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الـقـانـون الـدستـوري ويـقـطن مـنزال
في حيّ تسكنه الطبـقة االجتماعية
توسطة في تونس العاصمة. أما ا
القروي فتثير شخصيته جدال. فقد
احتـرف االعالم والتـسويق ويـظهر
في شـكل أنـيق ويـسـكن مع عـائـلته
في مـنطـقـة راقيـة وسط الـعاصـمة.
ودعـي أكـــثـــر من ســـبـــعـــة ماليـــ
نـاخب لـلـعودة لـصـنـاديق االقـتراع
االحـد لـلمـرة الـثـالثـة عـلى الـتوالي
خالل أقل من شهر النـتخاب رئيس

يـــواجه حتــــدي اخـــراج الـــبالد من
أزماتها االقتصادية. 

ـراقــبـة الــتـابــعـة وأعــربت بـعــثــة ا
لـالحتـــــاد األوروبي عـن أســــفـــــهــــا
لـلــحـمـلـة االنــتـخـابـيــة (الـصـامـتـة)
اســتــعــدادا لـــلــدورة الــثـــانــيــة من
االنـتـخـابـات الــرئـاسـيـة في تـونس
في  13تـــــشــــــرين االول ألن أحـــــد
ـــرشــــحـــ يــــقـــبـع في الــــســـجن ا
والـثــاني قــرر وقف حــمــلــته. وقـال
ـــان االوروبي نـــائب رئـــيس الـــبـــر

كــان جـديـا لـكن مـرتـاحـا فـقـد دافع
عن تخفيف مركزيـة السلطة وانتقد
الـنـظـام احلـزبي مـؤكدا فـي الوقت
نــفــسـه أنه لن يــفــكــكك الــدســتــور.
وشـــدد عــلى حق (وإرادة الــشــعب)

في واليات قابلة لإللغاء. 
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وقــال ســعــيــد الــذي يـحــرص عــلى
التـحدث بالـلغة الـعربية الـفصحى
إن (قـضـاء مـستـقال أحـسن من ألف
رشح الذي دستور). وشدد سعيد ا
لك خـبرة ال ينـتمي ألي حـزب وال 
في احلكم مجددا على أنه (مستقل
ا في ذلك عن وسأبـقى مـستـقال) 
حـــزب الـــنـــهــضـــة اإلسالمـي الــذي
اتــهــمه مــعـارضــون له بــأنه قــريب
مـنه. وقـال (يتـهـمـونني مـرة بـأنني
ســلـفـي وأحـيــانــا بـأنــني يــسـاري.
هم هو إرادة الشعب. الشباب هم ا
الـــــذين يـــــدعـــــمــــونـــــني). وكـــــانت
ــبــاشـرة نــادرة لــكن ــواجــهــات ا ا
ـنـاظرة لـقـيت تـفاعال أكـبـر بكـثـير ا
نـاظرات الـسابـقة الـتي شارك من ا
ـرشـحون الـ 24قـبل الدورة فـيهـا ا
األولى الـــتي جـــرت في مـــنـــتــصف
أيلول. وفي عدد من مقاهي تونس
ـــنـــاظــــرة مـــبـــاشـــرة إلى نـــقــــلت ا
مشاهدين شباب تابعوها باهتمام.
وقـــال عـــلـي مـــهــــني الـــنــــاشط في
ــدني (إنه حــلم يــصـبح اجملـتــمع ا
حــقــيــقـة! أكــاد أبــكي). وفـي شـارع
ناظرة على مباراة مرسيليا طغت ا
لـكرة الـقدم. وقـال طـارق نفـيتي 33
عـاما (إنـهـا منـاظرة حـاسـمة! نـبيل
الـقــروي حـر اآلن وأريـد أن اسـتـمع
إلــيه). وأضـاف (هــنـاك شيء واحـد
أكـيــد هـو أنـنـا مــلـلـنــا نت الـوعـود
ـتـاز بأنه والـنـظـام! قـيس سـعـيـد 
خارج النظام). وقيـس سعيد تقاعد
مــــنـــذ  2018من مــــهـــنــــة تـــدريس
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فـابـيــو مـاسـيـمـو كــاسـتـالـدو الـذي
يـــقــــود بـــعـــثـــة مـــراقـــبـــة االحتـــاد
األوروبـي الــثالثــاء لــفـرانـس بـرس
(مـا نـشـهـده هـو وضع اسـتـثـنـائي
إنـهـا حـملـة صـامتـة بـدال من تـبادل
ـــواقـف والـــســـبـب أن أحـــدهم ال ا
ــكـنـه خـوض احلــمــلــة واآلخـر ال

