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ــــدة وكـــانت الــــكـــنــــيـــســــة في تــــلك ا
اسطنبول تسمى (القسطنطينية).

Íu³M « Y¹b(«

الـسـلطـان محـمـد الفـاحت وانـطالقا من
حــديث الــنــبي مــحــمــد والــتي عــلــقت
تـحف بـلـوحـة كتب بـالـقـرب من بـاب ا
علـيهـا  "لتـفـتح القـسطـنطـيـنيـة فلـنعم
االمــيــر امــيــرهــا ولــنــعم اجلــيش ذلك
اجلــيش" ومن ايــحـاء هـذه الــنـبـؤة او
احلديث صـمم السلـطان محـمد الفاحت
عـــلـى قـــهـــر الــــبـــيــــزنـــطـــيــــ وفـــتح
الــقــســطـنــطــيــنـيــة ســنـة 1453 لــيـتم
حتــــويـــــلــــهــــا من الــــكـــــنــــســــيــــة الى
وهـــذا يــتــطـــلب حتــويل كل ـــســجــد ا
ـسـيحـيـة الى رموز اسالمـية الـرموز ا
او الــغـاء من ال يــتـحـول!ولـم يـكن هـذا
ــوجـود حــالــيــا واضـحــا لــو ال قـرار ا
اتاتـورك عام  1934 بـتحـويل مـسـجد
ايا صوفيا الى مـتحف تاريخي وبذلك
كن اعادته من اعادة مـا 
سيـحيـة وابقاء الرمـوز ا
ــبــنى االضــافــات عــلى ا

للرموز االسالمية.
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 تـصــويـر الـقـبـة الـتي
تـــطل عـــلى الـــبــســـفــور
ـسـجد االزرق وتـقـابل ا
"مـــســـجـــد الــســـلـــطــان
احـمـد" وبـنـفس الـوقت

سجلنا 
مـــا  عــــمـــله ألعـــادة
االمـور الـى نـصـابـهـا
فمـثال حيـنمـا حتولت
الـكنـيسـة الى مسـجد
 رفع (الـــصــــلـــيب)
ووضـع (الــــــــــــهـالل)
وقــمـــنــا بــتـــصــويــر
حتــت الــــــــــــــــــــهــالل
الــشـــبــابــيـك هــنــاك
مـــحـــاولـــة ألخـــفــاء
نـقوشة الصلـبان ا

بــــــعـــــــضــــــهــــــا 
اخفاؤها والبعض
االخـــــر مـــــوجــــود
فـسـيـفـسـاء ايـضــا
لـــلــــســـيـــدة مـــر
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ـقـدسة) آيـا صـوفـيـا تـعنـي (احلكـمـة ا
يـتمـيز هـذا البـناء بـجمـاليـته للـتعـبير
االولى عن ثـالثــة مــراحـل تــاريــخـــيــة 
(مـســيــحــيــة ) والــثــانــيــة (اسالمــيـة)
والـثالثـة (علـمانـية) لتـستـمر حلد االن
ـراحل مـحـافــظـة عـلى اثــار كل هـذه ا
وهـــذا يــدل بــإن الــعــلـــمــانــيــة هي من
حتافـظ على االثار الـتاريـخيـة الديـنية
بـيــنـمـا تــشـيـر احملــاوالت إن االنـظـمـة
الــــديـــنــــيـــة عــــبـــر الــــتـــاريخ أللــــغـــاء
اخلصـوصيات بل حتـويلـها الى رموز

الدين الذي يسطير على احلكم!
ومن خالل تـــفــحص مـــكــونــات االثــار
وجودة في موقع ايـا صوفيا تدل ان ا
البيزنطي قاموا ببناء آيا صوفيا ما
بـــــ عـــــام  532-526 فـي عــــــــــهـــــــــد
االمـــبــراطـــور (جـــســتـــيـــنـــان) والــتي
اســتــمـرت 916 ســنــة عــلى الــرغم من
و التقط صور تعرضها الى احلريق

