
ــقـدرة عـلى الـتــحـمل اكـثــر وانـا اعـبـر من ســنـوات عـمـري اخـتل تـوازن ا
الـنـصف قـرن ويـزيـد بـسـنـوات  لـذا قـررت ان اهـاجـر الى بـلـد اخـر غـير
بلـدي الذي اقـيم وانـتمي الـيه كل تـلك السـنـوات واتقـاضى راتبـا تـقاعـديا
مـقداره 450 دوالرا بـسـنـوات خـدمـة زادت عـلى الـثالثـ عـامـا بـشـهـادة
جامعـية .. فـكرت طـويال قبل ان اتوجه لـدائرة الـهجـرة واقدم اوراقي وما
تعرضت له  كل تلك السنوات من غ وظلم وحتى تهديد بالقتل .. طرقت
كلـفة بهـذا النوع من الـطلبـات قدموا باب الهـجرة .. استـقبلـتني اللـجنـة ا
لي عدة مـقـتـرحات وبـلـدان لـلـعيش فـيـهـا.. بعض الـبـلـدان تبـعـد عن بـلدي
بـحاراً وقـارات  وبـعـضـهـا تـبـعد عـني حـضـارات . اخـتـرت بـلـدا يـقال له
(العـراق )  قالـت لي منـدوبة الـهـجرة انه بـلـد يحـترم فـيه االنـسان ويـقدم
اخلـدمـات الــتي تـلــيق بـانــسـانـيــتـنـا ووجــودنـا عـلـى هـذا الـكــوكب .. بـعـد
مــراجــعــات ومــقــابالت واوراق تــذهب وتــاتي واخــرى تــعــلق عــلـى بــوابـة
االنتظار  وافقت اللجنة ومعها مـندوبة الهجرة على مغادرتي بلدي .. كان
عـلي ان ابـيع بـعض اغـراضي فـقـد احـتـاج الى مـبـلغ مـعـ يـعيـنـني عـلى
ــطــار اخلــاص بــبــلــدي ايــامي االولى فـي الــهــجــرة الى الــعــراق .. فـي ا
رافقـتـني مـنـدوبـة الهـجـرة لـتـدفع مـنظـمـتـهـا اي مبـلغ يـتـرتب عـلى حـقائب
الـســفـر خـارج الــوزن .. لم تـتــركـني مــنـدوبــة الـهـجــرة حـتى جــلـست في
الـطـائــرة الـتي ســتـقـلــني الى بـلــد اخلـيـار (الــعـراق) وقــالت ان هـنـاك من

سينتظرك في مطار بغداد من منظمتنا .
وبعد ساعات طـوال من السفر هبطـنا ترانزيت في دولـة اخرى ثم توجهنا
نظمة في انتظاري لتخليص اوراق الى مطار بغداد .. هناك كان مندوب ا
الـدخــول لــهـذا الــبـلــد الــغـريب عــني .. لم اتــوقع ان جتــري االمـور بــهـذه
السـهولـة فورا  مـنحي بـطاقـة االقـامة الـدائمـة ومعـها الـبطـاقة الـصحـية

الئم لي . ليصحبني الى مقر مؤقت حل اختيار السكن ا
ؤقت وجـدت غرفة وصالـة وحماماً ومـطبخاً الذي تـكتظ خزائنه قر ا في ا
ـنـظـمـة ـشـرب مـجـانـا ..  وبـعـد يـوم من الـراحـة جـاء مـنـدوب ا ـأكل وا بـا
مرحبـا بي باسم حـكومـة العـراق ليـعلمـني بانـني االن مواطـنة عـراقيـة لها
كل احلقوق ماعـدا حق االنتخاب الذي سـاحصل عليه فـور حصولي على

اجلنسية ..
نظمـة بتوجيه وتـواصل مع حكومة الـعراق لم تتركـني بل منحتـني مبلغا ا
ـرة واحــدة ومـقـداره ثالثـة االف دوالر من اجل شـراء ـنح الي مـهـاجـر 
ـســكن اجلـديـد مع مـنـحي بـطـاقـة ـسـتـلـزمـات االخـرى في ا االغـراض وا
ـنح من الــبــنك وايــداع اول راتب لي كــمــهــاجــرة ومــقــداره 680 دوالر 
وافـقتي وان زاد راتبي احلكومـة العـراقية حلـ ايجـاد عمل يـناسبـني و
ـمـنوح لي فـان الـزيـادة تـقـطع فـقط من هـذا الراتب علـى مبـلغ احلـكـومـة ا
فـيما يـبقى مـاتبـقى منه مـلكا خـالصـا لي .. احلكومـة العـراقية كمهـاجرة 
ايـضـا وبـاتـفـاق مع مـنـظــمـة الـهـجـرة سـتـمـنـحـني 400 دوالراً في موسم
البس  اضافة لـلمشاركة في قيمة وسم الـشتاء لشراء ا الصيف ومثلها 
نـزل الذي سـأستـاجره للـعيـش فيه بـقيـة العمـر الذي سـاقضـيه في هذه ا