يريد). 
ـــرشح الــــرئـــاسـي الـــتــــونـــسي وا
احملـامي قيس سـعـيِّد أعـلن الـسبت
أنه ســـيــوقـف حـــمــلـــته احـــتـــرامــا

{ تـــــــونس - (ا ف ب): شــــــهــــــدت
سبوقة ناظرة التلفزيـونية غير ا ا
ـــرشـــحــــ لالنـــتــــخـــابـــات بــــ ا
الـرئــاسـيـة فـي تـونس اخلــبـيـر في
الـقـانـون الـدســتـوري قـيس سـعـيّـد
ورجل االعالم نـبيل الـقروي تـبادل
عـبـارات مـجـامـلـة مـع أنـهـا حـازمة
ومــنــاقــشــة قــضــايــا أســاسـيــة بال
مـراعـاة. وقـال الـصــحـفـيـان الـلـذان
أدارا احلوار الذي بثـته كل شبكات
رشح التلفزيون في تونس ب ا
ــــتـــعـــارضـــ إنــــهـــا (مـــنـــاظـــرة ا

تاريخية). 
ـنــاظــرة الــتي تــنـاولت وتــخــتـتـم ا
قــضـــايـــا األمن والــدبـــلـــومــاســـيــة
وغـيـرها حـملـة انـتخـابـية في مـهد
(الـــربــيع الـــعــربي)  2011شــهــدت
إطالق ســـراح الــقـــروي الـــذي كــان
موقـوفا منـذ شهر األربـعاء. وحول
الـقــضـايـا األمــنـيـة قــال سـعـيـد أن
ــطـبق (احلل يـكــمن في الــقــانـون ا
عـلى اجلـمـيـع بال تـمـيـيـز وحتـس
الـتـعـلـيـم). أما خـصـمـه فـقـد اكد أن
(األولـــويــة هي مــكـــافــحــة الــبــؤس
والـفـقر والـيـأس ألن الـتطـرف يـنبع

منها). 
ويشـدد رجل األعـمال نـبيل الـقروي
عــلى الـدبــلـومــاسـيــة االقـتــصـاديـة
ووضـع ســفــيــر لـــدى مــجــمــوعــات
الـتـكـنولـوجـيا األمـيـركـية الـعـمالقة
(غـــافـــا) مـــؤكـــدا أنه يـــريـــد (جــذب
ـستـثمـرين) و(مـساعـدة الشـركات ا
الـــتــونـــســيـــة عـــلى الــتـــمـــركــز في
ناظرة كرر قطب إفريقيا). وطوال ا
اإلعـالم الـــذي بـــدا مـــرتــــاحـــا لـــكن
مـترددا في بـعض األحـيـان وحتدث
بـالــلـهــجـة الــتـونــسـيــة الـقــضـايـا
األسـاســيـة الــتي يـركــز عـلــيـهـا أي
مـــكــافــحـــة الــفــقـــر والــلــيـــبــرالــيــة
االقتـصاديـة. أما قـيس سعـيد الذي
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لـتـسـاوي الـفـرص مع خـصـمه رجل
ـسـجـون. األعـمـال نــبـيل الـقــروي ا
ــــراقــــبــــون األوروبــــيــــون ودعــــا ا
ــــــنــــــظــــــمـــــات والــــــعــــــديــــــد من ا
والشخصيات السياسية التونسية
الفسـاح اجملال امـام القـروي للـقيام
بحـملته في حـ أنه مسجـون منذ
ـسـؤولـيـته عن  23آب لالشــتـبـاه 
تـهــرب ضـريـبـي وتـبـيــيض أمـوال.
وقال كـاستـالدو (نـأمل في ان تكون
هـنـاك امـكـانـات وسـبل تـسـمح لـكل
مـرشح بـاسمـاع صـوته) مـؤكدا في
الــوقت نـفــسه أنـنــا (نـحــتـرم كــلـيـا
اسـتـقـاللـيـة الــنـظـام الــقـضـائي في
تونس). وأضـاف (همـنا هـو تمـك
كل نـاخب من الـتعـرف عـلى مواقف

