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انـيـة لوضع آلـيـة دستـورية جـلـسة بـر
ـكــافـحـة ـعــالم  وقــانـونــيـة واضـحــة ا
قدم الى الـفساد).واضاف ان (الـطلب ا
رئيس مجلس النواب تضمن ان تكون
هــذه اجلــلــسـة هـي االولى في الــفـصل
التشريعي القادم تزامناً مع توجيهات
ـرجـعـية الـديـنـية الـتي قـدمت خـارطة ا
طــريق لــلــســيــاســيــ في مــا يــتــعــلق

كافحة ومحاربة الفساد).
qOJAð dOšQð

مـن جــهــة اخــرى حـــمّل ائــتالف دولــة
الــقــانــون حتــالــفي الــبــنــاء واإلصالح
مسؤولية تأخير تشكيل احلكومة.وقال
الـناطق باسم القانـون بهاء النوري في
تــــصــــريح امـس ان( حتــــالف االصالح
مــعـتــرض عـلى مــرشح الـبــنـاء لـوزارة

الــداخـلــيـة فــالح الـفــيـاض كــشـخص)
مشيرا الى ان(الفياض أكد أنه لن يقف
عـقـبـة أمام اكـمـال الـكـابيـنـة). من جـهة
اخـــرى افــاد رئـــيس مـــجــلس الـــنــواب
ــشــهــداني بــطـرح االســبق مــحــمــود ا
ـكون الـسني ورقـة لإلصالح الديني  ا
ؤسـسة الـدينـية كانت مـشيـرا الى ان ا
فـاشـلـة في الوقـوف بـوجه داعش.وقال
ــشــهــدانـي في تــصــريح امس (انــنــا ا
كـدولـة عـمـيـقـة نـاقـشـنـا ورقـة اإلصالح
الـديـنيـة لـلوقف الـسـني ألننـا مـتهـمون
ــؤســســة بـــاإلرهــاب ونــعــتـــرف بــأن ا
الـدينية كانت فاشلة في الوقوف بوجه
داعـش اإلرهــــابـي) .مــــؤكـــــدا(حــــاجــــة
ـؤسسة الـدينية الـسنيـة الى مراجعة ا
شــامـــلــة وتــثــقـــيف حــقــيـــقي وكــلــمــة
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الـيـوم صـبـاحـا كـان وصـولـنـا إلى الـقـاهـرة
عـرض الدولي اخلمـس للـكتاب حلـضور ا
في الــقـاهـرة. وصـولـنـا الــسـاعـة الـسـادسـة
صـبـاحا ويـوم اجلمـعة واول يـوم في عطـلة
نـــصف الـــســـنـــة جـــعـل شـــوارع الـــقـــاهــرة
ـشـهـورة بـاالزدحـام خـالـيـة ولم يـسـتـغرق ا
الـــوقـت. من مـــطـــار الــــقـــاهـــرة إلى فـــنـــدق
أســتـرالــيـا ديـلــوكــــــس في وسط الــقـاهـرة
سوى  15 دقـيقـة واستغل الـسائق الـفرصة
لـيـكون دلـيالً ومرشـداً سيـاحـياً. يـسمى لـنا
ـــعـــالم الـــســيـــاحـــيــة الـــشـــوارع وبــعض ا
واالثــريــة. أشـار عــلى وزارة الــتـخــطـيط او
ــوارد الـــبــشــريــة واإلصالح اإلداري فــفي ا
مـصر يـعتـقدون بأن هـناك عالقـة وثيـقة ب

