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الــــــشـــــام) وهـي دار بال ســــــقـــــوف
وجــــدرانه مـــتــــداعـــيــــة وعـــده زين
الـعـابـدين مـكانـا لـلـحـبس واحلـجز
وليس بـيتـا للـسكن (لـيس له سقف
والشـمس تصهـرنا وال نـرى الهواء
 حـتى تقـشرت وجـوهـهمـنا) الـيوم
منـطقـة السـيدة زيـنب تعـد من اكثر
مــنـاطق دمـشق ازدحــامـا ويـزورهـا
الـسيـاح من كل دول الـعـالم  وعلى
الـــرغـم من تـــواضـع الـــبــــيـــوت في
الـسيـدة زينب اال ان طـبـيعـة اهالي
دمــشق في جـعل الــبـيت الــدمـشـقي
فقـيـرا من اخلارج ابـواب البـيوت
صغـيرة ومـنخـفضـة جتبر
مـن يـــدخل الــــبـــيت
على االنـحناء وال
زالت تلك الدور
حتتفظ بالكرة
احلديـدة التي
تسـتخـدم لدق
البـاب ويـطلق
عــــــلـــــيــــــهـــــا
(الـسـقـاطـة)
وتــــشــــعـــر
كـــــــــــــــــأنـك
تــــــــــــــدخـل
ســــــــــرداب
ولــــــــــــيـس
بيتا عامرا
فـــســيـــحــا
مــــــــــــــــــــــن
الـــــــــداخل
وفـــــــــــــيـه
حــــــــوض
ـــــــــــــــاء ا
والنافور

ة
واالشجا
ر وتـــرى
الـســمـاء
مـــــــــــــــــن

بـغداد الـى دمشق والـصـلـوات على
محمد وآل محمد وصلنا الى فندق
(سيدة الشام) وعـند استالم الغرف
ركزية كانت باردة جدا والتـدفئة ا
ال تـقـلل من هـذه الـبـرودة والـسبب
عــرفـنـاه صـبـاحـا هـو ان الـكـهـربـاء
ـولـدة ال تـشـغل الـتـدفـئة عـاطـلـة وا
كـمـا ان االغـطـيـة خـفـيـفـة جـدا و
قضاء الليل نرجتف من شدة البرد
يــــقـــولـــون في الــــيـــوم الـــثـــاني 
تـصـلـيح الـكـهـربـاء وانـا ال اجـد اي
فــرق حـــتـى اضــطـــروا الى تـــوزيع
مـدفأة صـغـيـرة تدفع الـهـواء احلار

ـجـرد بـالـغـرفـة احـتـرقت 
اســتــخــدامــهــا لــلــيــلــة

واحدة.
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تــــشـــر الــــوقــــائع
الـــتــاريــخــيــة ان
مـنـطقـة الـسـيدة
زيـنب في ريف
دمـشـق كـانت

عــــنــــدمـــا 
نـــــــــقـل اهل
االمــــــــــــــام
احلـــســـ
(ع) مـــــــــن
الـــكـــوفـــة
الــــــــــــــــــى
الــــــشـــــام
الــــــــــــــــى
حـــــــــــيـث
قــــــصــــــر
يـزيـد بن
مـعــاويـة
كــــــــــانـت
هـــــــــــــذه
ـنــطـقـة ا
تـــــســــمى
(بخـربة
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الـسـفــر مع الـكـروبــات الـسـيــاحـيـة
الـديـنيـة الى سـوريا يـشـكل مشـكـلة
فـي االقـامــة وفي بـرنــامج الـرحــلـة
ــقــدورنــا الــتــخــلي عن واذا كــان 
بــرنــامج الــرحــلــة ووضع بــرنــامج
خــــاص لـــلـــتــــحـــرك عـــلـى االمـــاكن
الـسـياحـية الـطـبيـعـية والـتـاريخـية
والثقافية في سـوريا فهو التصرف
الـصحـيح  احـيانـا بـعض الشـباب
يسـتفاد من الـفيـزا وحجز الـطيران
ويـــنــفــصـل نــهـــائــيــا عـن الــكــروب
الـسـيـاحي ويـغـادر فـنـادق الـسـيـدة

زينب ليقيم في منطقة جرمانا!
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واجــهـــتـــنـــا مـــشـــاكل كـــثـــيـــرة في
اجراءات الوصول الى مـطار بغداد
 فتوقفـنا ساعة ألن ( كـايد) الرحلة
ال يــــعـــرف (رقم الــــرحـــلــــة) هـــكـــذا
ببساطـة يتم التعـامل مع العراقي
بـــشيء يــشـــبه الــعـــقــوبـــة وتــبــدأ