لـــــــشـــــــكل

في مـنـطقـة زيـونـة ببـغـداد). وعلى
اثـــر ذلك وجــهت رئـــيس الــهـــيــئــة
بــتـشــكــيل جلـنــة تــضم مـديــر عـام
ــتــابـعــة في دائــرة الــتــخــطــيط وا
الـهـيــئـة إسـمـاعـيـل مـوسى جـعـفـر
ومـــديـــر قـــسم االعـالم واالتـــصــال
احلــكــومي ومــيض نــاجي جــمــيل
ـــــركــــز واالطـالع عــــلى لــــزيــــارة ا
ــديـر مــجـريــات األمـور والــلــقـاء 
ــــركـــز صــــالح حــــمــــيـــد صــــالح ا
ومـجـمــوعـة من مالكـاته فـضال عن
مــجـمــوعـة من ذوي اإلعــاقـة الـذين
نـــظـــمــــوا وقـــفـــة احـــتــــجـــاجـــيـــة
ـوضـوع لـلـقـيام بـخـصـوص ذات ا
بــاالجـــراءات الـالزمــة مـن زيــارات
ولـقـاءات مع اجلـهـات ذات الـعالقة

لالنـارة الشـموع لـعدم وجـد الكـهرباء
اعــمـــدة عــديــدة من صـــنــاعــة لـــبــنــان
ومـصــر.وهـنــاك مـوقـع مـرتــفع لـصالة
الــسالطــ واالمــراء وال يـصــلــون مع
الـنـاس حـتى ال يـغـدرهـم احـد بـضـربة

خنجر من اخللف!
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في الـطـابق الـعـلوي سـتـجـد كل انواع
الـــــزخـــــرفـــــة االسالمـــــيـــــة واعـــــمــــال
مثل كلمة (الله) سيحيـة الفسيفـساء ا
و(مـحمـد) واسـماء اخلـلـفاء الـراشدين

. واالمام علي واحلسن واحلس
عـند خـروجـنا من الـبوابـة لـفت نظـرنا
ــرآة لــلــتــنـبــيه الــتي تــظــهــر صـورة ا

والـنـبـي عـيـسى مـحـاولـة  اخـفـاؤها
وقد  اعـادة ظهـورها الـنواقيس في
الــــكـــنــــيــــســـة االربــــعـــة حتــــولت الى
ــنــائـــر ولــكن بــعض بـــقــيت ا مــنــائــر
النـواقيس قـمنا بـتصـويرها مـلقاة في
ـتـحف صــلـيب مـوجـود عـلى بـوابـة ا
اجلــرات الــبـــاب  تـــغــيـــيــر شـــكـــله 
الكبيرات التي كانت تمأل باخلمر ايام
الــكـنـيـســة اصـبـحـت تـمأل بـالــعـصـيـر
سجد على الصائم لتوزيعها في ا

مكان تنصيب االمبراطور خلفه وضع
ـنـبـر لـلـخــطـيب مـنـحـرف عن صـورة ا
السـيدة مر والنـبي عيسـى الثريات
الـــتي امــامــنــا كــانـت تــوضع فــوقــهــا

الـسـيدة مـر و النـبي عـيسـى كثـيرة
هي الشواهد التي  اعادتها في زمن
اتـاتورك لـلـتعـبيـر عن تـاريخ الكـنسـية
كـمـا حتـافظ عـلى احلــقـبـة الـتي كـانت
فيها مسجد من زمن محمد الفاحت الى

عهد اتاتورك.
كــمـا مـــــــــنع اتــاتـــــــــــورك االذان في
مــســجــد آيــا صــــــــــوفــيــا مــنــذ عـــام
ناسبة 1934 ولكن في عام 2012 و
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــح
الـقـسـطـنـطــــــــيـنيـة رفـــــــع االذان في
آيــا صــــــــوفـيــا بـعـد 68 سـنــــــــة من

منـــــــعه!
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رعـاية ذوي االعـاقـة واالحتـيـاجات
اخلاصة اسـتنادا إلى الـقانون رقم
38 لسنة 2013 وما تضمنه من
امــتـيــازات تـعــمل عــلى الـنــهـوض
بــالــواقع الـــصــحي واالجــتــمــاعي
لــذوي اإلعــاقــة في الــعــراق). وفي
ســـيــاق مـــتــصل الـــتــقت اجلـــلــبي
ــدني في مـجــال حـقـوق الــنـاشط ا
ذوي اإلعـــاقــة من جــرحى اجلــيش
الـعـراقي مـحـمـد ضـاري الـذي نـقل
صـــورة عـــمـــا يــــحـــدث في مـــركـــز
ـعـاقـ الـسالم الـطــبي لـتـأهــيل ا

