
www.azzaman.com

بغداد

بغداد
vHDB  ÂUNÝ

اجملـــــد والــــقـــــلم ) ,وقـــــال الـــــقــــاص
والروائي احـمد خلـف من  بغداد ان (
ـــهــرجــان ان ــيـــزة الــوحـــيــدة في ا ا
الفـلوجـة مـرت بظـرف عصـيب وظرف
صـعب جـدا واجـتـازته بـفـضل اهـلـهـا
ـهـرجـان هـو ثـمرة وابـنـائـهـا  وهـذا ا
لـهـذه اجلـهـود التـي يـقـوم بهـا اهـالي
الفـلـوجة نـعم  الننـسى االصـدقاء من
شـعــراء وكـتــاب الـفــلـوجــة وادبـائــهـا
ومثقفي الفـلوجة لهم دور مهم  في لمّْ
الشمل وجمع هـذه النخـبة من شعراء
العـراق من اجلنـوب والوسط وبـغداد
فـــلــــهم فــــضل رائـع  في جــــمع هـــذه
االســمــاء الــطــيــبــة والــتي لــهم عــمق
تـاريــخي) وقــال عــضـو احتــاد ادبـاء
شاركة كربالء علي حس عـبيد ان (ا
ـهرجـان بدافع الـوحدة في فعـاليـات ا
الوطـنـيـة اوال والشـعـور اإلنـساني ان
ة مـدينة دينـة الكـر نصل إلى هـذه ا
ـشـايـخـهـا الـفـلـوجـة لـنـبـارك الهـلـهـا 
ـسـؤولـيـهـا ايـضا اخلالص الدبـائهـا 
من االرهــاب وبـــدايــة حــيـــاة جــديــدة
ووجـــدنــا كـل الــتـــرحـــاب واحلـــفــاوة
والتكر وشعرنا حقا باننا في عراق
واحد وبلـد واحد ومديـنة واحدة هذه
شاعـر احلقيـقة قد تـكون مهـمة جدا ا
لبداية حيـاة جديدة يسـودها الشعور
الـوطـني واالنـسـاني) ,وقال االعالمي
عـــلـي داود الـــنـــواب مـن كـــربالء ان (
هـرجـان فـرصة ثـمـيـنة وقـد التـتـكرر ا
ـدينة اجلـميلـة والرائعة لزيارة هذه ا
ها وعندما زرنـاها واطلـعنا على مـعا
اجلمـيـلـة واسـتقـبـالـنا بـتـلك احلـفاوة
الـكـبـيـرة من قـبـل ادبـائـهـا واهـالـيـهـا
ومـشــايـخــهـا قــد تـبـددت الــكـثــيـر من
الـهــواجس الــتي كــنـا نــحــمـلــهـا ازاء
الفـلوجـة التي كـانت تعـيش في ظرف
امني صـعب وكـانت اسيـرة الدواعش
وايـضــا وجــود األمـريــكــان لـســنـوات
طويـلـة ومن ثم التـوجـد لـديـنـا صورة
ـديـنـة حـقـيـقـيـة  مــلـمـوسـة عن هـذه ا
زرنــاهـا الــيـوم واطــمـنــنـا )واضـاف (
علـيـها وهي مـديـنة عـراقـية التـخـتلف
عن أيـة مـديـنـة من الـوسط واجلـنـوب
والــشــمـــال ومن ثم اعــتـــقــد انــنــا لــو
سنحت لنا الفرصة سنعيد الكرة دون
ـا تــردد والـفــلـوجــة تـبــقى مـديــنـة ا
ـة هي عـراقـيـة وايـضـا الـدعوة الـكـر
مبـادرة تشـكر عـليـها ومـبادرة البد ان
نشـيـر اليـها النـهـا جمـعت كل شـعراء
العراق وادبـائه ومبدعـيه حتت سماء
مـدينـة الـفـلـوجـة اعتـقـد البـد ان تـكرر
ـبـادرة بـاجتـاه شـعـراء الـعراق هـذه ا
ـدن شــكـرا الهـالي الــفـلـوجـة من كل ا
يز مسرورين جـدا واعتـقد انه يـوم 
نعـيشه في الـفلـوجة الـباسـلة),وقالت
الصحفية  إبتـهال بليبل من بغداد ان
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( احلــيـــاة جتــري بـــشـــكل اعــتـــيــادي
ـــا رأيـــته من ت  صـــحـــيح انـــني تـــأ
تهد بـعض البنـايات والدور من اثر
ــا ــعـــارك  ولـــكــنـــني فـــرحت جـــدا  ا
وجـــدتـه من ارادة احلـــيــــاة رأيـــتـــهـــا
وقال طـبـيــعـيـة وهـذا مــا اسـعـدني ) ,
الشـاعر عـدنان الـفـضلي من مـحافـظة
ذي قـار ان (احلــضــور إلى الــفـلــوجـة
يـعــد  شــيــئـا  جــمــيال جــدا ان تـأتي
لـــــــتــــــشـــــــارك اخــــــوتـك افــــــراحـــــــهم
ناسبة حترير باالنتصارات وايضـا 
مـديـنـتـهم وعـودة احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة
اليـها  الفـلوجـة مديـنة شـعر ومـدينة
الـكرم ومـديـنـة قـدمت لـلعـراق الـكـثـير
تستحق ان نحتفي بها ) ,واضاف ان
( مجيئنا من اجلنوب إلى هنا  لنؤكد
اننـا  نقف في صف واحـد ولم تفـرقنا
كل االفعـال الـسـياسـيـة اخلائـبـة التي
تــريـد تــمــزيق الــنـســيج االجــتــمـاعي
الــفـعــالـيــة ثـقــافـيــة بـحــتـة الـعــراقي 
وبالـتـالي نـحتـاج إلى هـكـذا فعـالـيات
يـســتــعـيــد من خاللــهـا الــفــلـوجــيـون
ذائـقـتـهـم الـتي خـربت بــسـبب جـرائم
ـعنى ـهرجـان الشـعري  ا الدواعش 
ان احلـيــاة عــادت لـتــنــطق من جــديـد
بـــاجلــــمـــال والــــوعي وبــــالـــثــــقـــافـــة
واحلصيلـة االكيدة هي انـنا اجتـمعنا
هـنـا لـنــقـول ان الـعـراق مــازال بـخـيـر
وسـيـبـقى بـخـيـر وان الـفـلـوجـة مـثـال
يـــحـــتـــذى بـه بـــاســـتـــعـــادة احلـــيـــاة
بــســرعــة).كــمــا شــارك في فــعــالــيــات
هـرجـات جـمع غـفـيـر من االعالمـي ا
والشعراء وهم ينشـدون لفرح الفوجة
وعـودتـهـا مـحـررة الى الـوطن وعـودة
شاركة من اهلها الى ديارهم وكانت ا
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اسـتـطاعـت زاوية الـعـلـوي - شـادبـا خالل عـمـرهـا الـقـصـيـر جداً اعـتالء
ـطروح خالل امـسـياتـها درجة الـشمـوخ السـباب عـديـدة اهمـها الـتـنوع ا
التي تـقام فـي منـزل حسن الـعـلوي الـذي بات جتـمـعاً كـبيـراً لـلنـاس على
اختالف مشـاربهم وافـكارهم واهوائـهم ولست مـغاليـاً اذا قلت ان زاوية
ـعرفة من شتى صـنوف اجملتمع  العلوي اصـبحت مالذاً للبـاحث عن ا
ن يحمل افكـاراً بعثية ورابع من فهذا الصوفـي وذلك الشيوعي وثالـث 
ـسـتــقـلـ  وهــؤالء الـنـاس عــادة مـا يـشــكـلـون الــنـخـبــة احلـاضـرة في ا
امـسـيـات الـزاويـة  كـون بـعـضـهم او اغـلـبـهم يـحـمـلـون شـهـادات عـلـمـية
مرموقة وافـكارا سيـاسية مـتنوعـة تتيح لـهم التحـدث بال احراج او تكلف