ــنــاداة بــ الــعــســكــري وصــالــة ا
الطيـران ويصرون عـلى حتديد رقم
الـرحـلـة وال نـعـرف مـا احلـكمـة في
هـذا االجــراء مـســافـرين في كـروب
ســيـاحي لــديــهم تــذكــرة جـمــاعــيـة
وعـندهم فـيـزا جمـاعـية (وهـذه احد
الــسـلـبـيـات في الــكـروب الـسـيـاحـة
الـــديــنـــيــة) ولـــو كـــان كل مــســـافــر
بـــالـــكـــروب لـــديه تـــذكـــرة بـــأســـمه
ا تـأخـرنـا كل هذا ونـسـخة الـفـيـزا 
الوقت لكن عـدم معرفـة رقم الرحلة
من وجهـة نظـرهم يعـد من الكـبائر!
وبـعـد قــراءة الـتـذكـرة من قـبل احـد
االشــخــاص اكــتــشف الــذرة (الــرقم
لـيـس رقم الـرحـلــة بل هـو رقم 320
الـطـائـرة من شـركـة اجـنـحـة الـشـام
ورقم الـرحـلة هي 501 او مـا اعرف
اي رقم او مـصــيـبـة حـتى جتـعـلـهم
رور للوصول يسمحون للسيارة با

طار. الى صالة ا
مل والرحلة من بعد هذا االنتظار ا

داخل الـبـاحـة  وال تـشم اال (رائـحة
وفـوران الـقـهـوة تـأتـيك من فـتـحـات
ـــكن ان تـــرى في الـــشـــبـــابـــيـك) و
ـــــة هــــذا حــــارات دمـــــشق الـــــقــــد

عماري اجلميل! االسلوب ا
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بـرجـامـانـا اسـمهـا بـالـلـغـة اآلرامـية
تـعــني (الــرجــال االشــداء) اغـلــبــيـة
ســكــانــهــا من الــدروز ازداد عــددهم
بعـد هجـرة عدد كبـير من الـسويداء
الى جرمانا وفيهـا ايضا مسيحي
مع وجــود عـوائـل عـراقــيــة كــثــيـرة
تــفـــضل الــســـكن في جــرمـــانــا اهم
مـنـطـقــة فـيـهـا هي ســاحـة الـرئـيس
ويـــتـــفـــرع مــنـــهـــا شـــارع الــبـــاسل
والكورنيش الـشمالي وفـيها ايضا

نـصب الـسـيــوف  قـمـنـا بــزيـارتـهـا
مـسـاءا وكــان ال بـد من الـذهـاب الى
مـرطــبــات (بــكــداش) حــتى لــو كـان
الـــبــرد شــديـــدا فــتــنـــاول الــبــوظــة
الــســوريــة في هـــذا احملل يــعــد من
الــطــقــوس الــســيــاحــيــة الــواجــبــة
الـتــنـفــيــذ وال تـنــسى الــذهـاب الى
ــتـنـوع الــرخـيص ســوق كـشــكـول ا
واطلق عليه هذا االسم ألنه يحتوي
طاعم على كل السلع والـبضائع وا
لكـن السـير فـيه بصـعوبـة ألزدحامه
الـشــديــد ومـا يــعـانـي هـذا الــشـارع
الـــتـــجــاري من اهـــمـــال الــتـــبـــلــيط
وتـنـظيـم السـيـر مع انـقطـاع الـتـيار

الكهربائي.
l³²¹
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يقـول يـوسف وهو رجل مـن الديـانة
سـيحـيـة ويعـمل موظـفا في قـطاع ا

اخلدمات 
المح وجوه االخـرين بدقة لم انظـر 
عـنـدمـا اسـيـر في الـشـارع او في اي
مكـان اخـر    في يوم من االيـام كان
رجل وأمرأة يخرجـان من محل لبيع
العطـاريات  والرجل حـاول ان يثير
انـتــبـاهي وهــو دخـولي الى احملل 
ولكني في قرارة نفسي تصورت انه
كـان تــصـرفـا عــفـويـا وعــاديـا وغـيـر
سـك كتفي اراد مقـصود مـنه وهو 
ان انــــتــــبـه لــــوجــــوده وارفع رأسي
نحوه الراه وزوجته  ولكني لم افعل

حــسن نـيـتـي جـعـلــني دائـمــا افـسـر
االمور واالشياء واالحداث على انها
ايــجــابـيــة  لــذلك  عــشت مـهــمــومـا
وقــلـقـا ومــتـوتــرا بـشــكل دائم وهـذا

خالف الواقع اليس كذلك ?
عندما كنت عائدا الى بيتي وهو في
االصل ليس بيتي لكونه مستأجرا 
شاهـدت مالمح هـيئـات رجل وامرأة
يسيـران باجتـاهي وحال وصولـهما
بـــقــــربي بـل وصـــولــــهــــمـــا امــــامي
بـالــضـبط وجـهــا لـوجه  مـســكـتـني