رشح لتكوين رأي ثابت).  ا
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ـراقـبـون بـأن (االعالم الـعـام وأقـر ا
احـــتــرم الـــتـــغـــطـــيـــة الـــتـــعـــدديــة
ـنصـفة) لـكنـهم انتـقدوا (االعالم وا
اخلــاص لـــعــدم ضـــمــانـه عــمـــومــا
ـبــادىء خـصــوصـا احـتــرام هــذه ا
قنـاة نسـمة (التي اسـسهـا القروي)
التي ال تملك رخصة للبث). واعتبر
ــــراقـــــبـــــون ان االنــــتـــــخـــــابــــات ا
التشريعـية التي جرت في السادس
من الـشـهـر احلالي والـتي سـتـعرف
نـتـائـجـهـا االربـعـاء (نـظـمت بـشـكل
ـان الـتـونسي جـيـد). ورغم ان الـبر
سـيـكـون مـقـسـمـا الى عـدة كـتل قال
ـانـويل مـوريل الـنـائب االوروبي ا
ان (ال سبب للقلق. اعتقد ان تونس
تـعـيش بوتـيـرة متـسارعـة مـا سبق
ان عاشته بـعض الدول االوروبية).
يــذكــر ان ســبــعــة ماليــ تــونــسي
مــدعــوون االحــد لالقــتــراع لــلــمــرة
الــثـــالـــثــة خالل شـــهـــر النــتـــخــاب
رئـــيـــســـهم بـــ مـــرشـــحـــ غـــيــر

. مخضرم مرشحو الرئاسة التونسية في حملتهم اإلنتخابية

مـكـتـبه بديـوان احملـافـظة  لـالطالع على
احــتــيـاجــاتــهم ومــشـاكــلــهم وظــروفـهم
ــعــاشــيــة مــوجـهــا دوائــر احملــافــظـة ا
ـواطنـ وتفهم اخملتـلفـة في استـقبال ا
مـشاكـلهم. واكـد الـدخيـلي ان (احملافـظة
جـاد في جتـسـيـد تـوجيـهـات  احلـكـومة
في جتسيد اإلجراءات  اإلصالحية وفي

تظاهرين). تلبية طلبات ا
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مـن جـهـة اخـرى قــالت دائـرة صـحـة ذي
قــار ان فــريــقــا طــبــيــا مــصــريــا اجــرى
عــمــلـيــات جــراحـيــة لــعــدد من احلـاالت
ـرضــيـة في مـركـز الــنـاصـريــة لـلـقـلب. ا
ـركز حـسـ الكـنزاوي في وذكـر مديـر ا
صري قام بيان أمس ان الوفد (الطبي ا
بـإجـراء عدد مـن العـمـليـات الـقسـطـارية
لــلــشــرايــ الــطــرفــيــة بــإالشــتــراك مع
تـخصـصة). واضاف الكـات الطـبيـة ا ا
ان (الــــفــــريـق نــــظم كــــذلـك ورش عــــمل
ومـحاضـرات عـلـمـيـة للـمالكـات الـطـبـية
العاملة في مركز القلب حول التداخالت
الـقــسـطـاريـة  ركــزت عـلى كـيــفـيـة فـتح
شــرايـ االطــراف وإنـقــاذ االقـدام الـتي
تـتـعـرض الى الـبـتـر في بـعـض االحـيان

السيما مرضى السكري).