البالد .
الية التي االمتيازات الـتي منحت لي وانا في هـذه البالد ليست بـالقيمـة ا
ـعنوية الكـبيرة التي جـعلتني اشعـر بقيمـتي كانسانة ذكرتها لكن الـقيمة ا
فـفي بــلـدي لم احــصل عـلى قــيـمــة مـا اعـمـل له مـنـذ وان كـنت مــهـاجــرة 
سـنـوات وعــنـدمـا ادخـل اي مـؤسـســة اودائـرة حـكــومـيـة عــلي ان اتـسـلح
بالـصبـر وارتكـاب اخملالـفات في تـقـد الرشـا من اجل اتمـام اية مـعامـلة
وان كـانت بـسـيـطـة امـا عـندمـا احـلـت نفـسـي الى الـتـقـاعـد فكـان عـلي ان
ـعـامـلـة واتـلـقى كل انـواع اخلـيـبـات من اجـمع كل قـوتي وانـا اتـابع تـلك ا
اجل احلصول في نهاية االمر على مبـلغ مالي اليكفي ايجار غرفة واحدة

في اي مدينة . 
ال اريـد ان اذكـر الـبـلـد الـذي عـانـيت فــيه طـوال نـصف قـرن حـفـاظـا عـلى
اسمه وسمعته ب البلدان لكنني اقف احتراماً للبلد الذي
استـقـبـلني بـهـذه احلـفاوة والـتـقديـر ووفـر لي فـرصة
عــمل كــنـت احــلم بــهــا طـــوال عــمــري اضــافــة الى
كرامـتي احملـفوظـة دون سـؤال فقط النـني هـاجرت
عـونة منه لقـضاء بقية حـياتي بكرامة اليه وطلبت ا
.. شكرا لـلعـراق الذي اسـتقبـلني مـهاجـرة من بلد