عن ما يجول في خواطرهم .
وفي نظـرة سـريعـة عـلى هـذه الزاويـة  جنـد انهـا اصـبـحت تشـكل مـركزاً
ختـلف اشكـالهـا وطروحاتـها  فـهي تعمل ـعرفـة   اساسيـاً من اركان ا
بانتظام على الـصعيدين الفكـري والتنظيمي  وهـذا ما دفع الكثيرين الى
احلـضــور وبـشــكل مـلــفت لــلـنــظـر مــعـولــ عـلى حــسن االداء والـتــقـد
ــتــوازن مع بــســاطــة حـــسن الــعــلــوي وتــواضــعه في ادارة واالحــتــرام ا

ا يسمح لالخرين من احلضور بادارتها . اجللسات التي طا
فكر الكبيـر حسن العلوي واستماعي ومنذ افتتاح هذه الزاويـة من قبل ا
الى كلمـته وجدت نـفسي مـحلقـاً عالـياً ب الـثقـافة والتـاريخ والسـياسة 
وازداد شعـوري تألـقاً عـندمـا حضـرت اجللـسة الـثانيـة التـي حتدث فـيها
السيد اياد عالوي عن شـجون الوطن  فيمـا كانت اجللسة الـثالثة والتي
حتـدث فـيـهـا حـسـن الـعـلـوي وبـاسم الــشـيخ عن سـوريـا واالردن جـارين

