينـة مـقدسـة (كـكربالء)
ا اخللل في مثوى االمام احلس (ع)  –رائد الثورة على الظا  –وا
ـوازين ـارسـات مـعـيّـنـة  لم تـكن الـلــيـاقـات االجـتـمـاعـيـة  فـضالً عن ا

الشرعية  تسمح لنا بقبولها .
-2-

رحوم اإلمـام الشيخ محمد حس ا صنعه ا ومن الطريف هنا التذكـير 
كـاشف الـغــطـاء مع خـطــيبٍ حـسـيــنيٍّ قَـرَأَ بـحــضـوره مـجـلــسـاً كـان عـدد
احلضّار فيه قليال ولكنّ اخلطيب (وكان يسمى بالشيخ حسن ) أطال في

قراءة وصيّةِ االمام عليّ لولده االمام احلسن (عليهما السالم) 
وكان يكرّر قول االمام لِوَلدِهَ : 

( بُنَي حسن 
بُني حسن )

وح أنهى اخلـطيب قـراءته وهمّ باخلـروج  همس الشـيخ كاشف الـغطاء
داعبة : – في اذنه قائال  –على سبيل ا

 "أما أوصاك أبوك قائال 
بُني حسن 

ستمعن قليال فاياك أنْ تطيل في حديثك ? اذا كان عدد ا
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َ على مختلف ا يجب أنْ يلحظ ويُدرس بعناية فائـقة مِنْ قِبَلِ القائمِ انّ 
الـفـعـالــيّـات الـعـلــمـيـة واألدبـيـة والــفـنـيـة والــريـاضـيـة .. مـقــدار الـتـجـانس
ـكان واالنسـجـام في كل مـفـردة من مـفردات تـلك الـفـعـاليّـة مع الـزمـان وا

والظروف احمليطة بها ..
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لـقـد قـرأتُ مـا عــلّق به الـبـعض عن الــقـداسـة الـتي تـتــمـتع بـهـا " كـربالء"
ـثل هذه السذاجة فأخفق في وأقحم نفسه في مسائل ال يُـتعاطى معها 

الوصول الى ساحل الشاطئ اآلمن  –لالسف ?–
قدار ما نحتاج الى  اننا لسنا بحاجة الى نظريات وفلسفات مهزوزة 

واضعات السليمة . احلفاظ على القيم وا
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ما قولك في رجل يُقبّلُ زوجَتَه بحرارة أمام أبيها وإخوانها ?
انه عـبّــر عن حب عـمـيـق وود وثـيق ولم يــفـعل عـمـالً مـحـرّمــا ولـكـنّه أخلّ

إخالال كبيرا باللياقات االجتماعية التي كان عليها أنْ يحافظ عليها 
انه احرج زوجته ..

وأحرج أباها ..
وأحرج اخوتها 

ولم يكــــن بليغــــاً في تعــــبيره عن حبه لزوجته ..!
ؤاخذة !! وهكذا سُجلت عليه ا

وثاب الدليمي