رأة وقالت  ا
يــوسـف مــعـــقـــولـــة لم تـــنـــظـــر الى

وجهي?
انا ابنة خالك ـ

ااااه  امــيــرة  تــبــادلــنــا الــتــحــيــة
والــسالم وزوجــهــا ســوران ثم قــلت

لهما  بصراحة شديدة وصدق :
ارى االشخاص بـكل مكـان ولكني لم
اركـز عـلى الـوجـوه ولم انـظـر لـوجه
امـــــــرأة او رجـل فـي حلــــــــظــــــــة من
ـا اي امـر مـؤكـد انـا الـلـحـظـات  ر
انــظــر الى وجــوه االطــفـال  امــسك
خدودهـم عنـدمـا اراها مـوردة تـشبه

سـمـاء صـافــيـة وجـمـيـلـة  واالطـفـال
دائــمـا بــود النـهـم يـحــمـلــون الـنــقـاء
والـبـراءة في اشـكــالـهم ولم يـصـبـهم

التلوث بعد 
قال سوران زوج ابنة خالي :

الم تنـبته حلـظة مـحاولتي مـنعك من
الدخول الى محل العطاريات ?

فقلت له :
هـذا االمـر يـؤكـد مـاقـلـته لـكم االن بل
ان عــدم انـــتــبــاهـي لــكـــمــا وانـــتــمــا
تـسيـران في اجتـاهي بـأنـني لم اركز

على وجوه االخرين 
كـنت اقـول لــزوجـتي مـارلـ  الـيـوم
ـسـلـمـة ام مـحـمود بـادرت الـسـيـدة ا
بــتـــحــيــتي ولـم اكن اعــرف من هي 
ولـوال انهـا اقـتـربت مـني والمـسـتني

من كتفي وهي تقول :
ام محمود :

شلـونك اسـتـاذ يوسف  هـاي شـبيك
مكاعد تشوفني ?

في تلك الـلحظـة فقط نـظرت لوجه ام
مـحـمـود  امـا لـو كـانت لم تـلـمـسـني

من كتـفي وتلقـي التحـية فـلم اتعرف
عليـها ابـدا بسبب جتـاهلي لـلوجوه

بقصد 
صـار عـنـد زوجــتي يـقـ تـام بـأنـني
ــا اقــوله لــهــا بــشــأن هــذا صــادق 

وضوع / ا
في الـــســيـــارة ونـــحن نـــكـــون مـــعــا

زوجتي تقول :
ـرأة او هذا الـرجل نحن انظـر هذه ا

نعرفهم في احمللة الم تالحظهم ?
اقول لها بشكل مباشر :

تـعـرفـ مـارلـ لم اركـز علـى وجوه
االخرين دائما ولم احلظ اشكالهم 
اشـــتـــريت فـــطــورا ال صـــدقـــائي في
الــعــمل  جــاء قــاسم الــســائـق وهـو
ــســـؤول الـــذي كــان يـــتـــحــدث مـع ا
يجـلس امـامه  عنـدمـا انحـنى قاسم
قـــلــــيال شــــاهـــدت مـالمح مــــســـدس
واضحة في خاصرته وهي مرسومة

من حتت مالبسه 
ايــقــنـت ان احلــيــاة مــازالت لــيــست
ــا يـكـون من حق الـسـيـد بـخـيـر ور

سدس  لكونه قاسم ان يحمل هـذا ا
ديـر العام في عـاون ا يعـما سائـقا 

دائرته اخلدمية 
كــــنت اســـمـع عن حـــاالت اغــــتـــيـــال
وظـف كـبار في احلـكومـة ولكن لم
اشاهد احدهم في الشارع او في اي

مكان اخر 
ــشــهــد الــذي ركــزت عــلــيه كــثــيـرا ا
لـلـمـرة االولى في حـيـاتي كـان اثـناء
ذهــابي الى مــقــر عــمــلي فـي الــبـاب
الــشــرقي وقــبل وصــولي الى هــنـاك
ســمــعت صــوت انـفــجــار قــوي جـدا
حـتى ان الـدخــان بـدأ يـتـصـاعـد الى
السمـاء وكان الصوت يـشير لـلوهلة
االولى الى انه في الــبـاب الـشـرقي 
لم اتـــردد لــذلـك قــررت الـــذهــاب الى
عـــمـــلـي بــرغـم صـــعـــوبـــة االوضــاع
االمـــنـــيـــة في ذلـك الـــوقت عـــنـــدمــا
وصـلت الى ســاحـة االمـة في الـبـاب
الـشرقي شـاهـدت سـيـارات سود من
تـلك التي يـسـمونـهـا صاحـبـة الدفع
الــربـــاعي وهي وكل شـيء يــحــتــرق
فيها  كان وافـقا بقربي صديق جاء
عن طـريق الـصــدفـة هـو قـال  انـظـر
يـوسف هـؤالء اشـخـاص يـحـتـرقـون
داخل الـــــســــيـــــارة   اقــــتـــــربت من
السيارة احملترقة فـشاهدت بداخلها
اشـخــاص يـحــتـرقـون واغــلب الـظن
ـنـظـر الذي انـهم كـانـوا امريـكـان  ا
افزعـني ومازال هـو ذلك الذي اظـهر
رأس رجـل يــرتـــدي زيـــا عــســـكـــريــا
امـــريــكــيـــا وقــد قــطع الـى نــصــفــ
واجـزاء مـن مـخه كــانت مـلــقى عـلى
االرض وهــنــاك مــنــظــر مــفــزع جــدا
شـاهدته تـمـثل بـرجل ضـخم يـرتدي
ـرقط الــزي الـعــســكـري االمــريــكي ا
ائل للـصفرة وكـان مبتـور القدم ا
شدة االنفـجار  كـانت اربع سيارات
سود حتترق بشدة ولهيب النار كان
يتـطايـر بقـوة الى االعلى  االنـفجار

