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بعـد ان اصبح االتفاق على اسم مرشح مقـبول لرئاسة احلكومـة العراقية القادمة
امـراً صـعب الـوصول الـيه في ظـل البـيـئـة الـسـيـاسـية واجملـتـمـعـيـة الـتي افـرزتـها
تـظـاهـرات الـعراقـيـ من يـوم االول مـن تشـرين االول 2019 حـتى الـيـوم والـذي
رشحة التي اطلقت وكـانها بالونات اختبار سرعان عرضت الـعديد من االسماء ا
مــا انـفــجـرت بــوجه مُــطـلــقـيــهـا في اول اعـالن لـهــا وتـراوحت طــرق الـرفض من
ــرشـحــ الى عالمــات االكس والــرفض عــلى صـور انـســحــاب سـريع لــبــعض ا

تظاهرون. بعضهم التي رفعها أو داس عليها ا
سدود او وهو مـا جعل العـملـية الـسيـاسية في الـعراق تـصل الى حالـة الطـريق ا
ـرور واصبح السياسيـون العراقيون بدال غلق في قوان ا الطـريق ذي االجتاه ا
ـــرشــحــة ــبـــادرات واالســمــاء ا ــبــادريـن الى الــفـــعل وطــرح ا من ان يــكــونـــوا ا
قـبلـة حتولـوا الى الوقوف وانـتظـار رد فعل الـشارع الـعراقي الذي للـحكومـة  ا
عاقب هذه الـطبقة السياسـية الفاشلة والفـاسدة بحيث جعلهـا ال تنام الليل وتعقد
االجتمـاعات تلـو االجتماعـات وتصدر الكـثير من القـوان والقرارات عـبر مجلس
ستقيلة واخلاصة بتصريف االعمال وهي قرارات هدي ا النواب او حكومة عبدا
لم ولن تهـدى الشارع الغاضب والذي كلما تراخت وتراجعت قوة وكفة احلكومة
سـاندة لهـا ارتفـعت همة وفـاعلـية قوة الـتظاهـرات والشارع والطبـقة السـياسـية ا
رغم ما يُـدبر ويحاك من مؤامرات وخطط تضليل وتصفية واغتيال وتغييب وشتى
انواع االجـراءات ضد الشـباب الـسلمـي اال انهم ظـلوا قـمر العـراق الساطع في

ظلم بهم ومنهم. ليل السياسي ا
دد الـدسـتـورية حـتى الـدستـور الـعـراقي بـدا عاجـزا وغـائـبـا ومُغـيـبـا في مـجـال ا
ـهدي واخلطـوات الـتي تتـطـلبـهـا العـمـليـة الـسيـاسيـة بـعد اسـتـقالـة حـكومـة عـبدا
واصبح الـعـراق بلـد الالدسـتور وبـلـد الالقانـون رغم انه الـبلـد االول الـذي عرفت
االنـسـانيـة من خالله الـكـتـابة واالسـبق في تـشـريع الـقوانـ فـلم تـعد هـنـاك مدد
ــكن ان يـوصف بــهـا هــذا الـنــظـام دســتـوريــة او قـانــونـيــة او اي مـادة او حــكم 
السـياسي الذي يكاد اغلب اركـانه وقادته يتبرأون منه ويـدعون االستقاللية وعدم
االنتـماء الى اي من احـزابه وكتـله وكانـنا وصلـنا يـوم القـيامـة حيث (ال يـنفع مال

والبنون اال من أتى الله بقلب سليم).
العـراق اليوم جتاوز مرحـلة االتفاق عـلى مرشح لرئاسـة احلكومة او رئيس وزراء
ايا كـان اسـمه او من اين جـاء الن هـذا االتـفاق صـعب ان لم يـكن مـسـتـحيال في

ظل التـشظي الذي حـدث في اجملتمـع العراقي عـليه فان ما
نحـتاج اليه اليـوم هو رئيس وزراء غير مـختلف عليه اي
اذا لم نــتـــفق عــلى اســـمه وســيــرتـه فــعــلى االقل ان ال
نخـتلف على الذي يـتقدم او يعـرض سيرة ذاتيـة مقبولة
نح الـفرصة كي يـتقدم ويحـرك عجلة بحـدها االدنى و
ا احليـاة في الـعـراق ويـحـاول ان يحـقق ولـو بـعـضـاً 

يريده العراقيون.
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الــبــاب مــحــفـــوراً عــلــيه انه مـــــــن
إيران وأنه  إهداؤه في عهد زعيم
احلـوزة الـعـلـميـة آيـة الـله الـعـظمى
الــســـيــد أبـــو الــقـــاسم اخلــــــــوئي
(1992 -1899م). وعندما كان العمل
يــجـري إلكــمــال الــشــبــاك اقـتــرحت
إنارة القبر من الداخل ألننا اعتدنا
أن تـكـون قـبـور األئـمـة مـظـلـمـة  أو
ضوء أخـضـر خافت. في حـ يجب
ـــان أن يـــشـع الــــقـــبــــر بــــنــــور اإل
والـهـداية والـقـدسيـة الـتي يـحتـلـها
األئمـة (ع). كمـا وجدنـا أن الزخـرفة
ـرسـومـة في الــداخـلـيـة لـلـشـبـاك وا
أعلى الشباك وعلى اخلشب بسيطة
جـــداً. وقـــد  تــــكـــلـــيـف فـــنـــانـــ
ونــقـاشـ عـراقـيــ لـوضع نـقـوش
وزخـرفة جـمـيلـة  فجـاء عـملـهم آية
فـي الـفن واجلــمــال. وكـان الــشــبـاك
تدلية اجلديد عالياً  فبدت الثريا ا
على الشباك واطئة جداً  فاقترحت
رفـــعــهـــا مــتــراً واحـــداً كي تـــظــهــر
واضحـة  وأن يبرز جـمال الـشباك.
كـــمــا  تــبــديل األرضــيــة وهي من
رمر األخـضر الفـاخر  و إيجاد ا
مـــجــــرى لـــتـــصـــريف مـــيـــاه غـــسل
وتطهـير األرضية.  افـتتاح نصب
الــشـبــاك اجلـديــد في حــفل شـاركت
فيه شخـصيات حـكومية وسـياسية