الفــــــتــــــا الى (وجــــــود حتــــــرك من
مـجـمـوعـة مـجـهـولـة تـروم حتـويل
ـــركــــز إلى (مــــول جتـــاري) هــــذا ا
هم بـسبب مـوقـعه السـتـراتيـجي ا
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وجـهت رئــيس هـيــئـة رعــايـة ذوي
االعاقة واالحـتياجـات اخلاصة في
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
عبير مهدي اجلـلبي بتشكيل جلان
لـفـتح قـنـوات تـواصل مـع اجلـهات
ـراكـز تـأهيل ـعـنـية  احلـكـومـية ا
ـعـاقــ إليـجـاد الـسـبل الــكـفـيـلـة ا
بــنــقل مــلـكــيــتــهـا وارجــاعــهـا الى
الـهـيئـة حـسب مـاجاء في الـقـانون
رقم (38) لسـنة 2013. ونقل بـيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس عن اجلـلـبي
تأكيدهـا خالل لقائهـا مجموعة من
أبــطــال جــرحى اجلــيش الــعــراقي
(اهـمـية الـتـعاون وتـظـافر اجلـهود
ـتـقـاعدين بـ الهـيـئـة وجـمـعـيـة ا

ــثــلــة بــخــضــيــر الــعــســكــريــ 
الـكـرعـاوي ومـحـمـد ضـاري وكاظم
خـريـبط لغـرض تـسريع اسـتـرجاع
ـعاقـ وفقاً مـلكـية مـراكز تـأهيل ا
ــادة 24 ثـــانــيــا من ـــا جــاء في ا
ـــذكـــور آنــفـــا إذ أكــد الــقـــانــون ا
أعــــضــــاء اجلـــمــــعـــيــــة وقــــوفـــهم
ومــسـانـدتــهم لــلـهـيــئـة في جــمـيع
مــشـاريــعـهــا اإلنـســانـيــة وخـاصـة

مراكز التأهيل). 
واوضـــحت ان (الـــهـــيــئـــة بـــصــدد
ـتــابـعـة تـشــكـيل جلــان مـخـتــصـة 
ـراكــز إلى حتــويل مــلــكــيــة هــذه ا
الهيئة حـسب الضوابط والقوان
ـوجـبـها أمالك هـيـئة الـتي نـقلت 
قــادســيــة صــدام كــافــة إلى هــيــئـة

ذكور آنفـا إلى ملكية ركـز ا لضم ا
الهيئة بصورة رسمية.

وتـــرأس وزيــر الـــعــمل والـــشــؤون
االجــتــمـاعــيــة بـاسـم عـبــد الــزمـان
اجـتمـاعـاً لـلـجنـة الـوطـنـية الـعـلـيا
لــــلــــرصـــــد واإلبالغ ومــــتـــــابــــعــــة
االنــتــهــاكــات الـتي يــتــعــرض لــهـا
األطـفــال وحـرمـانــهم من حــقـوقـهم
ـسـلح بـحـضـور نـتـيـجـة الـنــزاع ا
ــثــلي وزارات الـــعــمل والــعــدل
والتربية واخلـارجية والداخلية 
ثلـ عن هيئـة احلشد والدفـاع و
الشعبي ومفوضية حقوق االنسان
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـية ودائـرة ا
نـــاقـش فـــيه وضع الـــطـــفـــولـــة في
سـلحة. العـراق في ظل النـزاعات ا
وقــال بــيــان ان عــبــد الــزمــان (اكـد
ـعـاجلات أهـمـيـة وضع احلـلـول وا
لــلـخــروقــات ان وجــدت عن طــريق
ي الــــتـــفــــاوض  مع الـــفــــريق األ
ــعـني بــالــرصــد واإلبالغ الــتـابع ا
للممـثل اخلاص لالم العام لأل
ـعني بـاألطـفـال والـنزاع ـتـحـدة ا ا
ـسلح بـعد االطـالع على احلـقائق ا
ولـــيس االعـــتــمـــاد عـــلى تـــقـــاريــر
مــصـــورة وفــيــديــويــة بــعــيــدة عن

احلقائق).  
وتمت مناقشـة مسودة خطة العمل
ــقـــتـــرحــة مـن قــبـل بــعـــثــة اال ا
ساعـدة العراق الـيونامي تـحدة  ا
بــخــصــوص االطــفــال والــنــزاعـات
ــــســــلـــــحــــة. واالســــتـــــمــــاع الى ا
الحظات التي ابداها داخالت وا ا
اعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة الـــذين اكـــدوا
مـتــابــعـتــهم مــلف الــطــفـولــة بــعـد
احلــرب ضـد عــصـابـات داعش و
االتـفاق عـلى اعداد خـطة واجـابات
بـــخــصـــوص مــا ورد في مـــســودة
ـقـتــرحـة لـتـوضـيح خـطـة الــعـمل ا
الــصــورة لــلـــمــجــتــمع الــدولي عن
وضع االطــــفـــال في الــــعـــراق.  من