كـان مـقـابل الـبـتـاويـ وقـد تـنـاثرت
شـروبـات الروحـية قنـاني مـحالت ا
في الشارع ورائـحتـها انتـشرت بكل

مكان 
لم اكن قـاسيـا لـلـدرجة الـتي اتـشفى
ــوت احــد ولــكــني تــشــفــيت بــهـــا 
وت االمريكـان برغم انهم يـنتمون
ـسـيـحي  هـكـذا انـتـظـر الى ديـني ا
الى االمـور عنـدمـا تـصل الى عدوان

على بالدنا 
االن مــــضـى عــــلى تـــــلك احلـــــادثــــة
ـــــــا كـــان ذــــــــلك في ســنـــوات ور
الـــــعـــــام 2005 او 2006 الاتـــــذكـــــر
قاومة الشريفة بالضبط يوم كانت ا
في اوج قــوتـهـا وعــنـفـوانــهـا وحلـد
هــذه الــلــحــظــة مـازال قــاسم ســائق
ـديـر العـام يـحمل مـسـدسا مـعاون ا
في خـــــاصـــــرتـه  قـــــبل الـــــعـــــدوان
االمريـكي على بالدنـا لم نكن نـتوقع
ان االوضــاع االمــنــيــة ســتــصل الى
مــاوصــلت الــيه فــيـمــا بــعــد  ولـكن
ـرور االيام صـارت لـديـنا الـقـنـاعة
االكــيـدة ان االمــريـكــان اوغـاد قــتـلـة
مـجـرمـ وهم من يـخـتـارون الـوقت
ـناسب لـلـتـدخل بشـؤون الـشـعوب ا
سـدس الـذي كان يـحـمله الـسائق ا
قاسم حفزني كثيرا من اجل التركيز
الـكــبـيــر والـدقــيق عل كل شيء واي
شـيء ولـــيس عــــلى الـــوجــــوه فـــقط
بعكس ماكـنت افعله سابـقا  سأركز
من االن عـلى كل االشـيـاء الـصـغـيرة
والـــكــبـــيــرة الن حـــسن الــنـــيــة امــر
مــرفــوض في الــكــثــيــر من االحــيـان

والظروف 
مارل :

يوسف حبيبي وينك ?
يوسف :

اهــوووو  تــعــرفــ مــارلــ الــيـوم
مرحـت للـدوام وكـعدت مـتـأخر شـكد
عـيب من اجلــمـاعـة بــالـدائـرة  واني

عمري مغايب من الدوام 
مارل :

وداعـتك يـوسف حــسـيت انت الـيـوم
بـقــيت نـا لــذلك كـلـت خـلي اشـوف

الغرفة مالتك 
يوسف :

حـلـم مـرعب  تــذكـرت االيــام الـسـود
الي كانت تـسـطيـر علـينـا  شفت كل
االحداث يـوم كانت احلـرب موجودة
 لـعـنـة والـلف مـلـيون لـعـنه عـلى كل

واحد يحب احلرب ويسعى لها 
مارل :

اووووف لــــتــــذكــــرني بــــذيـج االيـــام
احملـلوه  شـلـون كانـت ايام مـزعـجة

مرعبة 
يوسف :

الـــشي الي يــخــلــيـــني افــتــخــر بــيج
وبنـفـسي انو احـنه مـحاولـنه نـغادر
الـــبـــلــد بـــرغم كـل شي  الـــيــوم اني
كــولش فـــرحــان الن احلــيــاة رجــعت
حــلـوة وجـمــيـلــة واحـنه بــ اهـلـنه

وناسه في بلدنا الغالي 
مارل :