إلنطالق التظاهـرات). وقال الدخيلي في
بيان تلـقته  (الزمان) إن (الـلجنة اضيف
لــهــا جــهــات تـعــنـى بــحــقــوق اإلنــسـان
والـــنــقــابــات وأصـــحــاب االخــتــصــاص
لــضـــمــان حـــيــاديــتـــهــا)  مـــشــيــراً إلى
(اسـتـقـبـالـهـا ألي أدلـة وبـراهـ مـوثـقـة
ـفــرط بـحق بــشـأن اســتـخــدام الـعــنف ا

تظاهرين).  ا
ولفت إلى (إمكانيـة التواصل مع اللجنة
عــبــر بــريــد الــكـــتــروني خــصص لــهــذا
علومات الواردة الغرض والتعامل مع ا
ــســاعــدة عـلى بـســريــة تـامــة  بــغــيـة ا
الــوصـول إلى احلــقـيــقــة) مـشــدداً عـلى
ــعـمّق (اإلعالن عن نــتــائج الــتـحــقــيق ا
خالل فـــتـــرة زمــنـــيـــة مـــحـــددة). وجــدد
الـدخـيـلـي تأكـيـده (بـعـدم تـوجـيه أي من
الــعـنــاصـر األمــنـيــة بـأســتـخــدام الـقـوة
ـتظـاهرين وعـدم السـماح ـفرطـة ضد ا ا
مـطـلـقـاً بـإراقة الـدمـاء لـكال الـطـرف من
أبنائنا من القوات األمنية أو احملتج

مـتوعـداً بالـكـشف عن اجلنـاة وإحالـتهم
إلى القضاء). 

وكـان مـحافظ ذي قـار قـد واصل لـقاءاته
ــواطــنــ من مــخـــتــلف الــشــرائح مـع ا
والــقـطـاعـات  في مــخـتـلف األمـاكن وفي

بـراهـ مـوثـقـة تـسـاعـد في الـكـشف عن
ـفرط  تـسـبـبـ بـاستـخـدام الـعـنف ا ا
مـؤكـداً أنه (أمـر بـفـتح حتـقـيق مـسـتـقل
بـشأن اسـتخـدام بـعض اجلهـات للـعنف
ـتــظـاهــرين مـنــذ الـوهــلـة األولى ضــد ا
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دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي أبناء
ـشـكـلـة احملـافـظـة إلى تـزويــد الـلـجـنـة ا
لـلــتـحــقـيق في االعــتـداءات الــتي طـالت
ــتـــظـــاهـــرين بـــأي أدلــة او عـــددا مـن ا
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ـنال وعـندهـا يدرك حـ يكـون (برد احلـدائق عافـيه ) يصـبح  الـصحـو ترفـا صعب ا
الـنعـاس الشـاعر جـبـار الغـزي  وهكـذا ال يتـوانى في كل االحـوال من مشـاركة الـنمل
في فـراشه  حـيث يـتـلـظى الـعـشب زهـوا  الـشـاعـر يـسـتـريح االن في سـريـره الـيـومي
الوثـير  ال يـعرف كم يـحتـاج من الوقـت للـقيـلولـة  ولكن يـنبـغي االستـيقـاظ مبـكرا من
انهـا فرصة يـومية لـكته  اجـل ان ال تفوته رشـاقة سيـدة اعتادت ان تـمر بالـقرب من 
احذر من ان يـركبك الغرور  على اي هل  تـلك السيدة تـتواطأ  كن  التـفريط بها  ال 
ـر الـكـومـبـارس الغراض ـشـهـد لـيس اال   تـمـامـا  كـمـا  حـال هـو  مـجـرد   تـوقـيت 
سـرح  وفق ترتيبات يضعـها اخملرج  . االيام نفسها مـذيلة بزهرة  مائلة احلركة في ا
ـاذا تـعلن ـاذا تـنـتهي االزهـار عـلى ايـدي البـراءة  و تـنتـظـر صـبيـا احـمق يـقتـلـعـها  

احلقول حزنها في العراق  ?
ان علـيه قبل ان يذهب  لتناول طبق الباقالء السجـائر اقامت  سربا من رمادها امامه 

تعفنة توبيخ زامل سعيد فتاح الذي وعده بنصف دينار لكنه لم يف بوعده .  ا
بـعد سـاعة تـخـرج موظـفات االذاعـة والتـلفـزيون حي ـواعيـد االخرى   يراجع قـائـمة ا
الصاحلية دفتر مواعيد ليس عليك ان تتنصل عن ذلك  بل ليس عليك  ان تتخلى عن