ودينية.  
بـــعـــد مــرور عـــقـــود عـــلى تـــذهــيب
الـقـبـتــ  أصـبح لـونـهــمـا بـاهـتـاً
وعالهــمـا الــصــدأ أو الــتــأكــسـد أو
الــتــأثــر بـــاألجــواء. فــكــان البــد من
إعــادة تـذهـيـبـهــمـا  وهـنـاك حـاجـة
ألكـثـر من سـبـع كـيـلـوغـرام  قسم
مـنه مـتـوفـر في حـسـاب الـعـتـبة في
مـصرف الـرافـدين. إذ كانت الـهـدايا
واخملشالت الـذهـبيـة تذوّب وتُـخزن
ــــصــــرف. و شــــراء قــــرابـــة في ا
أربــعـ كــيـلــوغـرام ذهب  عــلى مـا
أتذكر إلكمال اخملزون.  استدعاء
فــنـيــ من إيـران لــديـهم خــبـرة في
طرق الذهب ليكون طبقة رقيقة جداً
ـربـعـة الـتي تُــغـلّف بـهـا الـكـاشـيـة ا

نائر.  ترصف بها القبتان وا
وأثــنـاء الــعـمل قــمت بـزيــارة مـوقع
العمل  فـصعدت سـلماً ضـيقاً حتى
ـرقـد. وجتولت وصـلت إلى سـطح ا
في الـسطـح  كمـا قـمت بـإطاللة من
خالل شــبـابــيك الــقــبـة  فــشــاهـدت
الـزائـرين من فوقـهم. وهـنـاك الـتفت
إلى أن ارتــفـاع الــقــبـة الــتي تــعــلـو
ــــرقـــد أقل ارتـــفـــاعــــاً من الـــقـــبـــة ا
الــــظــــاهــــرة من اخلــــارج. وســــألت
ـهـندسـ فـدلـوني إلى سـلم يصل ا
إلـى داخل الـقــبـة الـذهــبـيــة  هـنـاك
عــلـــمت أنه تــوجــد هـــنــاك قــبــتــان:
داخليـة وهي التي يـراها الزوار من
أســفل ومـنــهــا  تــعـلــيق الــثــريـا
رقـد. وأخرى فـوقها الكـبيـرة فوق ا

اخلدمات لهم. 
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في األول مـن تـــــشـــــرين األول عـــــام
2012 أقـر مـجـلس الـنـواب الـعراقي
قـانــون الـوقف الـشــيـعي بـرقم (57)
ـــادة (-9-ه) لـــعـــام 2012. تــــنص ا
تـــشـــكـــيـل دائـــرة إدارة الـــعـــتـــبــات
ـزارات الـشـيـعـية . و ـقـدسـة وا ا
تــأسـيس إدارة لــكل عـتــبـة مــقـدسـة
يـرأسهـا أم الـعـتبـة الذي يـرشحه
ــرجع ــوافــقــة ا رئــيس الــديــوان 
األعـلـى في الـنـجف األشــرف. يـبـقى
ـــدة ثالث ســـنــوات األمـــ الــعـــام 
قـابـلـة لـلـتـجـديـد مـرة واحـدة فـقط .
وأمــ الـــعــتـــبــة مــوظـف حــكــومي
بـدرجة مـدير عـام. ويـعاونه مـجلس
إدارة يـتـولـى االشـراف عـلى أعـمـال
ـــشـــاريع االعـــمـــار واخلــــدمـــات وا

وغيرها. 
تـــقــدم إدارة الــعـــتــبــة الــكـــاظــمــيــة

اخلدمات التالية: 
ـيـاه وأنظـمـة التـكـييف 1- تـوفـير ا

ركزي واالنارة والتنظيف  .  ا
ــســتــمــرة 2- أعــمــال الـــصــيــانــة ا
لألبــــــنـــــيــــــة والـــــسـاللم واألروقـــــة

واألجهزة الكهربائية.
راقبة 3- جتهيز منظومة كاميرات 

الزوار داخل احلرم وخارجه .
صـاحف وكتب الـزيارة 4- توفـيـر ا
والــتــربــة احلـــســيــنــيــة والــرحالت

للصالة وفرش السجاد. 
5- تـوفــيـر احلـراسـات واحلـمـايـات

فتش من الرجال والنساء.  وا
رضى 6- نقل الزوار كـبار السن وا
واجلـنـائـز بـسيـارات كـهـربـائـية من

وإلى العتبة.
7- إنــشـاء مـوقع ألــكـتـرونـي لـنـشـر
ـــشــــــاريع ومـــواقـــيت األخـــبـــار وا
الــصالة . ويـضم مــعـرضـاً لــلـصـور
ومكتـبة صوتيـة لألدعية والـقصائد
احلسينية . كمـا يوفر معلومات عن
إنــشــاء الــعــتـبــة وتــاريــخــهــا عــبـر

العصور. 
8- إصدار كـتب تاريخـية وعقـائدية
 ودوريـات ومـجالت ثـقـافـيـة دورية
مــثل (ق والـقـرآن اجملـيــد) و (مـنـبـر
اجلــواديـن) و (حــشـــدنــا أمـــلــنــا) 
ولألطـــــفــــال والـــــشــــبـــــاب (بــــراعم
اجلــــوادين) و (زهـــــور اجلــــوادين)