لعد حضر نفسك اليوم نروح للحفلة
مـــال  ابن اخــتـي اكــيـــد راح تــرتــاح

زعج  وتنسى حلمك ا
يـوسف : اكـيـد نـرتـاح بـاحلـفـلـة بس
عندي طلب بسيط حبيبتي مارل :
مـارلـ تـفـضـل حـبـيـبي يـوسف هـو

اني شعندي غيرك بالدنيا 
يوسف :

ـكـن نـروح الـيــوم نـزور اخــتـنه ام
مــحـمــود يـكــولـون خــطـيــة مـريــضـة
ــــريض واجب وتــــعــــرفـــ زيــــارة ا
انساني واخالقي واجتماعي واحنه
مــتـعــودين  من زمــان طـويل نــتـفــقـد

سلم بكل مناسبة  اخوتنا ا
مارل :

يـــاريـت يـــوسف هـــذوله جـــيـــــــــران
العمر:
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والصيد غير القانـوني اجتماعا برئاسة
ـيـالي الـنــائب الـثـاني لــلـمـحـافـظ عـلي ا
وبـــحــضــور عــدد من اعــضــاء الــلــجــنــة

عنية.  مثل عن الدوائر ا ا
ــيــالي في تــصــريح صــحــفي ان وقــال ا
(اللجنـة ناقشت في اجتـماعها 7 محاور
تــــوزعت مــــا بـــ مــــتــــابـــعــــة مــــجـــازر
احلـــيـــوانـــات فـي احملـــافـــظـــة وحـــركـــة
االسـواق احمللـيـة ونشـاط جلـنة الـرقـابة
والـتـفـتيش بـاالضـافـة الى مـتـابـعـة عمل
جلنة مكـافحة الـكالب السائبـة والقضاء
عــلــيـــهــا). مــبـــيــنــا ان (جلـــان الــرقــابــة
والــتـــفـــتـــيش (جلـــنـــة احلــد مـن اجلــزر
الـــعـــشــوائـي) اخلــاص بـــاجلـــزر خــارج
ـتــابـعـة اجملــزرة كـان مـســتـمـرا وفــعـاال 
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اغــلـقت مــديـريــة بـيــئـة كــربالء عـددا من
االنشطة الصـناعية خملالفـتها للضوابط

البيئية. 
ـديريـة في بيـان لها انه ( واوضحت ا
اصـدار اوامـر وزاريـة بـغـلق  15نـشـاطا
صــنـاعـيـا مـخـالــفـا لـلـضـوابـط الـبـيـئـيـة
وحسـب قانـون حمـايـة وحتسـ الـبيـئة
رقم 27 لسنة 2009). واضاف البيان ان
(الغلق تضمن انـشطة صناعـية وخدمية
ـوافـقـة الـبـيـئـية لـعـدم حـصـولـهـا عـلى ا

حـيث  الـتـنـسـيق مع الـلـجـنة الـتي 
تــشـكـيــلـهـا مـن االعالم وشـرطـة حــمـايـة

البيئة لتنفيذ اوامر الغلق). 
شتركة وعقدت جلنة متابـعة االمراض ا

مستـقبال). مشـيرة الى (قيـامها بـأضافة
مـسارات بـديـلـة لـلكـابل الـضـوئي خـدمة

علوماتية).  لشركة االتصاالت وا
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الـى ذلك اكــد مـــحـــافظ كـــربالء نـــصــيف
اخلــطــابي ان مــشــروع مــجــاري كــربالء
وحـد يعـد االبرز عـلى مسـتوى الـشرق ا
شـاريع الصـديقة االوسط كمـا يعـد من ا
لــلـبــيـئــة حـيـث سـيــسـهم في اســتـثــمـار
ناطـق الصحـراوية في احملـافظة ورفع ا
الواقع اخلـدمي لـها. وقـال اخلـطابي في
شروع كلمة له خالل حفل االفتتاح ان (ا
ســيــقــدم اخلـدمــات الهــالي كــربالء ومن
بـيــنــهــا تــنــمــيــة الــزراعــة واسـتــصالح

احلـاالت الــسـلـبــيـة ورصـدهـا ومــعـاقـبـة
). مـوضـحـا ان (عـدد االسـواق اخملـالـفـ
احملليـة التي  تفـتيشـها وصلت الى 9
مـحــال فـيـمـا وصل عــدد مـحـال اجلـزارة
الــتي  الـــكــشف عــنــهــا الى 45 مـحال
حـــيـث  رصـــد 4 مـــنــــهـــا مــــخـــالــــفـــة

للتعليمات). 
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ونـظــمت احـدى فـرق الـرقـابــة الـصـحـيـة
الــتــابــعـة لــدائــرة صـحــة كــربالء جــولـة
ـعـامل الـغـذائـيـة حيث تـفـتـيـشيـة عـلى ا
تــمـــكــنت من ضــبط مـــعــمل مــتــخف عن
االنظار لتصـنيع وكبس وتعـليب التمور