للعراق .
ـاضي فكانت مـتميـزة بكل ما اما اجللـسة الرابـعة التي جـرت اخلميس ا
حتـمــله الـكــلـمــة من مــعـنى الن احملــاضـر لم يــكن شــخـصــاً عـاديــاً فـهـو
بروفسورمن جـامعة السـوربون  انه االستاذ عـبد علي سفـيح الذي ابهر
سنـد باحلجج والـبراهـ عندمـا تطرق الى ـحاضرتـه وكالمه ا اجلميع 
ؤلـفة من عدة ـصرية واحلـضارة العراقـية ا التشـابهات  بـ احلضارة ا
قارنة حضارات وليست واحدة  كما هو احلـال في مصر  كما حاول ا
ب نـهـر النـيل في مـصر ونـهـري دجلـة والفـرات في الـعراق  لـكن تـبقى
ن يـدعون مـعرفـة التاريخ ـا غابت عن اذهان الـبعض  حقيـقة كـبيـرة طا
عندما اطلق العنان الستنتاجاته الصحيحة التي تقول ان في مصر كاتبا
ومفـكـرا كبـيرا ال يـسـتطـيع احـد ان يغـمض عـنه حتى عـيـنا واحـدة اسمه
محمد حسن هيكل الذي عمل في مؤسسات حكومية كبيرة وكان قريب
جداً من الرئيس جمال عـبد الناصر  فكـان في العراق شخص يضاهي
هيـكل  انه حـسن العـلـوي الذي عـمل هو االخـر في مـؤسسـات حـكومـية

معروفة وكان قريباً جداً من مركز او مصدر القرار .
لم تكن هـذه الشـهادة حتـتاج الى دلـيل مقـنع الثبـات صحـتهـا  بل كانت
ؤمن بقدرة العلوي واجنازاته على صعيد الي ا واحدة من شهادات ا

االراء واالفكار والتأليف والقدرة على االقناع ..
لم يعـد امامي سـوى الـقول ان زاويـة العـلوي - شـادبا
ـا هي لـلـجـميـع مـا دامت تـنـثر لـيـست مـلـكـاً له  ا
عرفة ب النـاس جميعاً وهي كـذلك لؤلؤة ستظل ا
متوهجة في عمق الـتاريخ وما علينـا سوى حفظها

وتشجيعها.

حينمـا ابحر في النظـر من خالل مرآتي لصـورتي قد ال يعجـبني منظري
او الــكــارزمـا الــتـي انـا عــلــيــهــا فــأعــمــد الى الــتـغــيــيــر في مالبــسي او

اكسسواراتي او تسريحة شعري علها جتعلني اجمل وأبهى.
تـعاقبـة التي توالت عـلى سدة احلكم هذه الصـورة هي حال حكـوماتنـا ا
ـرآة مـتـكـسـرة فـيـهـا مـنـذ عام  2003لـغـايـة الـلـحـظـة الـراهـنـة مـازالت ا

وبحاجة الى صفاء وتغيير بدأ من القاع الى قمة الهرم .
تـكسـرة " مشهـد " العام  2003لم يعجـبهـا حال العـراق وماهو رآة ا ا
عليه ; فقبل هذا التأريخ عادت احلكومة الى مرآتها لتعيد تصفيف شكل
حكـومة جـديدة بـحضـورها و نـظامهـا السـياسـي اجلديد كـي يكـون اكثر
نظارة وتـزداد الكـارزما عـندها مـحلـيا ودوليـا . فأول مـا لبـست من ثياب
جـديـدة " بـرؤيـة الـتغـيـيـر " هـو في شـكـل احلـكم الـذي كـان حلـزب واحد
خـتـلف مـسـميـاتـهـا على جعـلت مـنه تـعـددية حـزبـيـة لـتتـسـلط االحـزاب 
مصيـر هذا البـلد وابنـائه ومسـتقبـله لتجـعله يـأن من ذلك الثوب " الـعتيق
ـترهـل " جدا عـلـيه ولم يعـتـد عـليه النه لـيس ثـوبه ولـبس فوقه " الضـيق ا
زدان باالكـاذيب والوالء لبلد غير قراطيـة ليزين به صدره ا دبوس " الد
الــعــراق.مــنــذ  2003الى  2018مــالــذي تــغــيـــر نــحــو االحــسن? " كل
تغيرات جاءت باجتاه مـعاكس فبعد ان كان العراق بـلدا زراعيا منتجا ا
ومصـدرا مكـتفـيـا ذاتيـا اضحى بـلدا مـستـوردا البـسط متـطلـبات احلـياة

بعد ان اصبحت ارضه اخلضراء جرداء ال حياة للزراعة فيها" 
اين العراق الـذي كان يزخـر بالعـقول الـعلمـية والتي كـان العالم يـتسابق