بغداد
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ــثل هـيــئــة احلــشـد جــهــته نــفى 
الشعـبي وجود جتنـيد لالطفال في
صفوف احلـشد الشعبـي بعد عدها
مـؤسسـة رسمـيـة و االتفـاق على
توجيه كـتاب رسمي الى تـشكيالت
احلــشـد كـافـة لالبـالغ عن مـثل تـلك
احلــــاالت ان وجــــدت. وتــــعــــهــــدت
الــوزارات واجلــهــات ذات الــعـالقـة
بـتقد خـططـها للـعمل عـلى تفـنيد
هذه االدعاءات تمهيدا العداد خطة
شاملـة لرفع اسم العـراق من قائمة
ــتـهـمـة بــتـجـنــيـد االطـفـال الـدول ا

سلحة. خالل النزاعات ا
وذكـر مـدير عـام دائـرة تكـنـولوجـيا
ــعــلــومــات في هــيــئــة احلــمــايــة ا
ـهـنـدس جـمـال عـبد االجتـمـاعـيـة ا
ـــيــة الــرســـول ان الـــشــركـــة الـــعــا
لـلـبـطـاقة الـذكـيـة اصـدرت اكـثر من
36 الف بـــــطــــاقــــة ذكــــيــــة لالســــر
ـــــشـــــمـــــولــــة بـــــراتـب االعـــــانــــة ا
االجتـماعية ضـمن الدفـعة اجلديدة
في بـــغــداد واحملــافـــظــات بــعــد ان
دققت الوزارة معامالتها . وأضاف
عـبــد الـرســول ان (مالكـات اقــسـام
هــيـئــة احلـمـايــة االجـتــمـاعــيـة في
بغداد واحملـافظات  تواصل عـملها
يـــومــــيـــا حـــتـى في ايـــام الــــعـــطل
الســتــكــمــال تــدقــيق كل مــعــامالت
االســـر الــتي  شـــمــولــهـــا ضــمن
الــوجــبـة االخــيــرة من اجل اصـدار
ـنـحهم الـبـطـاقات الـذكـية تـمـهـيدا 
ــسـتــحــقــة وفق قــانـون الــرواتب ا
احلــمــايــة رقم 11 لــســنــة 2014)
مــشـيــدا (بـجــهــود مالكـات اقــسـام
احلــمــايــة ومـا يــبــذلــونه من عــمل
خـدمـة لـشـريـحـة الـفـقـراء. يـذكر ان
وزارة الــعــمل اعــلــنت خالل شــهــر
ـنــصـرم شــمـول تــشـرين الــثـانـي ا
اكـــثـــر من 83 الـف اســـرة جـــديــدة
ن هم براتب االعانة االجـتماعية 

دون مستوى خط الفقر).
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ـنــتــجـات جــهـزت شــركــة تــوزيع ا
النفطية محافظات نينوى  االنبار
 صالح الــدين ومـحـافـظـات إقـلـيم
كـردستـان بـنـحو 283 مـليـون لـتر
مـن أنــــــــــواع الــــــــــوقــــــــــود الـالزم
لــلـمــواطــنـ فـي تـلك احملــافــظـات
ـتـواصـلـة وذلـك ضـمن جـهـودهــا ا
إلدارة أزمـــة مـــلف الـــنـــازحـــ مع

الـعــرض بـأن مــعـظم الــكـمــيـات 
جتـهيـزها عن طـريق الـدفع باألجل
وبــالـتـنـســيق مع الـلــجـنـة الــعـلـيـا

إلغاثة العوائل النازحة. 
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عـن مـــديــر عـــام شـــركـــة الــتـــوزيع
ـــهــنــدس كــاظم مـــســيــر يــاســ ا
تـأكيـده أن (الشـركة تـبذل مـجهوداً