في منطقة فريحة. 
وقــال مـديــر شـعــبـة الــرقـابــة الـصــحـيـة
الــدكــتــور كــرار الــعـبــاسي فـي تـصــريح
عمل صحفي ان (الـفرقـة عثرت بـداخل ا
على 10 اطنان من الـتمـور والف لتر من
ـعد لـلـتسـويق). مشـيرا الى ان الدبس ا
ـنتـجـة  حجـزها واتالفـها (الكـمـيات ا
في منـطقـة الطـمر الـصحي واصـدار امر
ـــعــمـل حلــ احلـــصـــول عــلى بـــغـــلق ا
االجازة الـصحـية). من جـانب اخر بدأت
مديرية اتـصاالت كربالء بتنـفيذ مشروع
ــديــريــة في مــد كــابـل ضــوئي. وقــالت ا
الكات بـيان (تـلـقـته الـزمـان) امس ان (ا
الهـندسـية والـفنـية لـلمـديريـة في شعـبة
التراسل شرعت بتنفيذ مشروع مد كابل
صوتي البراج شركة زين حيث  تنفيذ
ـديـنـة). واضـافت63  كـيـلـومـتـرا داخل ا
انه ( تـوفيـر مـسـارات اضافـيـة تـهدف
لــتــحــقــيق اعــلى مــســتــوى من نــاحــيــة
اجلانب الـفني وتـقد فـضلى اخلـدمات

االراضي في الصحراء). 
واضاف اخلطابي ان (التـعداد السكاني
للـمـحافـظة بـلغ اكثـر من مـليـوني نسـمة
وهي تقـدم خـدماتـها الكـثر من 5 مالي
شخص من السكان والـزائرين وبالتالي
فهي اليوم بحـاجة الى مزيد من الدعم).
ـشـروع اقـيم عـلى مـسـاحة مـبـيـنـا ان (ا
– دو عــــــــلـى طــــــــريـق كــــــــربالء 400
النـجف). وكـان وزيـر االعمـار واالسـكان
بنـكـ ريكـاني ومـحافظ كـربالء نـصيف
اخلـطـابي قـد افـتـتـحـا مـشـروع مـجـاري
ــاضـــيــة ـــدة ا ـــوحـــد خالل ا كـــربالء ا
وبـحـضـور عــدد من الـنـواب ومـسـؤولي

احلكومة احمللية في احملافظة.      

b∫ زائرو السيدة زينب اخت احلس d

نصيف اخلطابي يالي علي ا
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قال الشاعر :
ال تكن سُكّراً فتأكلك الناسُ

وال حنظالً يُذاق فيُرمى 
لقـد كان الشاعر موفقا في مـا رسمه من منهج للتعـاطي االجتماعي حيث اختار

االعتدال والوسطية وبالتالي يبقي التوازن محفوظا على كل تقدير .
-2-

ـكــانـةٍ مـتـمـيـزة أو جـاهٍ عـريض أو هـنـاك مِنْ رجـال اجملـتــمع - الـذين يـحـظـون 
ا يـنفّر مناصـبِ خطيـرة - مَنْ يتعـامل مع الناس بـفوقـية واستـعالء واستكـبار 

الناس منه ويبعدهم عنه ..
ـرّة ـن يـسـتـبـيح لـنـفـسـه الـتـعـاطي مع هـذه احلـالـة ا ـغـامـر بـكـرامـتهِ  وحـتى ا
ـصـطبـغـة بـالـغلـظـة واجلـفـاف فانه سـرعـان مـا يـرتد ويـبـتـعـد عن هـذا اجلافي ا

الغليظ ح يجده (احلنظل) في مرارة طَعِْمه .
-3-

واحلنظليون موجودون في كل زمان ومكان .
ُوجِع والذم الفظيع . وهم منبوذون مكروهون ال تسمع عنهم االّ حكايا النقد ا

-4-
انها خلسارة عظمى أنْ يكون االنسان صَفْرَ اليديْنِ من االصدقاء واحملب ...
نـحَدِرِ اخلـطـير الـذي تدحـرج اليه ـ تشي بـبشـاعـة ا تـأ وانّ كـثـرة النـاقمـ وا

احلنظليون .
-5-

وحـ تــكــون (الـذات) طــاهـرةً ســامـيــة  مــجـبــولـةً عــلى االيــثـار والــتــوق لـلــنـفع
االجـتـماعي فـانهـا تـكون مـقصـداً ومـوئالً لكـثيـر من ذوي احلـاجات والـباحـث

عمن يُعينُهم على إسعافهم لبلوغ غاياتهم .
وهنا يالحظ :

انّ أصحاب احلاجة ينسون كل شيء االّ حاجاتهم التي يريدونها حتى قيل:
صاحبُ احلاجة أعمى 

ال يَرى االّ قضاها 
وهذا يعني :