الـفـسـاد وسوء اإلدارة وفـوضى الـتـخـطيط.
مــنـاطـق مـثــيـرة وعــالـقــة في الــذاكـرة عــبـر
روايـات جنـيب محـفـوظ (الثالثـيـة. القـاهرة
اجلـديدة. خان اخلليلي.) ومن خالل الدراما
الـتلفزيونية لـلراحل أسامة أنور عكاشة في
(الــشـهـد والـدمــوع. لـيـالي احلـلــمـيـة) حـتى
مـررنـا بـشـارع عـدلي وسط الـقاهـرة لـيـشـير
عبد اليهودي) الى َمبنى قد واثري هو (ا
وهــو مـعـبــد بـوابــة الـسـمــاء او الـكــنـيـست
مـوسى بن مـيـمون. يـرجع تـاريخ بـنائه إلى
عام 1905 و صـيانـته عام 1981 مـن قبل
ــبـــنى ضــمن مـــلــيــارديــر يـــهــودي وادرج ا
ـبـاني األثـريـة في الـيـونـسكـو. غـيـر بـعـيد ا
عــنه الــفــنـدق الــذي نــقـيـم فـيه وهــو فــنـدق
أستراليا اغلب النزالء من األجانب والفندق
فـي شــارع عــبــد اخلـــالق ثــروت وهــذا كــان
ـلـك فؤاد االول رئـيـسـاً لـلـوزراء فــــي زمن ا
عـام 1922. يـوجـد تقـليـد جمـيل في الفـندق
هـو أن يكـتب النـزالء أسمـاءهم او اي ذكرى
على جدران الفندق باالستعالمات. يبدو لي
طابع الرحلة الثقافي سوف يوفر لي الكثير
ـثـيـرة وانـا وقع اخـتـياري ـشـاهـدات ا من ا
عـلى منطقة يـحيط بها التـاريخ وحتتضنها
ـــؤثـــرة فـي مـــســـيـــرة الـــشـــعب األحـــداث ا
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ــعـارض ـعــرض من أكــبــــــــر ا يــعــد هــذا ا
ـكن وصف احلـشد لـلـكتـاب في الـعالم وال 
ـعرض يـومـيا اجلـمـاهـيري الـذي يـــــــزور ا
من 23/ 1لـغـايـة 5/2. وعـلى الـرغم مـن نقل
ــعـارض ــعــرض من أرض ا مــكــان إقــامـة ا
عارض بـالتجمع ـدينة نـصر إلى أرض ا
اخلــــامس وتـــوقـع بـــعض وســــائل اإلعالم
ـعــرض لـبـعـد بــعـزوف الـنــاس عن زيـا رة ا
ـكان ولـكن إلهـيئـة العـامة لـلكـتاب ووزارة ا
الــثـقـافــة سـخـرت كل امــكـانـيــاتـهـا لــتـذلـيل
الـصـعـاب مع مـسانـدة من الـدولـة. وتـوجيه
من الـرئيس السـيسي بتـوفير.وسـائل النقل
ـعـرض اجملــانـيـة لــنـقل الــقـراء إلى مـكــان ا
عرض ٤ قـاعات كبيرة وفي اجلـديد. يضم ا