االنحناء البتسامتها ايها الكحل الغافي على اجفانها ال تثقل باوزانك عليها.
ساء ان ال هـرة) اكتسحت الطـريق و زفت ابتسامـتها وعلى ا (ا  لقد اجـتاز االختبار 
نال وكم انت بعـيد ا ـسافة  الى بار (شـريف وحداد)  يتأخـر   كم انت طويلة ايـتها ا
ايها الـكأس لم يخسر عادل سعد رهانه  العشب  يدفع الثمن في كل االوقات عندما
زيد تتـخاصم الفيلة لكنه يحتاج الى ا
من االدلـــة لـــلـــتـــصـــريح الـــذي ادلى به
خـالل مــنــاظــرة (ان الــكــسل صــنــاعــة
عراقـية) وقـد ابتلع احلـاضرون احلدث
في اكــثــر مـن مــشــهــد  واحــد دون ان

تثائب  ة مع كثرة ا يعترفوا بالهز
ـاذا ورطـتـني بـالـزعم  - عـادل ســعـد  
ان مالمــــحـي  رومــــانــــيــــة? هل  كــــنت
هـل لك ان تــقــول لي  اين تــواســيــني 
ضـني في عيني اخفـي هذ اخلسـوف ا
ناداة  بالوصمة  جبار االعور  وا

جـــبـــار الـــغـــزي انت شـــاعـــر التـــلـــويك
ـظـاهر يـكـفيك قـبح الـشاعـر احلـطيـئة ا
يــكــفــيك فــخــرا انك اقــمت لــلــجــسـور
نخـوتها  بل ويـكفيك اجنـازا االعتراف
رة  التي عصفت بك  وقد باحلقيقة  ا
بـاغـتت الـكـثـيـرين( يـكـولـون غـني بـفرح

وانه الهموم اغناي)....
سافـة قصيرة بـيني وبينك يـظل االستغراب ا ا  عليك ان تهـرب ايها الفـرح عني فطـا
انه رحـلة  الـى السـراب فـكيف لي ان السـفـر عنـدي بـدون مـحطـات  ـفـضل  انيـسي ا
ــلك الـطـريق ـسـرات وكــيف لي ان اقـيم بــدون مـواجـهـة الــرحـيل  ألن (من  الـتـقـي ا
الينـبـغي ان يـنام عـلى رصـيفـه) حسب مـا نـقل لي عـادل  سعـد  من  مـصـادر صيـنـية

موثوقة .
اسـرع( ياجورج) التمـوين اليومي كـما هو( ربـعيه ابيض ). ومـاعون من اللـ اخلاثر 
وهـاهي سـاعـة اعالن دسـتـور هـاهـو الـدبـيب  بـدا يــنـشط  رأسي ال يـحـتـمل االنــتـظـار
ـادة االولى  من حق الـعـصـافـير ان  تـمـتـلك كل بـيـادر الـقمح  لـكـتي قـد ازفت  ا
واقـسى العقـوبات على وال اسلحة  وان تكون الـغزالن ملـوك الغابـات   ال خصومـات 
سأمـنح  متـنزه الزوراء الى مـرتكبي اجلـنايـات ان يدفـعوا غرامـة  مقـدارها نـوبة بكـاء 

ضي السجناء نزهتهم اليومية  فيه.      سجن ابو غريب لكي 
ـلكـتي من حق االنهار ان تـختار ضـفافـها  وسأعـلن  ( عالوي احللة)  في دستور 
ـا فيهـا  الديون التي مع  قرار  ملـزم يتضـمن اطفاء جـميع الديون   مـنطقـة منكـوبة 

بذمتي  
صطبة ذات البرودة السامية باالنتظار ا غادرة االن   لقد حانت  ا

شكلة ولكن من يعيـنني  على عبور اجلسر   ا   منام بخـمسة جنوم والصباح رباح 
ثم ـهرة)  تـكررة البـأس من االستـراحة عـلى الـرصيف الـذي مرت عـليه( ا   الـليـليـة ا