ان مـجـرد فتـح البـاب أمـامهـم يُطـمـعهم فـي اإلحلاح بـطـلبـاتـهم حـتى في األوقات
احملددة لالستجمام والراحة غير عائب بكل ما ينبغي ان يُراعى من أصول ...
ـراجـعـات الـتي تــخـرج عن الـنـطـاق ُـبْـتَـلـى بِـمِـثْل هـذه الـزيــارات وا وال شك انّ ا
ألـوف عليه ان ال يلوم االّ نـفسه  ذلك انه جعلـها ( السكّر) الـذي تأكله الناس ا

!!..
-6-

ا أراد ... لقد استنجد بي أحدهم في أمر يهمه فلم أبخل عليه 
ـعـامـلـته ولـكـنـني وجـدتُه يـحـاول أنْ يـجـعـلـني ( مُـعـقّـبـا ) 
ـضي في هـذا فـأشـعـرتُه بـلـزوم االنـضـبـاط والـكفّ عن ا

الطريق .
-7-                              

وهـكذا نـخـلص الى وجوب االعـتـدال والوسـطـية ال في
ـواقف الــسـيــاسـيــة وحـدهـا بـل حـتى في تــعـاطــيـنـا ا

اليومي مع االحداث واالشخاص .

Firashamdani57@yahoo.com
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شــهـد الــعـام 2003 حتـوال كــبــيـرا فـي مـوازين الــقــوى خـاصــة مع الــتــحـول من
قـراطي  والسـماح الشـمولـية إلى الـتعـددية في احلـكم ونشـوء نظـام سيـاسي د
ـرور الـوقـت إلى مـافــيـات ســيـاســيـة ومــالـيـة بــتـأســيس األحـزاب الــتي حتـولـت 
تـقـاســمت احلـكم والـغــنـائم وعــاثت في األرض فـسـادا ولـم تـسـمح ســوى بـنـظـام
قـراطي شكلي ال قـيمة وال تـأثيـر إال جلهة إجـراء اإلنتخـابات وفوز مـقرب من د
تلك االحزاب وبـقاء الـشكل الـتقـليـدي للـحكم الـذي يسـمح بتـحقـيق مكـاسب أكبر
لتـلك األحزاب عـاما بعـد عام دون أن يـرى الشـعب شيئـا من الوعـود يتـحقق على
األرض  وبقي مـطالبا أن يـصوت لتـلك األحزاب ويسـتمر في توفـير الضـمان لها

وتسخير كل شيء ألمرها .
ظـهرت فـئـات سـيـاسيـة ال جتـيـد السـيـاسـة وال تـفهـمـهـا بل هي مـجمـوعـة تـكتالت
مافيـوية هدفها حتقيق مكاسب مالية عـالية وضمان مصالح ونفوذ وتأسيس قوى
نفـوذ في وزارات الدولة اخملتلفة  وصار الفسـاد الذي نتحدث عنه ثقافة ال يأنف
كـاسب  وهـنـا صـار لـزاما مـنـهـا أحـدهم ألن هدفـهم حتـقـيق الـقـدر االكـبر مـن ا
قـبلـة ومحـاربة الـفسـاد  وهي مهـمة حتـديد األولـويات بـالنـسـبة لـعمل احلـكومـة ا
مـعـقدة لـلغـاية فـي ظل التـجاذب الـسـياسي وسـطوة األحـزاب الفـاعـلة الـتي حتكم
ـراقـبون ـشـهـد وتـعطل أي حتـرك من شـأنه الـدفع بـهـذا اإلجتـاه  ولذلك يـجـد ا ا

قبلة وتأثيراتها .  صعوبة في قراءة ما ستؤول أليه األحداث ا
قبل تشـكيل احلكومـة احلالية شهـدنا عملـية إبتزاز غيـر مسبوقـة وكانت الضغوط
وافقة على مطالب كلف من أجل حـمله با على أشـدها إستهدفت رئيس الوزراء ا
ـنح بعض الـشـخصـيـات النـافذة وزارات ومـنـاصب رفيـعـة تمـهد لـعـملـية تـتعـلق 
ـبتزون وجـماعـاتهم التي كسب غـير مشـروع واحلصـول على إمتـيازات تـعودها ا

ترفدهم بالضغط والتخويف واإلحتيال والنصب والتخوين .
ا تمسك شـ أثر الضـغط  ور ـبتزون عن سلـوكهم ا من احملتـمل أن يتراجع ا
قبلة وإحـتمال العزلـة السياسيـة  لكنهم حتـما سيقومون قوى بتـمرير احلكومـة ا
رور قبلة ألن ذلـك ديدنهم وطريقـتهم وثقافـتهم التي تعـلموها  بإنتـهاز الفرصـة ا