هـو فقط صعوبة السير على األرصفة لكثرة
تبـرع تعوق التأمل. أما الـباعة وحشود ا
ـسـارح وحـركـة الــشـوارع ودور الـعـرض وا
الـناس كـلهـا ايقـونات تسـتفـز اخليـال. ولنا
عـز لدين وقـفـة أخرى لـلحـديث عن شـار ع ا
الـــله الــفـــاطــمـي الــذي في عـــهــده  بـــنــاء
الــقــاهــرة من قــبـل قـائــد جــيــوشـه (جــوهـر
الـصـقـلي) الذي كـان يـعمـل من قبل حالوني
ويـرجع جمال الـقاهرة. إلى حالوة الـصقلي
أمـا سبب تـسمـية (القـسطـاط) االسم القد
ــريخ. وهـو بــالـقــاهـرة هــو ظـهــور كـوكب ا
دينة عز عـلى ا قـاهر الكواكب لـذلك اطلق ا
بــالـقـاهـرة حـتـى تـقـهـر الـذيـن يـريـدون بـهـا
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اذا كـان للـمكـان تأثيـر على الـبشـر فأن خان
اخلــــلــــيـــلـي الــــذي يـــضـم األزهـــر اجلــــامع
واجلــامــعــة ويــحــتــضن احلــســ (ع) "هـو
ـكان األكثر تأثيرا على اجلميع وبالتأكيد ا
ان يـكون خان اخلـليلي وهـيبته ومـكانته له
أشـد الـتـأثيـر مـكانـيـا في مـخيـلـة و روايات
جنـيب مـحفـوظ فكـانت نـتيـجـة هذا الـتأثـير
ـدق روايــة خـان اخلــلـيــلي ور وأيــة زقـاق ا
والـثالثية وكلنا يتـذكر حلم امينة في رواية
(بـ الــقـصـرين) وهي تـلـبي نـداء احلـسـ
لــكي تـزوره فـورا عـلى الـرغـم مـا تـمـلـكه من
خــــوف واســـتـــسـالم لـــسي الــــســـيـــد. وفي
روايــة(صـبـاح الــورد) يـحـرص مــحـفـوظ ان
يجعل احلوار ب االم وجيرانا حينما تعلم
بـأنها انـتقـلت من خان اخللـيلي إلى منـطقة
الـعـبـاسـيـة تقـول االم (كـيف هـان عـلـيهم أن
يـكـون احلـسـ بـعـيـدا عـنـهم?) عـمـر اخلـان
اخلـليلي اكثر من 600عـام استمد اسمه من
مـاليك اسـمه جـركس اخللـيلي احـد أمـراء ا
ـكــان وسـمي جــاء من فــلـســطـ إلى هــذا ا
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ــقـاهي يــعــد جنــيب مــحـفــوظ من عــشــاق ا
لــلــجـلــوس فــيــهـا واحلــديث والــنــقـاش مع
األصـدقاء ويفضل محفوظ مقهى الفيشاوي
وهـي الذي يقع في قلب خـان اخلليلي كانت
مـعـظم مخـطـوطات مـحـفوظ يـسـجلـهـا وهو
ــقـــهى الـــتي اشــتـــهــرت جـــالس في هـــذه ا
ــلـوك ــيــة يــجــلس فــيــهــا ا واصــبــحت عــا
واالمـراء والـكـتـاب والـفـنـانـون مـثل (جـمـال
الـدين االفغاني الـشيخ محـمد عبـده جعفر
الـنمـيري بـوتفـليـقة ام كـلثـوم محـمد عـبد
الــوهــاب واخـر ون) وفي روايــات مـحــفـوظ
هـناك باإلضـافة إلى مقـهى الفيـشاوي هناك
ـدق وشـخـصـيـة زيـطه وردت مـقـهى زقـاق ا
ــبــدع الـفــنــان الـذي يــخــلق اإلعـاقــة عــنـد ا
اآلخـرين لـيمـتهـنوا الـتـسول وهـناك مـقهى
الـكـرنك ومـقـهى مـحـمد عـبـدو في الـسـكـرية
ومـقهى قشتـمر. عمر مـقهى الفـيشاوي اكثر

من 200 عام

d¹
—U

I
ð

كل قـــاعــة عــشــرات األجــنــحــة لــعــرض دور
صرية. العربية. األجنبية شتركة ا الـنشر ا

تجددة. الصداراتهم اجلديدة ا
ـكن ـعـرض وتـعـدد دور الـنـشـر ال  سـعــة ا
لـزيـارة واحدة ان تـغطـيـها. يـسـتذكـر بعض
ـصريـون مـا كـان يـحدث االدبـاء والـكـتـاب ا
من مـــفــارقــات مــضــحــكـــة وبــنــفس الــوقت
جتــعـلــهم يـشــعـرون بــاحلـزن فــشـاعــر مـثل
مـــحــــمـــود درويش في احــــد الـــنـــشـــاطـــات
الـثـقـافـيـة في زمن مـبـارك يـرى الـنـجم فـريد
شــوقي يـسـا رع لـلــسالم عـلـيه لــكـنه يـرجع
حـزينا الن فريد شوقي يقول له من انت يرد
بــكل ثــقــة مـحــمــود درويش يــجـيــبه وحش