كبيراً من خالل نشاطاتها وكميات
الوقـود التي جتهـزها فـيما يـتعلق
بـإدارة أزمة الـنـازح لـغرض دعم
عــمـلـيـة عـودتـهم وإسـتـقـرارهم في
مناطقهم  مفصالً الكميات اجملهزة
ا يقارب من 103 مليون لتر لهم 
من الـبنـزين  وأكـثر من52 ملـيون
لــتـر من الـنــفط األبـيض  أمـا زيت
الـغـاز فـقـد بـلـغت الـكـمـيـة أكـثـرمن
127 مــــلــــيــــون لــــتــــر فــــضال عن
بذولة التي تبذلها فروع اجلهود ا
الشركـة من خالل  مالكاتهم إلعادة
ـــتــضــررة من تــأهـــيل احملــطــات ا
دة جراء احلـرب مع اإلرهـاب في ا

اضية).  ا
وفي ســـــيــــاق مـــــتــــصـل واصــــلت
مالكــات شـركــة الــتـوزيع من خالل

فــروعـهــا الـتــوزيــعـيــة في الـهــيـأة
الـغـربـية بـإعـادة افـتتـاح وتـشـغيل
نافذ الـتوزيعية خالل العديـد من ا
اضـية حـيث افتـتحت في الـفتـرة ا
مــحـافـظــة االنـبـار مــحـطـة تــعـبـئـة
ـــشــــيـــدة و(ست) الـــكـــورنــــيش ا
محطـات في محافـظة صالح الدين

ومثلها في محافظة نينوى .
 واضـاف الـبـيـان ان (وزارة الـنـفط
مـتـمـثـلة بـشـركـة الـتـوزيـع حترص
عــلى ســد إحــتـيــاجــات الــنــازحـ
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة بـكـافـة أنـواع ا
وبـإنــسـيــابــيـة عــالـيــة لــلـنــهـوض
بـالــواقع الـنــفـطي في احملــافـظـات
احملـررة ســعـيــاً مـنــهـا لـتــذلـيل كل
ـــــصــــــاعـب الـــــتـي واجـــــهــــــهـــــا ا

النازحون).
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كـثـر احلـديث عن االصالح ومـحـاربـة الـفـسـاد وحتـسـ االوضـاع بـاعـتـمـاد
التكنوقراط والتخلي عن احملاصصة التي خربت البالد واذلت العباد.

ـؤشـرات الـواقـعـيـة تـقـول انً  هـيـمـنـة االحـزاب والـتـمـسك بـحـصـصـهـا في ا
الـكابـينـة يـجري عـلى قدم وسـاق وبـكل وسائل الـدجل واالحـتيـال حتى كـدنا
ـزاد وتـرشيح بـعض الوزراء والـوزيرات  بـطريـقة نـصدق بـيع الوزارات في ا
غـير متـوقعـة المثـيلً لهـا اال في االحالم وفي صفـحات الف ليـلة ولـيلـة فنحن

في عصر الكابينات التي تأخذ من الشعب والتعطيه.
وفي ظل هــذه االوضـاع الــفـنــتــازيـة يــعـد احلــديث عن االصالح  هــو االخـر
ضـربـا من اخلـيـال لـكـنـنـا جنــاهـر بـالـقـول ومن بـاب ذكـر ان نـفـعت الـذكـرى
فـالشـعب يـاصاحب الـكابـيـنة يـحـلم بايـقـاف مخـصصـات الـنواب والـدرجات
ـــوبــايل اخلــاصـــة  والـــرئــاســـات والــهـــيــئـــات وايــقـــاف  صـــرف فــواتـــيــر ا
ومـخـصـصـات االيـفـادات والـنـثـريـات ومـخـصـصـات الـسـكن وتـبـديل االثـاث
والـسـيـارات  ومـصــروفـات الـطـعـام وحتــسـ االحـوال والـطـبــابـة والـنـفـقـات
االخـرى التي تكلف موازنة الـدولة  مليارات الدوالرات فـرواتب هؤالء تكفيهم
وزيـادة وكان من االولى ان تـمنح هـذه االمتـيازات لـلطـبقـات الوظـيفـية االدنى