الوقت لسوء خلقهم وإنحدار كرامتهم .
قـبلـة مهم جدا ألنه التـصويت عـلى احلكـومة العـراقيـة ا
سـيـتـيح الــفـرصـة لـتـنـظـيم اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
ــبـكــرة ومـحــاربـة الــفـســاد وفـقـا إجـراء اإلنــتـخــابـات ا
ـتاحـة ونـوع الـتعـاون بـ السـلـطـات التي لإلمكـانـات ا
يجب أن تـأخذ عـلى عاتـقهـا التـصدي لـلمـسؤوليـة وكبح

ال العام .   فسدين والراغب بنهب ا جماح ا

النجف
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االطــفــال هم ثـمــرة احلـيــاة وفــلـذات االكــبـاد هـم ذخـرنــا في هـذه الــدنــيـا هم من
يحمـلون رسالة احلياة التي نحملـها امانة لهم بعد رحيلـنا  كلما تربى الطفل بعز
واهـتـمـام وحـنــان من والـديه كـلــمـا اصـبح نـاجح فـي حـيـاته مـتــفـوق ايـجـابي في
افـكـارة وعـطـاءة مع اجملتـمع لـكن اذا تـعـرض الطـفل في طـفـولـته الى اشـد انواع
الـقسـوة والتـعذيب سـيتـرك هذا انـطبـاع واثار سـلبـية خـطيـرة على نـفسـية الـطفل
وانـحـراف مجـتمـعي خطـير وان اسـتخـدام الـعنف وتـشريـد االطفـال ينـذر بتـحول
سلبي لـسلوك الطفل اجملتمعي وانطباع ذلك مباشرة على حياته ومستقبلة وحتى
فرط ستـقبل وقد يلـجأ الساليب اجـرامية بفعـل العنف ا مع زوجته واطـفاله في ا
وعدم االهتـمام بالتربية منـذ الطفولة وفي بلدنا الـيوم نواجه مشاكل كبيرة تخص
اعـمـال عنف وتـشـرد لالطـفال اغـلـبـها من ذويـهم فـمـنهم من يـجـبـر الطـفل لـلـعمل
برح فيضطر الطفل الى العمل وترك الدراسة واذا خالف ذلك يتعرض للضرب ا
الشـاق في االسـواق والتـقـاطـعات وهـنـا تـتركـز اخلـطورة مـن خالل االختالط مع
ا يؤدي الى تغير سلوك الطفل الى سلوك غير اخالقي وحتى ـنحرف  بعض ا
الـتــمـرد عـلى االب الن االب عـاطـل عن الـعـمل وفي الــبـيت ويـطــلب من الـطـفل ان
يجـلب له مصرف يومي ومنـهم من يجبر على الـتسول وهذا بحـد ذاته خطر كبير
روريـة ويفقد احلـياة بسـبب التسول على الطـفولة فـمنهم من يـتعرض للـحوادث ا
في الـطـرقـات واالسـواق الـعـامة  او الـعـمـالـة الـشـاقـة  الـتي تـرهق بـدنـة وصـحته
ومنـهم من يتعرض لعـمل غير اخالقي من قبل بعض الـنفوس الضعـيفةومنهم من
يـجــنـد العـمـال ارهــابـيـة او اجـرامــيـة وقـد  يــتـاجـر بـاعــضـاءة الـبـشــريـة من قـبل
عصـابات منـحرفـة كل هذه االعـمال اخلـطرة يتـعرض لـها بـسبب الـعنف االسري
والتـشرد والضرب والـتعذيب للـطفل  الذي يـجبر الطـفل لترك الـبيت الى الشارع
ان الطفل امانة في اعناقنا فبدال من العنف االسري له وطرده من البيت يجب ان
ــعـرفـة وتـصــنع مـنه شـخص ــدارس الـتي تـغـرس فــيه روح الـعـلم وا يـكـون في ا
ـعنـية العـمل على سـتقـبل وحب الوطن فـيجب من اجلـهات ا ايجـابي يبـحث عن ا
دارس وتـخصيص اطالق حمالت تـوعويـة وتثقـيفيـة تبـدأة من اولياء االمـور في ا
ن بـاحث اجــتـمــاعي ونــفـسـي في كل مــدرسـة حلل مــشـاكـل بـعض الــتالمــيـذ 
يـتـعـرضـون للـعـنف في االسـرة من خالل تـثقـيف اسـرته ورفع تـوصـيـات لهم عن
خــطـورة تـعـنـيف وتـشـرد الـطـفل ومـا له من اثــار مـجـتـمـعـيـة خـطـيـرة عـلى حـيـاته
ـرأة لضـمان وحـمايـة هذه االجـتـماعـية واالسـراع بأقـرار قـانون حـمايـة الطـفل وا
ــنــاهـضــة كل انـواع الــشـريــحــة مع طالق حــمـلــة في وســائل االعالم اخملـتــلــفـة 

االضطهاد التي تتعرض لها الطفولة في العراق.