الشاشة بأنه ال يعرفه'
حــادثـــة أخــرى احــد احلــاضــرين. بــوجــود
جنــيب مـحـفــوظ يـقف امـام حــسـني مـبـارك
قــائال اســمـح لــروايــة (اوالد حــارتــنــا) بـأن
كـتبات. يـجيبه ـعارض وا تـصدر وتـنزل با
مــبــارك هل قـرات الــروايــة? يـرد عــلــيه نـعم
سـيـادة الرئـيس يسـأل مبـارك وأيهـكويـسة?
نـــــعـم يــــجـــــيـــــبـه. خالص اذن ال نـــــســـــمح
عـارضـة يـتوسل بـهـا;;شـخص من أحـزاب ا
بـالـرئـيس مـبارك ان يـكـون لـلـحزب مـطـبـعة
يـطلب منه الترخيص يرد مبارك ال نعطيكم

ترخيصاً حتى تشتموننا
راهـقـة الـعـظيم يـسـيـطـر على ومـنـذ فـتـرة ا
كان جنـيب محفوظ. وانا بالتكسي متوجه 
ـــعــــرض مـــررنـــا بـــالــــقـــاهـــرة اجلـــديـــدة ا
واســتــرجـعت روايــته (الــقــاهـرة اجلــديـدة)
) الـشخصية شـخصية (محـجوب عبد الدا
االنـتهازيـة الوصوليـة والتي توافق على أن
يـــكــون زوجــا مع وقـف الــتــنـــفــيــذ ارضــاءا
لـرغبات احد أصـحاب النفـوذ بتلك الزوجة
وال أعـلم كـلـمـا رأيت صورة جنـيب مـحـفوظ
احب ان الـــتـــقط مــعـــهــا صـــورة تــذكـــاريــة
اســتـرجع فــيـهـا إحــدى تـلك الــشـخــصـيـات

الغريبة من روايات محفوظ.
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ام الــدنـــيــا كــمــا يـــحب أن يــطــلـق عــلــيــهــا
ـصـريـون وهـنـاك مـقـولـة كـتـبت فـي كـتاب ا
الف لـيلـة وليـلة تقـول (من لم ير الـقاهرة لم
) وهـذا يـرجع إلى أن في الـقـاهرة يـر شـيـئا
مــنــذ الـقــدم كل شيء غــريب وعــجـيب. وفي
الـقاهرة الـتي يعيـش فيها 27مـليون نـسمة
ـصــريـون تــمـتــاز بــاحلـركــة واحلـيــويــة وا
يـعـشقـون احلـياة ويـتـغزلـون بـكل شيء. ما
عـليك إال االنصـات لهم وهم يـتحدثـون بلغة
انــسـيــابـيــة لــوصف شـوارع مــصـر. الــنـيل
الـذين يـعـتـقد الـبـعض بـأنه نـبع من اجلـنة.
رجاالت مصر في مجال العلم واألدب عـظمة
والـفـنـون. حتى االكـل الشـعـبي في مـصر له
مكانته. الكشري في محل كشري التحرير ال
ـكن جتـاهـله وهـو قريب جـدا من الـفـندق.
وطأ) لها عجنات والبوظا(ا كـذلك محالت ا
طـعم خـاص الن اجلو هـنا مـعتـدل احلرارة.

ـكـون عــلـيـا).وأشــار الى ان(انـقـســام ا
الــسـني الى شـطـريـن وطـنـيـ ظـاهـرة
صـــحـــيـــة) وعـن الـــعـــامل اإلقـــلـــيـــمي
شـهداني وتـأثيـره في العـراق أوضح ا
ان(الـعامل اإلقـليمي حـاسم في التـاثير
عــلى الــوضع فـي الـعــراق والــشــيــعـة
ـكونات والـسنـة والكـرد محـاصرون وا
مـظـلـومـة). وأردف ان (مـؤتـمـر وارشو
خــطـر جــدا ويـجب ان ال يــسـتــهـان به
فـجـمـيع الدول لـم تتـخـذ مـوقفـا حـازماً
من الــتـصــعـيــد أالمـريـكـي جتـاه ايـران
ي) مؤكدا ان( بـانها تهدد السالم العا
مـــؤتــمــر وارشـــو قــال المـــريــكــا اذهب
وقــاتل وحـدك واالوربـيــون سـكـتـوا لم
يـوافــقـوه عـلى مـشـروعه والـعـراق في
كل االحول سيتاثر كونه في النصف).
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ــقـراطـيـة ضــد امـريـكـا دفــاعـا عن الـد
ولـيس بالـعكس).وكـشف نائب عن عزم
مـــجــلس الــنـــواب تــضــيــيـف رئــيــسي
اجلـــمــهــوريــة بـــرهم صــالح والــوزراء
ـهــدي في أولى جـلــسـاته عــادل عـبــد ا
بـالـفـصل الـتـشـريـعي الـثـاني الـذي من
ــــقــــرر ان يـــبــــدأ في الــــرابع من آذار ا
ــقـــبل.وقــال عــضــو جلـــنــة الــنــزاهــة ا
الـنـيـابـيـة يـوسف الكـالبي في تـصريح
امس ان (اتــفــاقـاً جــرى بـعــد اجـتــمـاع
جلـنة الـنزاهة بـحضور رئـيس مجلس
الـنواب مـحمـد احللـبوسي عـلى تقد
ـهـدي طــلب لـتـضــيـيف صـالح وعــبـد ا
ورئــــيس مـــجــــلس الـــقــــضـــاء االعـــلى
الــقـاضي فـائق زيـدان ورئــيـسي هـيـئـة
ـالــيـة في الــنـزاهــة وديـوان الــرقـابــة ا