.( الدخول في االحالم...اين انت ايها الفرات  واين مالحك الذي اعتاد (الون
ايتها اليه(للناصريه بـوجناغ اروح وياك للناصريه)  ـتلكات  صديقة ا ماذا بقي من 
ـبـجـلـة بـالنـخـيل  مـحـظـيـة اور  وسـيدة الـهـمـوم الـقـاسـية اين سـالل الرطب ـدينـةا ا
واين انني ـهـيل  اين  الـذهبي  ايـن اللـوبـيا والـبـصل واخلبـز احلـار واين الشـاي ا
نتظر لكـني ال اقوى  على الذهاب اليك   اه لقد اكلتني اسمعك جيـدا ايها الصباح ا
الـدنيا ....احلـزن نوبـة مفـلس   واثـرياء الـفاقـة  يتجـولون في رأسي  وبـاعة  الـلؤلؤ
ـكـان حيث ال مـطـالـبات قـاهي يـفـترشـون ا تـوالـد من ضـجـر ا ا
وال مــراهـنــة عــلى تـزجــيــة الـوقت اال ــلل  بـاالقــتــصـاص من ا

راقبة  الذباب .
سـوف اسـتـشـيـر كم انت ضـنــيـنـة بـاجمليء   ويح الـفـرص  
هل تـنــصـحــني ان اعــمل حـارســا وانـا بــعـ عـادل ســعــد 

واحدة?!

بـوصـفـنـا إعالمـي ومـواطـنـ  تـابـعـنـا اصـوات احلق الـتي انـطـلـقت في الـتـظـاهرات
تـظاهرين  االخيرة في شـوارع وساحات بـغداد واحملـافظات  وشـاهدنا  اجـساد  ا
ـشـروعـة .. وقـد ادى االعالم دوره  إال بـاسـتـثـناءات وهي تـنـدفع مـطـالـبـة بـحـقوقـهـا ا

نادرة  في عكس اصداء التظاهرات بالصوت والصورة  وتداعياتها ..  
ـنـاشـدات ومن بـ حـنــاجـر الـعـراقــيـ  الـتي شـكت مـن األلم من كـثـرة الــصـراخ وا
ـفسدين  بـرزت صورة  عمـيقة في معـناها  انـها جوهرة بضرورة كـشف الفساد وا
ظـاهـرات  فهي ودمـاء الـشهـداء الـتي اريقت في مـسـار التـظـاهرات  كـانـتا مـنارا  ا
ـداد الـشـجـاعـة في صـفـحـات الزمن .. وشـعـاعاً  سـجـلـهـا الـتـاريخ  وسـيـسـجلـهـا 
ـرأة الــعـراقــيـة الــبـســيـطــة وهي تـوزع (خــبـز الــعـبــاس) عـلى واعــني هــنـا  صــورة ا
ـرأة االخرى  التي اختارت تظـاهرين وسط صوت الرصاص  وزحـام التظاهر  وا ا
سح عيونهم من تظاهـرين   ناديل الورقيـة على أشقائهـا ا علب (الكلـينكس) لتـوزع ا
ــسـيّل لــلــدمـوع الــذي صـاحـب الـتــظـاهــرات  ومن الــعـرق الــذي تــصـبب من الـغــاز ا

اجسادهم نتيجة التعب واالرهاق ..
لقد انتابني احلزن والفرح ...

تـظاهـرين وب هـؤالء النـسوة  صاحـبات  الـغيرة  فـرحت لثـنائيـة تزاوج الـروح ب ا
واإلجنـاز الـوطنـي الذي يـخـلّـدهُ الـزمن في ذهن الـتـاريخ .. وحـزنتُ  ألن هـذا الـتزاوج
ـر سـريـعــا  دون صـدى  ويـذهب مـع ريح الـنـسـيــان  لـوال مـبـادرة الـروحي  كــاد 
قـنــوات الـشـرقـيـة  ومـؤسـسـهـا االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز الـذي تـابع بـهـاء هـذه الـصـورة
تـعـددة  رغم زخم ايام الـتـظاهـرات الـكبـرى  فـأوعز بـالبـحث عن مـكان  بجـوانـبهـا ا
ـهنية االعالمي احلاذق صاحبـة (خبز العبـاس) و موزعة (الكلـينكس) .. وحتقق ذلك 
ان بحب ـا يليق  من منـطلق ان االمل واال هما   وع االنسـان الوطني و تكـر
ـكن أن يـتم دون الـوطن  هــو تـفـاؤل رائع  يــؤدي إلى اجنـاز وفـعل اروع فـال شيء 
يدخل السرور الى قلوب من  حتس بهم ان  وان اإلجنـاز غير احملسوب  األمل واال