وليس االعلى.
ـعنيـة بتـعظيم مـوارد الدولة من  ان تـقليص فـجوة الفـساد وتـطهيـر الدوائر ا
ـفسـدين سـيوفـر لنـا مـوارد اضافـيـة بديـلـة عن النـفط او مـسانـدة اليراداته ا
ـنـافــذ احلـدوديـة ـطــارات وا ـوانىء وا ـتـذبــذبـة  فالبــد من مـراجـعــة اداء ا ا
والـكمارك والـعقارات  والـضريبـة ومراجعـة سياسـة االستثـمار والعـقود غير
ـال العام ـنصـفة احملـليـة واخلارجـية خاصـة النـفطـية ومالحـقة مـن سرق ا ا
هم لـلعـدالة واسـترجـاع ما اخـتـلسـوه والبد من تـدقيق نـفقـات احليش لـتقـد
واالجـهزة االمنية  واحلشد الشعبي  فهي باهظة التكاليف وليست بعيدة عن
طـالـبة بـتـدقيق نـفـقات الـوقـف ومـعـرفة احلـهات فـسـدين  وال نتـردد بـا يـد ا
ـقـدســة فـهي ثـروة بـحـد ذاتـهـا ال ـسـؤولـة عن ايـرادات ونــفـقـات االمـاكن ا ا
لـيارات...وهـنالك الف نـعرف حـجمـها وطـرق انفاقـها فـالشـعب  اولى بتـلك ا

ن يـــريـــد فــــعال االصالح لـــكـن ولالسف لن بـــاب وبـــاب 
يــتــحــقق   هــذا االمل اذا كــانت ادواتـه  حتــاصــصــيـة
فـالفـــــــاسد ال يحـارب الفـساد بل يـعظـمه ويســـــحق
كل شــــــريف يــقـف في طــريـــقه ويـــعــارضه ولـــكن في

النهاية  .... اليصح اال الصحيح.
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شئ مـؤسـف ويـدمي الـقــلب ويـجــرح الى حـد طـعـن الـعـظم مــا اثـاره كل من
يالد ورأس رئـيس الوقف السني والوقف الشيعي من زوبـعة انتقاد العياد ا
الـسنة دون مبرر او سبب او ذريعة في وقت يسـتحق شعبنا ان يوظف العيد
بعد ان زرع االرهاب ما شاء من عوامل زيد من التماسك والفرح والتناغم 
الــتــفــرقــة والـــظــغــيــنــة بــ ابــنــاء وطن اشــتـــهــر بــأنه وطن ومــرجع االديــان

واحلضارات والتعددية االثنية والدينية والطائفية .
لن نـحاجج رئيسي الوقف فقـهياً وال علمياً وال فكـرياً النهما دخال كما يبدو
الى صـومعـة االنغالق واجلـمود والـتحـنط الفـكري الـعقـائدي كـما هـو حال و
ديـدن الكثير من رجـال الدين في الوقت الراهن فـهم يتنفسـون ويعيشون في
ـاضي السحيق وال يتـقبلون هواء الـعصر ورياحه التي تـعصف بكل ما هو ا

بالي ومتخلف ورجعي .
ـيالد ورأس السنـة احد تـواريخ اجمـاع البـشريـة التي حتـتفل بـها اما عـيد ا
من مـنـطـلق ديـني او انـسـاني او عـاطـفي وفي الـنـهـايـة فـأنـهـا مـهـرجـان فرح
والـتالحـم والتـراحم ي وخـروج عن عـبـاءة احلـزن واالنـكـفـاء علـى الذات  عـا
والـتصافـح والتعـانق على بـساط من احلب وااللـفة بعـيداً عن رائـحة االزمات
واحلـروب وعوامل الـدمار فـما الـعيب في ذلك وكل الـبشـرية اصـال تسـتخدم
ـيالدي طـوال الـسـنـة وجتـمع عـلى ان هـذا الـتـقـو هـو الـصـحـيح الـتـاريخ ا
ـنـطبق عـلى تـوالي االيـام والـشهـور والـسـنـ بشـكل اكـثـر مالئـمة من اي وا

تقو اخر . 
ا عيداً لـلبشرية وا ان اعـياد رأس السنة لم تـعد عيداً لـلمسيـحي حصـراً 
وهي حـتـمـا تـقـتـضي تبـادل الـهـدايـا والـتـحايـا واالحـتـفـال والـتزاور جـمعـاء 
عـايدات ورسائل التهنـئة من اجل عام جديد يكون والـرقص والغناء وتبادل ا
عـام سالم ومحـبـة للـجمـيع فـأين مظـاهـر اجملون والـعربـدة الـتي يتـكـلم عنـها
رئـيسـا الـوقـفـ في توقـيت غـريب يـراد مـنه زرع الـفتـنـة والـشقـاق بـ ابـناء
سيحييون فـيه جذراً تاريخياً وفكرياً وحضارياً الـوطن الواحد الذي يشكل ا
بـل انهم كـما يـقـال دوماً مـلح هذه االرض مـنذ مـهمـاً جداً لـلـشعب الـعراقي 