الحتضانها صار اليوم في مقدمة الدول التي تفتقر للتعليم والتميز.?
ساعدة لدول اين هو العراق الذي كان في مقدمة الـدول لتقد الدعم وا
سـاعدة والعون اخرى فقيـرة ? صار اليـوم هو من ينـتظر ان تمـد له يد ا
من دول اخـرى كي يـنـهض من كـبـوته الـتي جـعـلـته عـاجـزا عـلى مـواكـبـة

التقدم وحرم ابناؤه من كل شيء. ?
ـوذجـا في الـعـالم بـأبـنـائه الـذين كـانـوا ال اين الـعـراق الـذي كـان يـعـد ا
يعرفـون معـنى كلـمة "الهـجرة" اصـبح اليـوم ابناؤه مـهاجـرين هنـا وهناك
ن تشتت العوائل وضاع ابـناؤها في بقاع االرض وصـار العدد كبيرا 

هاجرين.? يسمون بالالجئ او ا
اين ذلك العراق الذي كان ينعم بالصناعة والتجارة والتصدير?.

اين بلدي الذي انتمي اليه وهو يسري بكل قطرة دم في شراييني وصار
االنتماء لبلد اخر.?

اين اجلامعات واساتذتها?.
عامل وعمالها?. اين ا

اين العلماء وابتكاراتهم وبحوثهم?.
اين االطباء وتميزهم?.

اين بلدي?. 
تشرذمة ومع من يـسعون للسرقة لقد ضاع بلدي وسط هـذه االوضاع ا
قـيـتة الـتي ال تـسعى اال وقتل االبـريـاء. ضاع بـلـدي وسط احملاصـصـة ا
صلحتـها.ضاع العراق وسط الـدمار الذي اصابه; حتـولت بساتينه الى
اراضي جرداء ال خضرة فيهـا وال نخل والشجر; اغلـقت معامله وتشرد
عمالها وال انـتاج فيهـا; كممت االفواه وغـسلت العقـول بدعوات ربطت ما
ذهب والقومية ال للبلد; تغير ب السياسة والدينصار االنتماء للطائفة وا
حكامنا بشكلهم ومسمياتهم ; وغيـرو معهم بلدنا ; احكمو قبضتهم عليه

فخنقوه وجعلوه "يرفس" من حتت سطوتهم وانتمائهم الكاذب اخلداع.
اي بلـد يـحـكـمه مـزدوجـو اجلنـسـيـة كـالـعراق .. !!! اي بـلـد يـسـعى لـبيع
ارضه وخيراته الجـندات خارجيـة يرتزقـون منهـا غير حـكام العراق.. !!!
نعم انـهم مـرتزقـة الـعصـر الـذين جـاءوا بشـعـار التـغـييـر ; اي تـغيـر هذا
الـذي يـجـرنـا الـى االسـوء ولـيس لالحـسن. ايـن عـراق احلـضـارات الـتي
انطـلقت مـنه اولى قـوان الـبشـريـة.? اين عراق الـعلـمـاء والشـعراء.? اين
.? التغيـر قادم كان شـعارهم الرنان; اي تـغيير ـتميزيـ عراق التمـييز وا
جاءنا .? اذا لنغير فعال من واقعنا بانتخاب من نراه كفأ خلدمة شعبه ال

نختار مذهبا او طائفة او قومية ينتمي اليها بل بقدر انتمائه للعراق .
لـنـخـتـار الـشـخـص الـذي نـراه فـعال يـصـلح لــقـيـادة بـلـد زادت جـراحـاته
واثقلت حـياته بـالصـعاب ولنـضع امام اعـينـنا التـغيـير الى اين يـأخذنا ;
ن فمـا عـليَ وعـلـيك سـوى أن نـكون نـحن الـتـغـييـر الـذي نـريـده ; ولـنقل 