اليحترم انسانيتي .
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كان ان يدرك كل  من هم على رأس سلطات الدولة اعتقد من الضرورة 
من رئيس اجلمهورية  ورئيس  احلكـومة و الوزراء ورئيس مجلس النواب
والنـواب  وبـشكل حـقـيـقي انهم  جـمـيعـا مـوظـفون في الـدولـة  وجدوا من
ـوضــوع  ألصـبـحــنـا في حـال اجل  خـدمــة الـنـاس و لــو هـضـمــوا هـذا ا
ــا نــحـن عــلــيه االن ولــو ادركــوا  ايــضـــا ان  من وضــعــهم في افــضل 
مناصبهم واجـلسهم على كراسي احلـكم والسلطة  هم الـناس  ولو امنوا
ـا وصلـنا الى كل نـاصب تكـلـيف خلدمـة النـاس ولـيست تـشريـفتـاً  ان  ا
هـذا الـفـسـاد و الـفـوضى  واالنـحـسـار والـتـراجع لـدور الـدولـة  وهـيـبـتـها
وحتمـيل الـنـاس اكـثر مـن طاقـتـهم بل سـلـبهـم ابسط حـقـوقـهم في احلـياة
ـهام ان عدم  االهـتـمـام بهـذه الـبديـهـيـات في احلكـم  وتصـريف وتـنـفيـذ ا
والواجبـات وادارة دفة الدولـة ادى الى كل هذه االنـتكاسـات  والتعـقيدات
ـواطن في كـوارث مفـتوحه  ال حصـر لها  وبال ركبـة وادخل الوطن وا ا
عرفة مصيرهم في نهاية واليوم خرج الـناس لوضع نهاية ال وضاعـهم  و
ـسؤول بتنفيذ .. ولو قام جميع هؤالء ا حاضرهم ومستقبلـهم اجملهول 
وتـصـريف مـهـامـهم وواجـبـاتـهـم  بـصـورة صـحـيـحه  مـتـمـسـكـ بـشـرف
لقاة علـى عاتقهم لـعاش الناس بأمـان وسالم  وكرامة ورخاء سؤوليـة ا ا
وبـصـريح الـعـبـارة  لـو كـانت هـنـاك ارادة حـقـيـقـيـة وتـصمـيـم لـدى الـقادة
والسياسي ورؤسـاء السلطات الـتنفيذيـة  والتشرعيـة ورئيس اجلمهورية
صائب  التي عصفت على حتقيق التغيـير واالصالح  لتجنبنـا  كل هذه ا
ا غرقنا في مستنقع بالعراق والعراقي  بعد ان اسقطت هيبة الدولة   و
الفساد  وخـراب البنى التـحتيـة للبلـد  وفي نفس الوقت لـتجنبـنا مثل هذه
واطن ب ة والتـظاهرات  التي راح ضحـيتها العديـد من ا ؤ االحداث ا
ـأسـاويـة وهو جريـح وقتـيل  انـاس خـرجـوا يطـالـبـون بـإصالح احوالـهم ا
ـنـطـقـة حق مـشـروع كـفـله  لـهم الـدسـتـور وهم في بـلـد من اغـنى بـلـدان ا
سـتحيل والكثـير من دول العـالم والكل يـعرف ليس االصالح والـتغيـير  
ـان  ضـد لـكـنه بـحـاجـة التــخـاذ قـرارات صـعـبه من قـبـل احلـكـومـة والـبـر
رؤوس  الـفـسـاد والـفــاسـدين ومن اجل االصالح والـتـغــيـيـر الن الـفـسـاد
والفاسدين اخذوا البالد  بعيدا عن موقعها احلقيقي  والطبيعي والبد من
اتخـاذ قرارات مـهـما كـانت صعـوبـتهـا من اجل انقـاذ الـعراق والـعراقـي
كدولة وشـعب  من اجل حتقيق  امـال النـاس  وابسط حقـوقهم على االقل
تدخلون بالشأن الوطني في هذه الظروف التي وضعنا فيها الفاسدون وا
الـعـراقي والـسـيـادة الـوطـنـية الـعـراقـيـة لـقـد جـاء الـوقت ال خـراج  كل من
واقع في الدولة هي من نـاصب وا سـؤول  ان ا يتصور او يـتخيل من ا
اجل خدمـتهم وخـدمة عـوائلـهم واقاربـهم وحواشـيتـهم بعـد ان  دق جرس
االنذار وحان الـوقت ليجـلس القادة والـسياسـيون والسـلطتـان التشـريعية
والتنـفيذيـة  التخاذ القـرارات التي تـمكنهـم من القيـام باإلصالح والتـغيير
ووضع االمـور في نـصـابـهـا الـطـبـيــعي من اجل اعـادة ثـقـة اجملـتـمع  بـهم
قدورهم تفـكيك االزمات وحلها وجتاوز مـخاطرها  بعد ان جاءت ليكون 
كـنـتـيـجـة حـتـمـيـة خلالفـاتـهـم وصـراعـاتـهم عـلى الـسـلـطـة ومـا يـحـدث في
الشـارع العـراقي اليـوم مهـما كـانت دوافـعه واسبـابه وحقـيقـته هو مـؤشر
ـــواطــنــ وفي كــافــة خــطــر عــلى امـن وسالمــة الــوطن وا
عني بقيادة العملية اجملاالت  ما  يستدعي اسراع  ا
ـان ورئاسة  اجلـمهورية السياسـية واحلكـومة والبر
من اجل اجلـــلـــوس الـى طـــاولـــة احلـــوار الـــوطـــني
ـواقف الــوطـنــيـة    لــتـفـادي اجلـامــعـة لـتــنـســيق ا
اخملـاطــر   واحلـفــاظ عــلى سالمــة الـعــراق ارضـا

وشعبا.    
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{ الـقـدس (أ ف ب) - تـعـهـد مـحـامـو
ـنـتـهـية رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي ا
واليـــته بــنــيــامــ نـــتــانــيــاهــو امس
ــدعــ الــعــامـ األربــعــاء بــإقــنــاع ا
رفـوعة ضده بعد بـإسقاط القـضايا ا
وصولهم حلضور جلسة االستماع ما
قـــبل تــوجــيـه االتــهــامــات بـــقــضــايــا