و(شباب اجلوادين). 
9- تـــوفـــيــر الـــكــتـب الــتـــاريــخـــيــة
والـعــقــائـديــة وغـيــرهـا في مــكـتــبـة
اجلــواديـن (ع) الــواقــعــة في الــركن
راد وباب الـقبـلة. وتضم ب بـاب ا
ـوسـوعـات ـكــتـبـة آالف الـكـتب وا ا
وقــاعــات لــلــمــطــالــعــة لــلــبــاحــثـ

 . والدارس
10-  افــتـــتــاح مــركـــز اجلــوادين
لــلــوثــائق الــكــاظــمــيــة الــذي يــضم

ة. وثائق تاريخية وصوراً قد

في 17 نـــيــســان 2005 تــمت إزالــة
الــشـبـاك الـقـد وظــهـر صـنـدوقـان
خـشبـيـان  أحدهـما لـإلمام الـكاظم

(ع) واآلخر لإلمام اجلواد (ع) . 
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أثناء الـعمل زرت الروضة الـشريفة
بـعد إزالـة الـشـباك الـفـضي.  وقفت
بـ الــصـنــدوقـ وقــمت بــتـقــبـيل
األرض مـن جــــــــــهــــــــــتـي الـــــــــرأس
. وكـان الــصـنـدوقـان من والــرجـلـ
اخلـشب الــســاج عـلــيـهــمـا نــقـوش
وزخــرفـــة وآيــات قـــرآنــيـــة. وكــتب
عــلـيـهــمـا تـاريخ الــصـنع وهـو عـام
ـــــــــوافـق عــــــــام 1529 936 هـج ( ا
ميالديـة) في عهـد الشـاه اسمـاعيل

الصفوي .
 وهــذا الــتــاريـخ يــعــني أن بــغــداد
والعراق عـموماً كان حتت الـسلطة
اإليرانـية بـزعامـة الشـاه طهـماسب
(حـــكم 1576-1524م) والـــذي أولى
رعـايـة خاصـة لـلـعتـبـات الـشيـعـية.
وتوجد كـتابة أخـرى توضح تاريخ
جتديـد الشبـاك من قبل احلـاج عبد
الـــهــادي اجلـــلـــبـي عــام 1363 هج

وافق عام 1944 ميالدي. ا
عـنـدمـا أزيل الـصـنـدوقـان شـاهـدت
قبـر اإلمام اجلـواد (ع) مفـتوحاً من
خالل فــــتـــحــــة بـــأبــــعـــاد 20 * 20
سـنـتـمـتـراً . وكـان يُـراد وضع قـطع
ــرمـر. ويـبــدو أن أرض الـقـبـر من ا
الشريف ما هي إلى سقف لسرداب
عميق  دفنت األجساد الطاهرة فيه
ـكان  قـبل  اثني عـشر قـرنـاً.  كان ا
تــغــمــره الــقــدســيــة والــروحــانــيــة
والهيـبة . وقد تـشرفت بأداء صالة
ركعـت في مـكان مـقدس وال يـتاح
ـا بعـد قرن من ذلك مرة أخـرى  ر

الزمن في عملية إعمار قادمة. 
تــمت تـوســعـة أسـاس الــشـبـاك ألن
الـشبـاك اجلـديد أوسع من الـشـباك
. كـمـا  حــفـر خـنـدق حـول الــقـد
القبـر على عمق مـترين وبسمك 25
سـنـتـمـتـرا  ثم وضـعت اخلـرسـانة
فــيه مع مــواد مــانــعــة لــلــرطــوبــة.
والــغــرض من اجلــدار اخلــرســاني
هـو حـمـايـة الـضـريح من الـرطـوبـة

حيث كانت آثارها بادية. 
وشاهدنا ثالث قنوات من الضريح
إلـى اخلــارج تــقـع حتت األرضــيــة

رمرية.  ا
وهي عـلى مـا يـبـدو قـنـوات تـهـوية
بــنـيت فـي الـعـهــد الـصــفـوي كـانت
تـقوم بـتـهويـة الـقبـر  وعـدم جتمع
ـيـاه اجلــوفـيـة لـكن الــرطـوبـة أو ا
الـــــــذيـن جـــــــددوا الـــــــبـــــــنـــــــاء في
األربعيـنيات من القـرن العشرين لم
يـــعــرفــوا مـــاهــيــة هـــذه الــقــنــوات

فأغلقوها جهالً بوظيفتها. 
 نصب الشباك الفضي  واإلزارة
الذهـبيـة في األعلى  ووجـدت على

وأعـلى مـنهـا بـعـدة أمتـار ومـدعّـمة
بــأعـمـدة وجـدران مـن اآلجـر تـمـسك

القبة اخلارجية . 
بـدا لي أن من أنشـأ الـعتـبـة كان في
ذهـــنـه بـــنـــاء صـــرح ضـــخم يـــلـــيق
باألئـمـة (ع) وليس تـشيـيد مـرقد أو
ضـــريـح. وذلك ألن الــــفـــخــــامـــة في
ارتـفـاع الـسـقف واسـتـخـدام أعـمـدة
تــتـجـاوز الـعـشــرة أمـتـار ارتـفـاعـاً 
تـوحي بـالـعـظـمـة والـسـمـو. كـما أن
ـرايـا تـزيــ اجلـدران الـداخـلـيـة بـا
ــقـرنــصـات الــصـغــيـرة لــتــغـلــيف ا
تعطي انطباعاً باألبهة والفخامة. 
إن بنـاء قباب عـالية كـان يهدف إلى
هدف واضح هو أن تُرى القباب من
مــكـان بـعـيــد أي في أطـراف بـغـداد.
فـهي بـاحلـقـيـقـة أبـراج ذهـبـيـة  لـو
حـــســبـــنـــا ارتــفـــاعـــهــا من األرض
ولـيست مـجرد قـبـاب لضـريح والله

أعلم. 
Èdš« l¹—UA

اجلـديـر بالـذكـر قامـت إدارة العـتـبة
شاريع  أخرى مثل :