ا اتى من أجله يتمسك 
  وكما قال الشاعر ابن عن
انظرْ إلى من كانَ قبلكَ واعتبرْ

ستصيرُ عن كَثَبٍ إِلى ما صاروا
فيزول عنك جميعُ ما أوتيتَ في الـ

ـدّنيا ولو زويتْ لكَ األمصارُ

اخلــدمـــيــة وحــتـى الــنــاس فـــقــد دعم
الكـثـير مـنـهم هذا الـنـشاط فـاحتـناهم
واضاف ان ـهـرجـان) ورحبـوا بـهـذا ا
(هـذه التـحـديـات مـهـمـا كـانت صـعـبة
ولكن تـوافرت وتـضـافرت كل اجلـهود
ـهـرجـان ولـدعـوة ابـناء الجنـاح هذا ا
احملافـظات لالطـالع على مـاحصل من
دمـــار عــلـى يـــد داعش وايـــضــا عـــلى
مــاحــصل فــيــهــا من اعــمــار عــلى يــد
ابنـائهـا العـادتهـا للـحـياة من جـديد 
فــلـــذلك كل الـــصــعـــاب والــتـــحــديــات
اصـبـحت ال تــعـني شيء امـام اصـرار
اهـالي الفـلـوجـة وحـكـومتـهـا احملـلـية
وقـال ـــهــرجــان ), عــلى اقـــامــة هــذا ا
رئيس اجملـلس احمللـي للـقضـاء طالب
احلــســنــاوي ( نــتــمــنى ان تــتــواصل
ـــثـل هـــؤالء االخـــيـــار من الـــزيـــارات 
محـافـظـاتنـا االخـرى اجلنـوبـيـة حتى
ننقل رسـالة إلى اهـلنا في احملـافظات
والى اهـلـنــا في االنـبـار بــانـنـا شـعب
واحـد مـصـيـر واحـد حـقـيـقـة اردنا ان
نـنـهي هـذه الـصــفـحـة الـسـوداء الـتي
اذتـنــا جـمــيـعــا سـنــ طـويــلـة بــنـبـذ
الطائفية التي استفاد منها الدواعش
ومن لف لفهم  وبعض الـساسة الذين
عــدوهـــا قـــنــطـــرة لــلـــعــبـــور من اجل
احلصول على اصوات يستطيعوا ان
هذه احلالة انتهت ان شاء يقفوا بها 
الـله). واشــار الـبــيـان الى ان  نــتـائج
ـهـرجـان انعـكـست مـن خالل بـشـائر ا
دينة  كانت حتمل الفرح في شوارع ا
 نفس النكـهة ونفس العـطر ح جتد
في الـفــلــوجـة شــوارع تـشــبه شـوارع
كـــــــــربـالء تـــــــــذوق االدبــــــــــاء  كــــــــرم

الفلوجيون).

كل اطـيـاف الـعـراق من مـدنه جـنـوبـا
وشـمـاال في مـهـرجـان جـسـد الـوحدة
الوطنية احلقـة وان العراق غير قابل
للتقسيم او احملاصصة بل كل ابنائه
حــضـروا الــيــوم في عــرس الــفــوجـة
وغـدا في نـيـنـوى وبعـدهـا في ديـالى
والـــبـــصـــرة وصـالح الـــدين واربـــيل
.ونقل البيـان عن  رئيس احتاد ادبار
االنــبــار نـــاجي ابــراهــيـم الــقــول انه
(البـد ان نــثـمن ونــشـكــر  كل من لـبى
الـدعـوة وكـل من لم تـكن لـه الـصـورة
واضحـة ولـكنـه جاء بـنـاء على الـثـقة
التي اوالها لنا  الفلوجة تمر بظرف
كــــأي مـــــديــــنـــــة خــــرجـت من حــــرب
ومخـلفـات احلرب من دمـار الفـلوجة
حاولت ان تنفض عنها حزنها وغبار
اساها وتنهض من جـديد وتعود كما
كانت عليه خالف ماروج لها البعض
ــرض من ن تــمــكن فـي قــلــوبــهم ا
اراد ان تكون عـلى غيـر ماكـانت عليه
ولـكــنــهـا بــصــمـود ابــنـائــهــا وفـضل
جيشنا البـاسل استطاعت ان تنهض
من غبـار معـركتـها وتنـفض عنـها كل
شيء دخـيل وتـقـول انـهـا مـدينـة امن

وسالم ومحبة ).
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فيـما قـال قـائمـمقـام الـفلـوجة عـيسى
سايـر ان (الـتحـديـات الـتي واجهـتـنا
هي كـيـفــيـة اخـتــيـار مـهــرجـان بـهـذا
ــديــنـة احلــجم وتــعــرفــون انــتم ان ا
خرجت للتو من حرب مدمرة وحديثة
الــعـودة  والــبــنى الــتــحـتــيــة ايــضـا
تـدمرت امـا بـقـيـة االمـور فـكـان هـناك
تـفـاعل جــيـد بـ احلـكــومـة احملـلـيـة
واجملــــلـس احملــــلـي بــــكـل الــــدوائــــر