فتكون بذلك رقما صعبا في حياة من شاهدوا حماستك وغيرتك الوطنية.
لقد استـمعتُ الى صوت البزاز وهو يتحدث عبر الـهاتف عبر (الشرقية) الى ام محمد
تـظاهرين  فـتعززت عـندي حقـيقة  ان لفـعل اخلير الـتي وزعت (خبـز العبـاس) على ا
رء ال كن أن ينطفئ أبداً كما أن أجره وثوابه باقٍ ومستمر.. وان  ا صدى رائعاً ال 
يرى  رؤيـة صـحـيحـة إال بـقلـبه  وهـكـذا رأى اخي ابـو الطـيب  هـذه الـصورة لـنـسوة
الـعـراق  بـقلـبه  مـدركـا إن العـيـون ال تدرك جـوهـر األشـياء  عـكس الـقـلوب تـمـاما ..
فـقـلـبه الـرؤوم  كـمـا اعـرفـه مـنـذ عـقـود طـوال   أرشـيف انـسـاني ضـخم  لم يـسـمح

لعاديات الزمن ان تغلقه ..
مرحـى خلطـوات اخليـر االخرى لـلـبزاز  وهي خـطـوات اظنـها قـطرة صـغـيرة في بـحر
امـنـيـاته االنـسـانـيـة  لـكن تـبـاشـيـرهـا  بـدأت تـظـهـر قـبل ايـام  في
ـوصل احلـدباء  والـبـصـرة الفـيـحاء ضـمن مـشـروع ضخم ا
واطـن البسـطاء في االحياء يرمي الى  بـناء وترميم بـيوت ا

التي سادها الفقر ..
ولـلمـتظـاهريـن االبطـال  ونسـاء العـراق مـحبـات بسـعة فـجر

الصباح .. 

فم مفتوح .. فم مغلق
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تـوفي امـس في الـعـاصــمـة االردنــيـة عـمــان  الـشـخــصـيـة
الـوطـنـيـة الـكـردية الـعـراقـيـة الـشـيخ لـطـيف زيـبـاري رئيس
عـشـيــرة الـزيـبــاريـ في الـعــراق احـدى اكـبـر الــعـشـائـر
توقع ان تكون مراسيم الكـردية .  وقالت مصادر ان من ا
دفن الـفـقــيـد في الــسـلــيـمـانــيـة  بــعـد اتـصــاالت اجـراهـا
قياديون في حزب االحتاد الوطني الكردستاني . والراحل

هـو شــقـيق وزيـر
الــدولـــة في اخــر
حـكــومـة عــراقـيـة
قــــــبـل ســــــقــــــوط
الـنــظـام الــسـابق
ارشــد زيـبـاري .
وعــــــــاش زعـــــــيم
الـزيباريـ معظم
حــــــــــيــــــــــاتـه فـي
ـــــــوصـل قـــــــبل ا
االنـــــتـــــقـــــال الى
االردن في الـعـام

 3002 وكـان لــعـشــيـرة الـزيــبـاريـ دور فــاعل في احلـيـاة
السـياسية العراقية والكردية في العقود اخلمسة االخيرة.
 ونـــعـت مـــواقع كـــرديـــة عـــشــــائـــريـــة وزعـــمـــاء عـــشـــائـــر
وشخـصـيـات عربـيـة وكـرديـة في العـراق وخـارجه زيـباري
ووصـفـوه بـالـشـخــصـيـة الـكـرديـة احملـبـة لـلـعـراق واالخـوة
الـعـربـية الـكـرديـة والـتعـايش الـسـلـمي مـنذ عـقـود طـويـلة .
وكـانت صـحـة الـفـقـيـد قـد تـدهـورت في االسـابـيع االخـيرة

نية وقدرا لله احملتوم . قبل ان توافيه ا
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ـكـتب الـدائم الحتاد ينـعـقـد في الـعاصـمـة االردنـية عـمـان مـؤتمـر واجـتـماع ا
احلــقـوقــيــ الــعـرب حتت شــعــار (امن اخلــلــيج في ضــوء احـكــام الــقــانـون