1- صـيـانـة شـبـاكي ضـريح الـشـيخ
ــفــيــد (رض) والــشــيخ الــطــوسي ا

(رض) 
2- اســـتــبـــدال أبـــواب الــطـــارمــات
الفضـية واخلشبـية بأبـواب ذهبية

وعددها تسعة 
3- إنـشـاء صــحن جـديـد من اجلـهـة
ساحة 7000 متر مربع الشمالـية 

تقريبا 
4- إكساء أرضية الصحن الشريف
ــــعــــرّق 5- مــــشــــروع الـــــكــــاشـي ا
لألواوين وصيانة حـجرات الصحن
الشريف والغرف العليا وتأهيلها
6- إعـمـار أبـواب ومـداخل الـصـحن

واستحداث ثالثة أبواب جديدة 
7- مــشــروع صــحن اإلمــام صـاحب
الزمان (عجل الـله فرجه) من اجلهة
الـغربـيـة وصحـن اإلمام عـلي (عـليه
الـسالم) احملاذي لـصـحن التـوسـعة
ــــرافـق الــــصــــحــــيــــة ومــــشــــروع ا

واحلمامات. 
8- مشـروع إعمار مـكتـبة اجلوادين
(ع) التي أسـسها الـسيد هـبة الدين

الشهرستاني (1884-1967) 
9- نصب مظالت كبيرة في الصحن
ـصلـ والزوار من أشـعة حلمـاية ا
توالية شاريع ا الشمس.  ان هذه ا
ــتــعــددة تــهــدف إلى إدامــة هــذا وا
قدس وصـيانته وتطويره الصرح ا
سـلـمون فـهـو الصـرح الـذي يؤمّـه ا
من مـخـتـلف الـبـلـدان الـذين ازدادت
أعـــدادهم فــأصــبــحت احلــاجــة إلى
ـرافق اخلـدمـية اسـتـحداث بـعض ا
والـصحـية واإلنـشـائيـة ــ والتي من
أضـخـمهـا وأكـبرهـا مـشـروع صحن
الـتـوسـعــة من اجلـهـة الـشــمـالـيـة ــ
الســـتـــيــــعـــابــــهم وتـــقــــد أفـــضل
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اســـطــنــبــول والـــصــنــاديـق احلــديــديــة
ــلـكي واتــصـلت لـلـمــحـاسب والــيـخت ا
بـالـبـنـوك لـكـنـهـا لم تـعثـر عل الـذهب بل
عـثــرت عـلى بــعض احلـاجــات الـعــائـدة
ــالـكـة فــنـقــلـتـهــا الى بـغـداد  لالسـرة ا
وقدمت اللـجنة تقـريرها الـذي بينت فيه

بأنها لم تعثر على الذهب " . 
ــرسـوم اجلـمـهـوري وفي 16 اَب صـدر ا
ـتـقـاعـد رقم 17 بـتـعـيـ الـلـواء الـركن ا
عـبـد الـقـادر سـعـيـد مـديـرا عـامـا ابـتـداد
ـالكـة الـسـابقـة اعـتـبارا امـوال االسـرة ا
من 14 تـــمـــوز 1958 ثم تــــوالى صـــدور
الــقــرارات بـشــأن امــوال وامالك االسـرة
ـالـكــة  فـفي الــعـاشـرمن ايــلـول صـدر ا
لـكية وملـحقاتها قرار احلاق الـقصور ا
ـــصـــاريف ـــصـــلـــحــــة ا في ســـرســـنـك 
الــعــراقــيـة واقــتــرح اجملــلس امــكــانــيـة
االسـتـفـادة مـنـها كـمـعـسـكـرات لـلدورات
الـعسـكـرية ومـقـرات عسـكـرية  وفي 20
ايــــلـــول أطـــلّـع مـــجـــلـس الـــوزراء عـــلى
ـؤرخ في 14 كـــــــــتـاب وزارة الـزراعـة ا
ـزارع ايـلـول تـقـتـرح فـــــــــيه تـسـجـيل ا
صـادرة في خـانـقـ والـكـوت ـلـكـيـة ا ا
واحلـــارثــيـــة والـــلـــطـــيــــــــــفـــيــة التـــقل
مـســــــــــاحـة كل مــنـهـا عن 4 االف دو
بأسم اخلـزينة اخلـاصة  وتـخصيـصها
الى مــديـريـة الـزراعـة الـعـامـة وبـــــــــعـد
داولـة وافـــــــق اجمللس عـلى االقتراح ا
بـــعــد تـــــــــــقــد دراســـة مــفــــــــــصــلــة
بصددهـا من وزارة الزراعــــــــة وحتديد

الية .  داولة مع وزارة ا ذلك با

ـليـوني بـاون استـرلـيني امـوال  تقـدر 
على شكل سبـائك ذهبية هـربها الوصي

عبداالله لم جند لها اثراً.. 
ـتـلك اي ثروة ال ـلك فيـصل الـثاني ال ا

داخل العراق او خارجة .
وصــلت الى قــيـادة الــثـورة االخــبـار من
ـلـيـوني تـركـيـا تــفـيـد ان امـواال تـقــدر 
بـاون عـلى شـكـل سبـائـك ذهـبـيـة هـربـها
الوصي عبد االله واحتمال وجودها في
ــلـــكي فـي اســطـــنـــبــول وفي الـــيـــخت ا
صــنــاديق حــديــديـة داخـل الـقــنــصــلــيـة
الـعـراقـيـة هـنـاك  وبـناء عـلى ذلـك صدر
ـقدم الـركن صـبـيح علي االمـر بـتعـيـ ا
غالب مـلحقـا عسـكريا في انـقرة يوم 13
اب  وفي الــيــوم نــفــسـه وافق مــجــلس
الـوزراء على ايـفـاد هيـئـة تفـتـيشـية الى
درجـة اسمـاؤهم والوزارات تركـيـا من ا
ـنسـوب الـيهـا ادناه تـزور القـنصـلية ا
الــعــراقــيــة في اســطــنــبــول والــســفـارة