اكد شعراء وادباء ومثقفون من بغداد
وعدد من احملـافـظات ان الـعـراق يقف
عـلى مـفـتـرق طـرق وخـيـاراتـنـا في أن
نترجم  انتـماءنا لهـذا التراب. وقالوا
في بـــيـــان تـــلــقـــتـه ( الــزمـــان ) خالل
ـهـرجـان الذي اقـامه مـشـاركـتهـم في ا
احتــاد ادبــاء فـي مــحــافـــظــة االنــبــار
ـشاركة في هذا دينة الـفلوجة ان (ا
ـهــرجـان نــعـده  قــبل الــشـعــر وقـبل ا
االبــــداع وقــــبل كـل شيء هــــو اكــــرام
قـاتل الذين لدماء الشـهداء واقدام ا
سـبـقـونـا إلى سـاحـات اشـرف مـعـركة
سـبـقـونـا إلى جـنـان الـله البـد لـلـشـعر
واالبداع ان يـحضر لـيوثق صـور تلك
الــدمــاء الــشــريـــفــة وتــلك اخلــطــوات
الـنـبـيــلـة الـتي خـطــاهـا ابـنـاؤنـا وهم
يــردون اعــتى واشــرس هــجـمــة عــلى
وطـــنـــنـــا ) ,واضـــافـــوا ان (الـــواجب
الوطـني يحـتم على اجلـميع والسـيما
تـوجـه الى الشـعـراء واالدباء مـن ا
الفلـوجة لتـأدية  فرض عـراقي مقدس
ـــبــدعــ يــجب حـــضــوره مـن قــبل  ا
بـحــسب مـقــدرتـهم إلى كل مــنـاطــقـنـا
احملررة ليوثقوا النـصر ليقرأ ابناؤنا
بــعــد االف الــســـنــ ان الــعــراقــيــ
وقـفــوا امـام هـذه الــهـجــمـة الــشـرسـة
واالن هم فـرحـون  بــعـودة الـفــلـوجـة
إلى حــــضن الـــوطـن بـــعــــودة الـــشط
اء لنشربه نحن اجلنوبيون وعذوبة ا
مضمخا بعطر اهـلنا في الغربية فرح
ان نـقـف مع كل  اصــدقـائــنــا واهـلــنـا
نـشــاركــهم فــرحـهم بــتــحـريــر مــدنـهم

وقرارهم وعودة االستقرار ).
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وقال الشاعر .جالل عبد الله خلف من
 كـلـيـة الـقـانـون والـعـلـوم الـسـيـاسـية
جـامــعـة ديـالـى ان (الـفـلــوجـة مــديـنـة
مـعـروفـة بـهــا عـمق ثـقـافي واالحـداث
الــــــتي جــــــرت قــــــد اثــــــرت عـــــلـى كل
اجلـــــوانـب واالدب هـــــو احـــــد هـــــذه
اجلوانب لـكن ان شـاء الله بـعـد عودة
ــديــنـة ـة داعـش ا االســتــقــرار وهــز
سـتـسـتـعـيـد الـقـهـا وحـسب عـلـمي ان
ـديـنة فـيـها الـكثـيـر من رجاالت هذه ا
عرفة) ,واضاف ان االدب والثقافـة وا
هرجان داخل (هذه اول مرة اشترك 
الفلوجة وقصيدتي لها  فيها نوع من
ـاضي واحلـاضر وربط فـارقـة ب ا ا