الفساد.
ــــدعـي الــــعــــام أفــــيــــخــــاي وأعـــــلن ا
اضي مـاندلـبليت في شـباط/فبـراير ا
نـيـته تـوجـيه االتـهـام لـرئـيس الوزراء
بــتــهم تـتــعـلق بــالـرشــوة واالحـتــيـال
واســاءة االئــتــمــان في ثـالث قــضــايـا

منفصلة.
ويــشـتـبه بـأن نـتــانـيـاهـو حـصل عـلى
هـــدايــا وضــمــان تــغــطــيــة إخــبــاريــة
إيـــجــابــيــة لـــقــاء امــتــيـــازات مــالــيــة

وحكومية.
وقـال مـحـامـي نـتانـيـاهـو رام كـاسـبي
فـي حديـثه لـلـصحـافـيـ خارج وزارة
ـغلـقة الـعـدل قبل جـلـسة االسـتمـاع ا
ـواد واحلـجج الـتي إنـه وبـنـاء عـلى ا
سـيـقـدمـونـهـا سـيـكـون هـنـاك "أسـاس

سار". مت سيغير ا
ŸUL²Ý«  U Kł

وأضـــاف كـــاســـبـي بـــأنه واثق من أن
ـدعـي الـعـام مانـدلـبـلـيت سـيـتـوصل ا
إلـى قراره "بـطـريـقة مـهـنيـة مـتـجاهال

ــــدعي األصـــــوات األخــــرى". ورفـض ا
الــعــام طـلب نــتـانــيـاهــو بث جـلــسـات

االستماع على الهواء مباشرة.
وتـستمر جلسـات االستماع أربعة أيام
وال يــتــوقع أن يـحــضـرهــا نـتــانـيــاهـو

شخصيا.
دعي العام عدة أسابيع وسـيستغرق ا
لــتــقـريــر مـا إذا كــان ســيـصــدر لـوائح
اتــهــام ضـد نــتـانــيـاهــو بـعــد اكـتــمـال

اجللسات.
ويـنـفي نـتانـيـاهـو كل االتهـامـات وقال
إنــهـا مـحـاوالت من خـصـومه إلجـبـاره
دة عـلى ترك مـنصـبه الذي احـتفظ به 
 13عاما وهي أطول فترة يقضيها

رئـيس حـكومـة في تاريخ إسـرائيل في
منصبه.

وتــأتي جـلـسـات االسـتـمـاع في الـوقت
الــذي يـحـاول فـيه نـتـانــيـاهـو تـشـكـيل
حـكـومة وحـدة وطـنيـة بعـد انـتخـابات

تعثرة. 17 أيلول/سبتمبر ا
وأعــلن حتـالف "أزرق أبـيض" بـرئـاسـة
بـيني غانـتس الثالثاء إلغـاء محادثات
كـانت مقررة األربعاء مع حزب الليكود
الـيمـيني لـلتبـاحث في تشـكيل حـكومة
وحـــدة وطــنـــيــة في إســـرائــيل تـــتــيح
ـــأزق الــســيــاسي إخـــراج الــبالد من ا

الذي وصلت إليه.
وأعـلن أنه سيعقـد اجتماعا مع رؤساء

الـكتل اليمينية الداعمة له في محاولة
لتشكيل احلكومة وترؤسها.

وقــال الـتـحـالف "لن نـكـون في خـلـفـيـة
ألعاب نتانياهو االنتخابية".

وســعـى نـتــانــيــاهــو أيــضــا إلى لــقـاء
غــانـتس في وقت الحق األربـعـاء لـكن
الـتـحـالف قـال إنه ال فائـدة من ذلك في

الوقت احلالي.
وكــلف الــرئـيس اإلســرائـيــلي رؤوفـ
ريـفـلـ نـتـانيـاهـو بـتـشـكيـل االئتالف
احلـــكـــومي.وفـي حـــال أخــبـــر رئـــيس
ـنتـهيـة واليـته ريفـل بـعدم الـوزراء ا
اســتـطــاعـته عــلى الـقــيـام بــذلك عـلى
ريــفـلـ أن يـطــلب من غـانـتس ذلك أو
ان الذي سيكون إحـالة األمر إلى البـر
نـصب عـلـيه الـتـصـويت عـلى مـرشـح 
ــــا ال يــــقل عن 61 رئــــيـس الــــوزراء 