العراقية في انقرة وهم :
ــقــدم الــركن صــبـيـح عـلـي غـالب / 1- ا

لحق العسكري في تركيا رئيسا  ا
2- الــسـيــد احــمــد عــبــدالـبــاقي /وزارة

الية /عضوا ا
3- السـيد باهـر فائق /وزارة اخلـارجية

/ عضوا 
 واجب هــذه الـلـجـنــة وضع قـرار بـشـأن
ـبلـغة يوم 11 اَب باالتـفاق مع االوامر ا
الـهيـئة التـفتـيشـية وقـد سافـرت اللـجنة
الى تـــركــيــا يــوم 18 اَب وقــامت بــجــرد
ســجالت الـــقــنــصـــلــيـــة الــعــراقـــيــة في
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وفي 15 تـــــــشــــــرين االول 1958 صــــــدر
الــقــانـون رقم 32 لــعـام 1958 بــتــعـديل
ـــصـــادرة ـــرســـوم رقم 23 اخلــــاص  ا
الـكة الـعراقـية الـسابـقة اموال االسـرة ا
ـالـيـة  حيث وتـسـجيـلـهـا بأسم وزارة ا
تــقـرر ان تـؤسـس دائـرة خـاصــة تـسـمى
ـالـكـة (ادارة وتــصـفـيـة امــوال االسـرة ا
ـالـية وحتت الـسـابـقـة مـلحـقـة بـوزارة ا
اشـرافـها يـنـاط بهـا امـر ادارة وتصـفـية

شار اليها) .  االموال ا
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ومن نــاحــيـة اخــرى طــالــبت احلــكــومـة
البريطانية حكومة اجلمهورية العراقية
ـتلكات بدفع التـعويضـات الالزمة عن 
لك فيصل الثاني في لندن والتي تمت ا
مصـادرتها من قـبل احلكـومة العـراقية 
ـطـالـبة لـك فيـصل بـا اذ بـادر مـحـامـو ا
بالـتعـويض كشـرط قبل تـقد احلـكومة
الـبـريطـانيـة اعـترافـهـا بالـنـظام اجلـديد
لك فـيصل في العـراق  وكتب مـحامـو ا
الى وزير اخلـارجية الـبريـطاني يوم 29
تمـوز يطـالبـون فيهـا بدفع الـتعـويضات
ـــنــاســبـــة الى الـــصــنــدوق الـــعــام عن ا
متلـكات العائدة لصاحب وجودات وا ا

اجلاللـة الراحل في الـعـراق والـتي تمت
مــصــادرتـهــا من قــبل الــســلــطــات الـتي
تسلمت السلـطة احلكومية هناك في 14

تموز 1958. 
ـديـر وقـدم الـسـيـد عـبـد الـقـادر سـعـيـد ا
ـــالـــكـــة الـــعــــام الدارة امـــوال االســـرة ا
والــعـقـيـد فـاضل جــاسم اخملـتـار رئـيس
لك ـلـكـية وعـبـد ا جلـنـة جرد الـقـصور ا
الزيبق القـائم باعمال السـفارة العراقية
فـي لـــنـــدن عــــلى ان يـــضــــاف مـــحـــامي
ـســتـر الــسـفــارة الـعــراقــيـة في لــنــدن ا
(الستر نومسن) الى هـذه اللجنة وكذلك
مـحـاسب الـسـفـارة هــنـاك الـسـيـد خـالـد
حـــمـــدي  وعــقـــدت الــلـــجـــنــة في مـــقــر
الــســفـارة الــعــراقــيــة عـدة اجــتــمــاعـات
سـؤل ـحـامي السـفـارة وا واتـصلت 
الـبـريـطــانـيـ وبـالـبـنــوك الـبـريـطـانـيـة
والـــشــركـــات الــتـي كــانت تـــتــعـــامل مع
ـالـكة  وعـادت اللـجنـة يوم 11 االسرة ا
كــانـون االول 1958 الى بــغــداد وقــدمت
ـالـيـة التـي رفعت تـقـريـرهـا الى وزارة ا
خالصــتـه الى مـــجــلس الـــوزارء يــوم 4

كانون الثاني 1959. 
وبــعـد اطـالع مـجــلس الـوزراء الــعـراقي

بـعـد ســقـوط الـعـهـد االسـابق في 9
نـــيـــســان 2003 وتـــأســـيس ديــوان
الــوقف الـشــيـعي شـهــدت الـروضـة
الكـاظمـية توسـعات كـبيـرة واعمار
جـــــديــــــد. إن أهم أهـــــداف ديـــــوان
الوقف الـشيعي هـو إعمـار وتأهيل
ـقدسـة بـشكل وتـوسـعة الـعـتبـات ا
عصري وقادر على توفير مساحات
مناسبة لتزايد عدد الزوار وتقد
اخلــــدمــــات الـالزمــــة لــــهم وإدارة
الــعــتــبــات وفق أســالــيب عــلــمــيــة
حــديــثــة. ومــنـــذ أيــامه األولى بــدأ
الـديــوان بــحـمــلــة واسـعــة إلعــمـار
راقد الدينية في أنحاء العتبات وا
الـعـراق. و تــخـصـيص مـوازنـات
كـــبـــيـــرة في األعــوام 2004 و2005
لـهـذا الغـرض. وخالل الـفـتـرة التي
قـضـيــتـهـا في الـوقف 2009- 2004
شــهـــدت الــعــديـــد من اإلجنــازات 
وشــاركت في مــنـاقـشــة خـطــطـهـا 
وقــــمت بــــزيـــارات عــــديـــدة لــــتـــلك