بـــ مـــاضـي االمـــة وحـــاضـــر االمـــة
ـثـل الروح ـهرحـان   خـاصـة وان (ا
العـراقيـة االصيـلة وعـودة هذا اجلزء
احلـبـيب إلى الــنـبع إلى االصل وهي
االخوة التي كانت راسـخة  منذ االف
السـن واليـصح اال الـصحـيح وهذه
الـقـاعــدة الـتي نـتــكـلم بــهـا والـعـراق
ـــثل اجلــســـد الـــعــراقي ــوحـــد  و ا
الـواحــد).فـيــمــا قـال الــشـاعــر  غـالب
سباح من محافظة الديوانيةان ( هذا
ـهــرجــان اعـده  قــبل الــشـعــر وقـبل ا
االبداع وقبل كل شيء هـو حق لدماء
ـــقــاتــلــ الــذين الــشــهــداء واقــدام ا
سبـقـونـا إلى سـاحات اشـرف مـعـركة
سبـقـونـا إلى جـنـان الله البـد لـلـشـعر
واالبـــداع ان يـــحــضـــر لـــيـــوثق تـــلك
الــدمــاء الــشــريــفـة وتــلـك اخلــطـوات
الـنـبـيـلـة الـتي خـطـاهـا ابـنـاؤنـا وهم
يـردون اعــتى واشــرس هـجــمــة عـلى
وطـنـنـا ولـكن الـواجب الـوطـني حـتم
عـليَّ ان احـضـر إلى الـفـلـوجـة ألؤدي
فرض عراقي عليَّ وهو فـرضا عراقيا
بـدع مقـدس يـجب ان يحـضـر كل ا
بـحـسب اقـتـدارهم  إلى كل مـنـاطـقـنا
احملررة ) ,وقال الـشاعـر محـمد سـعد
جبر احلسـناوي من محافـظة النجف
ثل وحدة العراق هرجان  ان (هذا ا
ــثـل الــصـــوت الــعـــراقي االصــيل و
الـذي يــوحـد هـذا الــوطن ويـبــعـد كل
شـراذم الـتـفرقـة والـدواعش وغـيـرهم
من هـذه السـاحـة الـنـظـيفـة الـفـلـوجة
اليـوم رأينـاهـا وهي محـمـلة بـاحلزن
ركـزية نتـمـنى ان تلـتـفت احلكـومـة ا
دينة كي تمسح احلزن عن إلى هذه ا
وجـوه ابـنـائـهـا وعن وجـوه بـيـوتـهـا
االعمار التي رأيناهـا مازالت حزيـنة 
لم يــصل بــالـصــورة الــكــامـلــة لــهـذه
ـديـنـة) واضـاف (نــتـمـنى ان تُـنـقـذ ا
ــا آلت إلـيه من الـدمـار ـديـنـة  هـذه ا
واخلــــراب عـــــلى يـــــد الــــدواعش الن
الفـلوجـة التسـتحق هـذا الدمـار الذي
حل بـــهـــا وال يــــســـتـــأهل ابـــنـــاؤهـــا
الـشــرفــاء الـذيـن رأيـنــاهم بــأعـيــنــنـا
ورأيــنـا كــرمــهم وحــسن ضــيــافــتـهم
واخالقـهم اليـسـتــحـقـون هـذا احلـزن
الذي يبـقى على صـدورهم وان مطلع
قـصـيـدة تـقـول ...قف التـسل  او تـقل
حرفـا والكلـمة ..قـد اتعب الـشعـر هذا
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وافقت اللجنة العليا العادة نازحي
مـحـافـظـة ديـالى عـلى عودة  5االف
اســرة نـــازحـــة الـى مــنـــازلـــهـــا في
الـنـواحي احملـررة باحملـافـظـة.وقال
نـائب رئيس الـلـجنـة عـلي السـعدي
في تـــصـــريح امـس  إن (الــلـــجـــنــة
وبالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة
ــوافـقـات الـرسـمـيـة اسـتـحـصـلت ا
على اعادة  5االف اسرة نازحة الى
مـــنـــاطـــقـــهـــا احملـــررة في نـــواحي
جـلـوالء و العـظـيم و جـبـارة وكذلك
ـوافــقـة الــسـعــديـة) ,مـبــيـنــا  أن (ا
جـاءت بــعـد اكــمـال مــلف الـتــدقـيق
ـعـنـيـة), االمـنـي من قـبل اجلـهـات ا
واوضح الـسعـدي أن (عمـليـة عودة
ـنـاطـقـهـا سـتـكون االسـر الـنـازحـة 
تالحـقة التي وفق نظـام الدفعـات ا
قبلة من ستنطلق خالل االسابيع ا
اجـل تــأمــ انــســيــابــيــة ومــرونــة
الـعـودة بالـتنـسـيق مع الـتشـكيالت
ـنــاطق احملـررة). من االمــنـيــة في ا
جـهـة اخـرى ضـبـطت قـيـادة شـرطة
احملافظة مضافـة لداعش في عملية
امــنــيــة جــنــوب بــعــقــوبــة. وقــالت
الـــقــيـــادة في بــيـــان امس إن (قــوة
امنية مـشتركة من شـرطة احملافظة
ــداهــمــة نــفـــذت عــمــلـــيــة امــنــيـــة 
وتـفـتـيـش منـاطـق جـنوب نـاحـيـتي
بـهرز وكـنـعان كـما شـمـلت العـملـية

مـنـاطق وقـرى عـبـد الـكـر وحـسن
خـلــيل وبــني زيـد والــبـيــجـات وتل
الـثـعـالب) ,الفـتــا الى ان (الـعـمـلـيـة
اسـفـرت عن تدمـيـر مضـافـة لداعش
حتتوي على مولد كهربائي واربعة
خاليـا تـعــمل بـالـطـاقــة الـشـمـسـيـة
و 14بطـارية تفـجير ومـواد غذائية
وجتــهـيــزات اضــافـة الى مــعــاجلـة
ـؤدي ثـالثـة عــبـوات فـي الـطــريق ا
الـيــهـا). عــلى صـعــيـد اخــر كـشـفت
جلنـة الصحـة في مجلس احملـافظة
عـن حـدوث حــاالت وفــيــات بـ من
اســــــمــــــتـــــهـم بــــــفـــــقــــــراء مـــــرض
الــسـرطــان.وقـالت رئــيس الــلـجــنـة
جناة الطـائي في تصريح امس  إن
ــــصــــابــــ بــــاالمـــراض (بــــعض ا
الـسرطـانـية ووفق شـهـادات ذويهم
تـــوفــــوا بـــســـبب نـــقص االدويـــة),
ــتــوفــ هم من مــشــيــرة الى ان (ا
ـــقــدور ذويــهم الـــفــقــراء لـم يــكن 
تـــوفــيــر االمـــوال الالزمــة لـــتــأمــ