اكثر من الفي عام . 
ثم مـاذا تـعـنـي هـذه الـدعـوات سـوى االنــضـمـام شـئـنـا ام ابــيـنـا الى مـرامي
تـطرف واالرهـابــــــيـ الذين جلــــــــأوا الى حتر هـذه االعياد واهـداف ا
ـســـــــيـحيـ وااليزيـديـ والصـابئـة النتـزاعهم وشـنوا حـمالت ابادة عـلى ا
ـــــــــكن ان تـكون حـكراً عـلى قـوميـة واحدة او لـغة من هـذه االرض التي ال
واحـدة او دين واحد مـهمـا حاول اعـداء احلضـارة والتـاريخ لالنفـراد بالـقوة

والسلطة .
الي من ابناء يـالد ورأس السنة نحـمل في قلوبنـا مثـــــــل ا انـنا في عيد ا
سيحي ونشاركهم الـعراق كل احلب والتقدير الخــــــــوتنا في الـوطن من ا
ـكن ان يفـرح لوحـده دون تضامـن منا االفـراح ونحـتفل مـعهم كـجزء مـنا ال
وهنـا نـــــــذكر رئـيـسي الـوقفـ الـســــــــني والـشـيعي بـعـدد اآليات جـميـعـاً
ــســــــيح وامه الـطـاهـرة (مـر الـقـرآنـيـة الـتـي ورد فـيـهـا اســـــــم الـسـيـد ا
ـــــــــدح واالطـراء والـتـقـديـر في اشـارة الى مـكـانـة هذا الـعـذراء) مـقـرونا بـا

الــرســول الـــذي ارتـــــــــبـط اســمه دومـــاً بــالــتـــســامح
والــسالم ونــكـــــــران الــذات والـــتــضــحــيــة من اجل

االخرين . 
كن فـهو يـستـحق حب البـشريـة جمـعاء وديـننـا ال

ان يكون سداً امام حب هؤالء الرسل .

سحوقـة وهي أيها السادة أكـثر مصطلح أرقني في عام 2018 هـو الطبقـة ا
لـيست الـفقـيـرة بل هي طبـقتـنـا نحن الـذين لم نـهاجـر ثم نعـود لـنحـصل على
امـتــيـازات اجملــاهـدين ولم نــسـرق ماليــ الـدوالرات لــكي نـخــرج من حـبس
ا سرقنا ولم نستحـوذ على امالك الدولة لكي نستملكها ولم سـنت ونتنعم 
نـســتـوطن أراضي احلــواسم لــكي يـدافع عــنـا نــواب ويـســتـصــدروا قـانــونـا
لـصاحلنا ولم ننتم الى حزب حاكم لكي يدمجنا في منصب ثم نتقاعد باربعة
ماليـ  ولم نزور الدكتوراه أو نـستخف حتصيـلها لكي نكـشف مخازينا ولم
نتـملق حمارا لـكي نغتني بـنفاقنا ولم  نـستفد من صـفقة مليـارية فاسدة لكي
دح اخلونـة لكي نعيش في نـعيمهم ولم نزلف نـكون من مافيات الـسوق ولم 
بـوالئنا نـحو دولـة غير الـعراق لـكي ننعش بـعطـاياها ولم نـخنق كـلمة حق في
حـناجـرنا امـام فاسـد لكي يـرضى عـنا ولم نـهرب من بـلدنـا في أزماته خـوفا
فسدون ـوت والفقر …  لكل ذلك وغيره أقول إننا الطبقة التي سحقها ا من ا
والـفاشـلون ولـو أنيـطت لـنا مـهام إدارة الـدولـة مهـنيـا ألنقـذنـا كل الفـقراء من

فقرهم ولقفزوا فوق خط الفقر معنا ألننا كفاءات ..
مـاذا نـفــعل في دنـيــا غـرت غـيـرنــا ورمـتـنــا عـلئ جـانب
طـريــقــهــا الــوعـر ..هـل نـلــتــزم الــتل ونــرقب أم نــنـزل

ليحطوا من قدرنا ?
كـتب ببغـداد في الساعـة الرابعـة من صباح أول يوم

في هذه السنة .. وأظن أنها كسابقتها .
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