شاريع.  ا
كان احمليط بالقبر لقد كان ضيق ا
الـشـريف أكـبــر مـعـانـاة يــواجـهـهـا
الـــزوار  حـــيث كـــانـت اجلـــهـــتــان
الـشــرقـيــة والـغــربـيــة من اجلـدران
تبعـد مسافة 80 سنتـمتراً فقط عن
الــشـبـاك. إذ تـسـتـنـد الـقـبـتـان ومن
اجلـهـت عـلى جـدار سـمـيك سـمكه
أكــثـــر من مــتـــرين. وجـــاءت فــكــرة
الـتـوسـعـة من قبـل الدكـتـور مـحـمد
عــلي الــشــهــرســتــاني الــذي أجنــز
تـــوســـعــــة مـــشـــابــــهـــة في احلـــرم

الرضوي في مشهد. 
وتــتـــلــخص الـــتــوســـعــة في إزالــة
اجلــزء الـبــارز من اجلــدار وعـرضه
125 سنتمتـراً  وتقوية اجلدار من
خالل ثـقب اجلــدار وإنـزال احلـديـد
ــسـلح ثـم صب اخلـرســانـة داخل ا
اجلــدار لـيــكـون قـادراً عــلى حتـمل

 . وزن القبت
 وكــان بـعض مـن يـســمع بـالــفـكـرة
يعـارضهـا ويقـول إن فيـها مـجازفة
. بـسـبب احـتـمـال انــهـيـار الـقـبـتـ
وكـــان الــدكـــتــور الـــشـــهــرســـتــاني
يــعــرض مــخــطــطــاته وحــســابــاته
بشـكل يدعو لإلطـمئنـان. وقد أيدت
الــفـكـرة بـقـوة ألنــهـا سـتـخـدم زوار

عبد الكر قاسم

شباك مرقد االمام الكاظم 

اإلمام الكاظم (ع). 
بــدأ الـــعــمل في أعــلى اجلــدار و
ـسلـحـة ثم بدأت صب اخلـرسانـة ا
عـــمــلـــيـــة إزالــة اجلـــزء الـــزائــد من
اجلـــدار. وكــــان عــــلى اجلــــدار خط
مـعرّق من أنـفس مـا حتـويه العـتـبة
الـكـاظـمــيـة من اخلـطـوط الــعـربـيـة.
ــطـهـرة واخلـط يـحــيط بـالــروضـة ا
بشكل أفقي كاحلزام. وكي ال يضيع
هــذا الــكــنــز  إعــادته عــلى اجلـزء
الـذي ظـهـر من اجلـدار ولكـن ارتفع
نـحــو األعـلى ثم سـار أفـقـيـاً لـيـعـود
بـعـدهـا أفـقـيـاً . ومن يـزور الـروضة

الشريفة يالحظ ذلك.
في  20 نيسان 2004 أقمنـا احتفاالً
مـــهـــيــبـــاً في الـــصــحن الـــكـــاظــمي
ــيــة حــضـــرته شــخــصـــيــات أكــاد
وديــنــيــة وســيــاسـيــة إضــافــة إلى
وســـائل اإلعـالم الـــتي سُــــمح لـــهـــا
ـطـهـر. و تـكـر بـدخــول احلـرم ا
الـدكتـور مـحمـد علي الـشـهرسـتاني
بــدرع وشــهــادة تـــقــديــراً جلــهــوده
الـــكــــبـــيـــرة فـي إعـــمــــار الـــروضـــة

الكاظمية. 
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ومـن اجنـــــــــازات الـــــــــديــــــــــوان في
الـسـنـوات األولى هـو تـبـديل شـباك
ـرقـد الـكـاظـمي. وكـان الـشـبـاك قـد ا
صُـــــنع فـي إيـــــران وبـــــتـــــبـــــرع من
اإليرانـي  في عام 1980 لكن غزو
نظام صـدام ألراضي إيران ونشوب
احلرب ب البلدين  جعل احلكومة
اإليـرانـيـة تـؤجل عمـلـيـة االسـتـبدال

إلى وقت آخر. 
بــقي الــشــبــاك مــخـزونــاً فـي إيـران
حـتى ســقـوط صـدام  عـنـدهـا فـاحت
اإليـرانيـون الوقف الـشـيعي التـخاذ
اإلجـــــراءات الالزمـــــة الســــتـــــبــــدال
الـشـبـاك القـد بـاجلـديـد.  شحن
قــطع الــشـبــاك ووصل إلى بــغـداد 
و خـــزنه في الـــرواق الـــشـــمـــالي
لـلـروضـة الـشـريـفـة. كـما وصـل عدد
من الــفـنـيـ والـعـمـال اإليـرانـيـ .
وكـان الـعمـل كله بـإشـراف الـدكـتور
هـندس مـحمـد علي الـشهـرستاني ا
(2011 -1932)  وهـــــو ذو خــــــبـــــرة
طـويــلـة في مـجـال اإلعـمـار والـبـنـاء
راقد الدينية.  وخاصة العتبات وا

اربع مأذن وقبتان
بوابة الروضة الكاظمية

االمير عبد االلهفيصل الثاني

بـرئـاسـة الـزعـيم قـاسم يـوم الـعـاشر من
كانون الثاني 1959 تقرر مايلي : 

اوال : تـقوم كل سـفـارة عـراقيـة في لـندن
علومات عن او في امريكا بأستـقصاء ا
ـالكـة خـارج الـعراق ـتـلكـات االسـرة ا
بـصـورة مـسـتـمـرة وارسـالهـا عن طـريق
وزارة اخلــارجـــيــة الـى ادارة تــصـــفــيــة

الكة السابقة . اموال االسرة ا
ثانيا : تقوم هذه االدارة بدورها بأتخاذ
الـــتـــدابـــيـــر عـــلى ضـــوء ذلـك  وتـــقــوم
بـأسـتشـارة الـقانـونيـ لـتسـهـيل اجناز
عـامالت .ثـالثا: تُـؤلف جلـنة للـتحـقيق ا
عن مــصـدر الــثــروة من جلـنــة تــصـفــيـة
ـالكة ينـضم اليهـا خبير اموال االسرة ا
قــانـــوني من وزارة الـــعــدل .وقـــد ســبق
لـلـحـكــومـة الـعـراقــيـة ان اوفـدت الـلـواء
تـقـاعد عـبد الـقـادر سعـيد مـدير الـركن ا
ـالــكـة ادارة وتـصــفـيــة امـوال االســرة ا
السـابقـة والعـقيـد فاضل جـاسم اخملتار
ـلـكيـة الى لـندن رئـيس جلـنة الـقـصور ا
ـالـكة ـتـلكـات االسـرة ا لـدراسـة وضع 

سابقا هناك .