االدويـة من الصـيـدليـات اخلـاصة),
مـحـمـلـة وزارة الـصحـة (مـسـؤولـية
مــايــحــدث مـن مــأســاة انـــســانــيــة
ـرضى الــسـرطــان في احملـافــظـة),
داعـيـة مـجـلس الـنـواب الى (الـنـظر
ـلف مـرضى الـثالسيـما بـإنـسانـية 
وتـخـصـيص االمـوال لـتـأمـ شراء
االدويـــة وتـــوفـــيـــرهـــا لـــلـــمـــرضى

وخاصة الفقراء منهم). 
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ــسـائي لـتـفـادي حـصـول حـاالت وا
الـزحــام وتـسـهـيـل عـمـلـيــة جتـهـيـز
ـــواطـــنـــ من تـــلك الـــلـــوحــات). ا
وتــعــرض شــرطـي مــرور في قــاطع
الطـرق اخلارجيـة في قضاء الـزبير
التابع حملـافظة الـبصرة الى حادث
دهس مـــا أدى الى مـــصـــرعه عـــلى
الـفـور.وقـال  مـصدر امـني امس ان
ــــرور تــــعــــرض الى (إن شــــرطـي ا
دهس بـواسـطــة مـركـبــة حـمل عـلى
طريق زبـير  –رمـيلـة اثـناء تـوجهه
لـلـقـيـام بـكـشف عـلى حـادث مروري
قـرب مــوقع الـطـمـر الـصـحي ضـمن
القضاء) ,واضاف انه (  احتجاز
ـركـبـة ونـقل اجلـثـة لـلـطب ســائق ا
الــعــدلي).وافــاد مــصـدر مــطــلع في
مـحـافـظة كـركـوك بـاحتـراق قـاطرة
نـقل داخل مـخــيم لـلـنــازحـ كـانت
تلكاتهم اثناء استعدادهم حتمل 
صدر للعودة لقضـاء تلعفر. وقال ا
في تـصــريح  امس إن (قـاطـرة نـقل
داخل مــخـيم يــحــيـاوة لــلـنــازحـ

جــنـــوب شــرقي احملــافـــظــة  كــانت
حتمل اغراض نـازحي اخمليم اثناء
اســتـعــدادهم لــلـعــودة الى تــلـعــفـر
ــا أسـفــر عن احــتـراق احـتــرقت 
ـواد فــيـهـا) ,واضـاف  أنه جــمـيع ا

(ال توجد خسائر بشرية) ,
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شب حـريق في مـبـنـى قـيـد االنـشاء
ــنــطــقــة اجلــزائــر فـي مــحــافــظـة
الـبـصـرة بـسـبب تـمـاس كـهـربـائي.
وقــــال بـــيـــان امس ان ( مـــركـــبـــات
دني التي االطفاء الـتابعة للـدفاع ا
ـــكـــان شــرعـت بــاخـــمــاد وصـــلت ا
الـنـيـران وان االضـرار التـي حلقت
ـــوقـع كـــانت مـــاديـــة فـــقط دون بـــا
تـسجـيل اي اصابـات بشـرية).فـيما
ـــرور الــعـــامــة كــشـــفت مــديـــريــة ا
الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــداخــلـــيــة عن
تـــوزيــعـــهـــا الـــلــوحـــات اجلـــديــدة
ـسجـل ـواطنـ ا ـاني) ب ا (اال
لــلـــحــصــول عـــلــيــهـــا.وقــال مــديــر
ـــديـــريـــة الـــعـالقـــات واالعالم في ا
الــعـقــيـد مــؤيـد خــلــيل سـلــمـان في
ديرية  تمكنت تصريح امس  ان (ا
ـرور من جتــهـيــز دوائــر ومــواقع ا
التـابعـة لها في بـغداد واحملـافظات
بـجمـيع احـتيـاجاتـهـا من اللـوحات
واطـن اجلـديـدة لتـلبـيـة طلـبـات ا
سـجـل لـلـحـصول عـلـيـها لـغـاية ا
االول من شـــهــــر كـــانـــون الــــثـــاني
ــــاضي) ,واشـــــار الى ان (دوائــــر ا
ــديـــريــة تــعــمـل حــالــيــا ومــواقع ا
ـــزدوج الـــصـــبـــاحي بـــالـــنـــظــــام ا