الدولي).
وقـــال امـــ عـــام االحتـــاد شـــبـــيب
ــــــالـــــــكي لـ (الـــــــزمــــــان) أمس ان ا
العاصمـة االردنية عمـان ستحتضن
مؤتـمر واجـتمـاع احتاد احلـقيـقي
تـشـرين الـعــرب لـلــمـدة من 20-19  
االول اجلـــاري وذلك اســتـــنــادا الى
ـادة الـرابـعـة الــفـقـرة الـثـانـيــة من ا
عشرة من النظام االساس لالحتاد).
ـــؤتـــمــر ســـيـــحــظى واضــاف ان (ا
برعايـة دولة رئيس الوزراء االردني
االسـتـاذ عـمـر الرزاز وذلـك في قـاعة
ـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة في فـــنـــدق ا
مـوفنـبيك بـحـضور جـميع االعـضاء
من الــــدول الـــعــــربـــيــــة). واكـــد انه
ـتوتـر في منـطقة (بالـنظـر للوضع ا
ـؤتمـر اتـخذ اخلـليـج العـربي فـان ا

ـا يـؤدي الى هــيـكــله الـتـنــظـيـمـي 
تطوير ادائه وتوسـيع قاعدته). كما
ؤتمر موضوعات اخرى سيناقش ا
مثل (انتخاب رئيس االحتاد ونائبه
واالم الـعـام ومسـاعـديه والوضع
ـــوازنـــة ـــالي لـالحتـــاد واقــــرار ا ا
واحلـــســـاب اخلــــتـــامي فــــضال عن

ـــقــر ـــثل االحتـــاد فـي ا تـــقـــريـــر 
ــتــحــدة في جــنـيف االوربي لال ا
عـن نــــــشــــــاط االحتـــــاد وعـالقــــــاته
اخلارجية ودوره في مـجلس حقوق
ـــتـــحــدة االنـــســـان الــتـــابـع لال ا
وقــــــضــــــايــــــا الــــــوطـن الــــــعــــــربي
ومـســتــجـداتـه ومـتــغــيــراته). واكـد

ـالكـي الذي يـتـولى امـانته الـعـامة ا
مـنـذ انبـثـاق االحتـاد في بـغـداد عام
ـؤتـمر سـيـنـظم نـدوت  1974ان (ا
االولى تـــــتــــعــــرض المـن اخلــــلــــيج
الــعـربي فـي ضـوء احــكـام الــقـانـون
ساعد الدولي يقدمها االم العام ا
لالحتـــاد فـــقـــيه الـــقـــانـــون الـــدولي

شعـار امن اخلـليـج في ضوء احـكام
القانون الدولي). وكان اخر اجتماع
لالحتـاد عقـد في بـيـروت عام 2017
وناقش جـملـة من القـضايـا الراهـنة
ومــلـفـات تـتـعـلـق بـالـقـانـون الـدولي
االنـــســانـي وحـــقــوق االنـــســـان في
الــوطن الــعــربي فــضال عن قــضــايـا
ـنضـويـة حتت االحتاد. ـنظـمـات ا ا
ـــؤتـــمــر ــالـــكـي الى ان (ا واشـــار ا
سيـنـاقش في جدول اعـمـاله اعتـماد
ـكتب الدائم واقرار جدول عضوية ا
االعــمـــال بـــصـــيــغـــتـه الــنـــهـــائـــيــة
ـكـتب والـتــعـديالت الـتي اتــخـذهـا ا
الـدائـم في دورة انـعـقـاده الــتـاسـعـة
تـضمنة تـعديل النظام والثالث وا
االسـاس لالحتـاد بـاعـادة الـنظـر في

الــدكـتــور مــفــيــد مـحــمــود شــهـاب
والـثــانـيـة بـعـنـوان (رؤيـة حـقـوقـيـة
ـواجـهـة صـفـقـة عــربـيـة نـهـضـويـة 
الـــقــــرن وحـــمـــايـــة االمـن الـــعـــربي
ــكـــتب الــدائم ويــقـــدمــهــا عـــضــو ا
لالحتــاد الــدكــتـــور عــبــد احلــســ

شعبان). 
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