{ نقيب الصحفي العراقي السابق
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ـدينة الفاضلة  وليس يقـيناً ليس من الدول واجملتمـعات من ينطبق عليه وصف ا
من بيـنها من هو كامل مـكمل  لكن من اجملتـمعات من تولـدت لديها القـناعة أنها
األفـضل  شـعـب وحـكـومــة وأرض وثـروة وإنـســانـيــة وفي ذلك الـقــنـاعـة كــلـهـا 
وبالـقطع أيـضاً أن هذه الـقنـاعة ال تـتولد عن فـراغ دون مقـدمات ضـرورية  ليس
عـيـبـاً أن ال يكـون الـبـلـد غـنـيـاً  وال بأس فـي صغـر حـجم الـدولـة  وال مـثـلـبة في
جتنب الـصراعات واخلالفـات من أجل احملافظـة على أمن لدولـة وجتنيب شـعبها
الـويالت  الـغـنى غـايـة والـعـدالة هـدف  واألمن طـمـوح  والـتـقـدم تـطـلع  وبـلوغ
ـيـة دلـيل الـرقي واالزدهـار  لـيس من بـ الـشـعـوب من ال يـسـعى أن يـكون الـعـا
ــقـراطـيـة غـايـة األفـضل  ولـيس من بـيــنـهـا من ال يـرغب أن يــكـون مـتـرفـاً  الـد
ـا تـزل من أجـلـها الـشـعـوب وأريق في سـبـيل بـلـوغـهـا الـنـفـسـيات من نـاضـلت و

الدماء  وليس من بينها من ال يطمح لهذا الهدف السامي . 
لـكن مـن بـلـغـهـا لم يـركن لـلـهـدوء والـسـكـيــنـة فـمـنـحـهـا إيـاه احلـاكم لـيـتـنـازل عن
امـتـيـازات حكـمه وتـفرده واسـتـبـداده عن طيـب خاطـر وبـرغبـة فـرديـة  وليس من
الدول من ارتـقى سلم العال وهو يعـتمد على نتـاج اآلخرين وابتكاراتـهم العلمية 
النزاهـة حسنى واالستقامة ميزة واستقاللية القرار إرادة  القابض على السلطة
نـاجـزهـا واحلاكم مـحـققـهـا  والـقابض واحلـاكم نـتـاج شعـب أراد األفضل فـهـيأ
مـقدمـاتـها الـبشـرية  الـدول ال تتـقدم بـنتـاج الفـاشل   وال بنـاء مع فاسـد مفـسد
ـال العـام مال سـائب مباح  الـفاشل والـفاسـد خيـار حاكم  واحلاكم يرى في ا
صالح الضيقة أغلى من الوطن فنصّب خيـار شعب رأى في القومية والطائف وا
ـهنيـة وراح يبحث ن شـحت فيه ا الفـاسد من القـيادات والـفاشل من اإلداري 
ـؤهل الـعـلمي الـرخـيص لـيرتـقي سـلم مجـد الـفـاشلـ  ولـيس من بأس في عن ا
ـتد ذلك لو كـان حصـاد فشـله يـتمـحور حـوله ويتـحدد فـيه  لـكن ركام الـفاشل 
ــكن ويــكــون مـتــخــذ قــرار وهــو مــا حــدث في الــعـراق  لــلــوطن لــو قــدر له أن 
ال  قـاعد الـنيـابيـة بحق وبـاطل  بالـنار والـتزويـر وا ن حصـدوا ا فالـقيـادات 
بـالـلعب عـلى وتـر الـقومـيـة والـطائـفـيـة  راحوا يـجـهـدون أنفـسـهم في الـبحث عن
نافق  فـالفاشل ينفـذ وال يناقش  والفاسـد خفيف اليد والظل الفـاشل الفاسد ا

نافق ينقل الباطل ويحرف احلق فيشنف آذان ولي منصبه .  واللسان  وا
ويـقـينـاً لـيس اكـثـر خـطـراً من اجتـمـاع ثـالـوث الـفـشل والـفسـاد والـنـفـاق  فـعدو
هني الذي يبقى اسير رئاسته وعقدة استمراره  فيذهب باحثاً الفاشل الناجح ا
قصودة  فمن يعـمل قطعاً يخطأ  ومن يركن للهدوء عن سقـطاته واخطائه غير ا
ويتخذ من الزاوية اخلالية مكانا ومجلساً له بالقطع الزلل واخلطأ بعيدان عنه . 
ـلك ما ولـيس أكـثر عـداوة لـلـفاسـد  الـنزيـه نظـيف الـيد الـذي يـبـقى قويـاً حـيث 
يفـتقد الفاسد  فتبقى هواجس الفـاسد من إفشاء السر وإذاعة ما افسد مصدر
قـلق تـؤرقه  لـيس خوفـاً عـلى سـمعـة أو تـاريخ أو شرف فـفـاقـد الشيء ال يـعـطيه
فلـيس لـفاسـد سمـعة وال تـاريخ وال شـرف  بل ليس له آخـرة وإن مـلىء اصابـعة
الـعشـرين خـوا مضـاعفـة وضـاعف مسـبحـته لـتكـون مائـتـ واثنـ وليس مـائة
نصب ومـستقبله في األعـلى  فيقناً أن وواحد  لـكنه يخشى على حـاضره في ا
قـومات ما يـؤهله لألعـلى منصـباً وقد اثـبت والءً وقدرة ومـكنه فيـما شغل له من ا
من منـاصب  فنـظف كل منـصب شغـله من األموال وبـاع كل شيء حتـى كرسيه
نـطق مغـادرته دون مـقابل الذي جـلس علـيه بـلحـاظ أن دفع فـيه خلـو فـليس مـن ا