عضوا من أصل  120 عضوا.
وبـث الـتــلــفــزيــون اإليــراني الــرسـمي
مــسـاء الـثالثــاء مـقـابـلــة حـصـريـة مع
اجلـنـرال قـاسـم سلـيـمـانـي قائـد فـيـلق
الـقدس في احلرس الثوري خصصها
لـــدوره في لــبــنـــان خالل الــنــزاع بــ
اسرائيـــــل وحزب الله عام 2006.
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ــقـــابــلــة عــلـى أنــهــا األولى وقـــدمت ا
ـكلـف العـملـيات لـلـجنـرال سلـيـماني ا
اخلـــارجــيـــة خــصـــوصــا فـي ســوريــا

الــعـمـلـيـات" الـتي كـان فـيـهـا. وأوضح
أنـه قـام مـع عـمــاد مــغــنــيـة خـالل تـلك
الـلـــــــيـلة بنـقل نصرالـله من مـــــــكان
الـى آخر لتجـنب القصـف قبل العودة
الـى مـقــر قـيــادتــهـمــا.ويــأتي بث هـذه
ـقـابـلـة التـي أجراهـا مـكـتب آيـة الله ا
خــامــنــئـي بــعـد أيــام عــلـى قــيــام هـذا
ـكـتب نفـسه بنـشـر صورة لـنصـرالله ا
الـى جـانب خـامــنـئي وسـلــيـمـاني مـا
دفـع الى الـــتـــكـــهـن بـــأن الـــثالثـــة قـــد
يـكـونـون الـتـقوا قـبل مـدة قـصـيرة في

طهران.

ـرشد الى أمـ عـام حزب رسـالـة من ا
الـله حسن نـصرالـله. واوضح أنه بقي

في لبنان حتى نهاية احلرب.
قـابلـة لم يشـر سـليـماني الى وخـالل ا
وجـــود ايـــرانـــيـــ آخـــرين واكـــتـــفى
بـرواية جتـربتـه الشـخصـية خـصوصا
ــغـــنــيــة ــتــواصـل  عـــبــر اتـــصــالـه ا
ونـــصــرالــله.وروى أنه أمــام تــصــاعــد
وتـــيـــرة الــقـــصف االســرائـــيــلـي عــلى
الـضـاحـيـة اجلـنـوبـيـة لـبـيـروت مـعـقل
حــزب الــله قــام شــخــصــيــا مع عــمـاد
مــغــنـيــة بــإجالء نــصـرالــله من "غــرفـة

والــعــراق حلــســاب احلــرس الــثـوري
اإليراني.

ــقــابــلـة الــتـي اســتــمـرت 90 وخـالل ا
دقـيقة وبثتـها القناة األولى لـلتلفزيون
االيـــرانـي الـــرســمـي شـــرح اجلـــنــرال
ســـلــيــمــاني كــيف انـــتــقل الى لــبــنــان
لــلـوقـوف الى جـانب حــزب الـله طـيـلـة
هـــــذه احلــــرب الــــتي اســــتــــمــــرت 34
يـومـا.يـشـرح اجلـنـرال أنه دخـل لـبـنان
مـــطـــلـع احلـــرب من ســـوريـــا بـــرفـــقــة
ـسـؤول الـعـسـكري الـكـبـيـر في حزب ا
الــله عــمــاد مـغــنـيــة (قــتل عـام 2008©
الــــذي يـــعـــتـــبــــره احلـــزب مـــهـــنـــدس
"االنـتصار" على اسـرائيل خالل النزاع
الـــذي أوقع  1200قـــتــيـل في اجلــانب
الـــــــلـــــــبــــــنـــــــاني و160 فـي اجلـــــــانب
االسـرائيـلي.وتطـرق اجلنـرال اإليراني
الـى احلادث الذي أطلق شرارة احلرب
وتـمـثل بـقيـام مـجـموعـة من حـزب الله
فـي الــثــاني عــشــر من تــمــوز/يــولــيــو
ب"الـــدخــول الى فـــلــســطـــ احملــتــلــة
(اسـرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية
".ويــوضح وأســـر جــنــديــ جــريــحــ
سـليـماني أنه بـعد أسـبوع من وصوله
الـى لــبــنـــان غــادر الى ايــران لـــيــطــلع
ـرشـد االعلى لـلـجمـهـورية االسالمـية ا
عــلي خـامــنـئي عـلى تــطـورات الـوضع
فـي لبنان ليعود في اليوم نفسه ناقال

بنيام نتانياهوقاسم سليماني
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