قابل أعلى .  وغالباً ما يكون ا
ــنـصـب ال تـكــتـمل اال بــالــنـفــاق ونـقل األخــبـار ودون شك أن مــقــومـات إســنـاد ا
ـلـفق من والـوشـايـة والـتـلـفـيق فـأذن األعــلى ال تـطـرب اال لـلـكـاذب من األخـبـار وا
األنـبــاء واحملـرف من احلـقـائـق  وكل ذلك عـلى حـســاب سـمـعـة الــشـعب وتـاريخ
الـوطن وحـاضــر األجـيـال  حـتى راح الـعـراقي يــوصف بـالـفـاشل الـفـاسـد  وال
سؤول األول فـاشل اال من نصّب وال فاسد اال من شـغل وادار وأسند  ويـبقى ا
من مـكّن وسـيـد  فـال تـمـكـ اال لـصـوت الـشـعب وهـو من يـنـصب ويـزيل ويـرفع
ويخـفض ويبيض وجوه ويـسود  وهو اخلاسر األكـبر لهذا الـتمك  فـاحلصيلة
تراجع وتـخلف عن اللـحاق بركب الـعالم الســـــــــاعي حلجز مـكان ب الـباحث
ا رض والـبـــــــطالـة والـفقـر  ور ـكانـة األفـضل  فضالً عـن ا عن الصـدارة وا
كـانت الـسـمـعـة والـتــاريخ هم اخلــــــــسـارة األكـبـر  فـظالمـة أن يـوسم الـعـراقي
تـمـيـز  وظالمـة أكبـر أن يـقف الـعـراق في خـانة بـالـفـاشل الفـاسـد وهـو الـنزيـه ا
د الـعـلمي بـالـعراق كي الـدول األكـثر بـطـالةً وفـســـــــاداً وتخـلـفاً  فـهل تـراجع ا
يصـنف ضمن الدول األسوء تـعليـماً في العالم ?وهل أضـحى عالج العابرات من
ـؤسسة الـصحـية الـعراقيـة فيـذهب من تمـكن للعالج الى األمراض عـصي على ا
ـكـانة الـكـبـيـر الـذي علم دول اجلـوار لـلـتطـبـيب ? وفي ذلك مس لـيس اكـبـر مـنه 
ـا بعض دول اإلقلـيم أصول الطب  نـعم لقد امـتد فساد من الشـقيق واجلار ور
ـشـفى ـدرسة وا تـمـكن الى مـال الـعـلم والـصـحـة واإلنـسـان  فـتـرك اجلـامـعـة وا
يـتم والشارع والرصيف خاوٍ دون حياة  فصُنف العراق بفساده في مصاف وا
الـدول األكـثـر فـساداً والـعـواصم األكـثـر خـطـراً والتـعـلـيم األقل تـطـوراً والـصـحة
األكثـر تراجـعاً . وفـي وسط هذا اخلـذالن وقف النـزيه القـادر في موخـرة الصف
يـتـرقب مـا آل إليـه حاضـر الـوطن ومـا سـيـؤل الـيه مـسـتقـبـله لـو قـدر لـلـفـساد أن
يـسـتمـر ولـلـفسـاد أن يـبـقى مـتـحكـمـاً .  لـقد دب الـيـأس في نـفس كل نـزيه غـيور
مـهـني لـيس له وطن غيـر الـعـراق  فيه تـاريـخه وحـاضره ومـسـتقـبـله  هـو شرفه
ـاته  عـاش ويـعـيش فـيه بـيـتـاً ومـأوى ومـثـوى ال ظـيـفـاً وبــــــــيـته وحـيــــــــاته و
طـارئـاً  وبـالقـطع أن فـي يأس الـوطـني مـكـنـة لـلسـارق الـفـاشـــــــل الـعـابـر الذي
اتخذ من الـعــــــراق مرتـعاً لسرقـاته ومغارة وقتـية يخـتـــــــبأ بهـا مدعياً الـوطنية
عـسى اال تـنـكـشف الــغـمـة وتـعـود األمـور  نـصـابــهـا  بـأسـاً لـكل من خـان وبـاع
ـاضيه وحاضره وافســــد وتواطأ  فالــــــــــاق يأبى اال أن ينـهض وينتفـــــــض 
ـتـرفع الى خانـــــــــة الـصامـت  ومسـتــقـبـله  واذا ركــــــــن الشـريف الـنزيه ا
فـهـي مـحـطـة وقـتـيـة مـا يـلــبث أن يـنـتـفض عـلى من خــان وبـاع وأفـسـد لـيـنـتـصـر
للعمالق الذي ذاع صيته حتى أغاض الصديق والشقــيق وأثار حفيظة الغريب 
ورب في تغني الراحل عبد الرزاق عبد الواحد بالعراق بعض ما ينصف الكبير 

هـو العراق سلـيل اجملد واحلسب ......... هـو الذي كل من فيه
حفيد نبي

ـا كبـرياء األرض اجمـعهـا ........ترمى اليه فـما فـيها كأ
سواه ابي 

هــو الـعــراق فــقل لــلــدائــرات قــفي ........ شــاخ الــزمـان
جميعاً والعراق صبي  
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