ــشــروع الــصــهـيــوني وكــيف جــابه ا
ـــقــاومـــة الحـــقــاً في وكـــيف ظـــهــرت ا
الــــــــعـــــــراق إلنــــــــهـــــــاء االحــــــــدوثـــــــة
االمــريــكـــيــة).وخــلص اخلــالــصي الى
الـقول ) شـكراً لله سـبحـانه وتعالى ان
ـغـفـلـ جـعـل اعـداءنـا من احلـمـقى وا
ويــقـودهم أحـمـق اسـتـثــنـائي في هـذه
ــرحـلـة) بـحـسب تــعـبـيـره. من جـهـة ا
اخـرى ألفت الباحثـة األمريكية مارجي
رجع الـديني األعلى سـايج كتـاباً عن ا
 عـلي الـسـيسـتـاني واصفـة ايـاه بأنه

(آية الله وطني). 
وكــــتــــبـت ســــايج عــــلى حــــســــابــــهــــا
في فــيـســبـوك (بـعــد قـراءتي لــفـتـاوى
ــراجع والــبـيــانــات الـصــادرة عــنـهم ا
ودراســة الـــوضع االجــتــمــاعي وكــيف
تـغيـر بعد 2003 تـوصلت الـى نتـيجة
انـه عــلى عـــكس مـــا يــتـــوقع عــادة من
ـــراجع زعـــمـــاء الـــدين فـــقـــد وجــدت ا
ـوقـراطيـة والـتـطـور اكـثر صـوتـا لـلـد
ــوجـــودة عـــلى مـن بــاقـي االصـــوات ا

الساحة السياسية في العراق).
وأضــافـت  ان (الـســيــســتــانـي حـارس
ـــقـــراطـــيـــة ألنه بـــتـــدخـــله مـــنع الـــد
االمــريـكــان من انـفــاذ مـقـرراتــهم الـتي
كــانت ال جتــعل لــلــشــعب الــعـراقي اي

دور في بناء الدولة اجلديدة).
ــــانـــــعــــة وأشـــــارت كــــارولـــــ إلـى 
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا لـلـمـشروع ا
االمــريـــكي بــتــعـــيــ جلــنــة لـــكــتــابــة
الــدسـتــور حـيث طــالب الـســيـســتـاني
بـإجـراء انـتـخـابـات مـبـاشـرة الخـتـيـار
جلـنـة كـتـابـة الـدسـتـور ومـضت قـائـلـة
(هــذا أمـر عـجـيـب ان رجل الـدين يـقف
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رجع الدينـي جواد اخلالصي وصـف ا
مـؤتـمـر وارسـو  بـأنه نـسـخـة مـشـوهة
وعــتــيــقـة مـن مـؤتــمــر مــدريــد وكـامب
ـؤتمـر سيـكون ديـفيـد مؤكـدا ان هذا ا
ـؤتــمـرات الـســابـقـة اكــثـر عـجــزاً من ا
وإان االمـة ستـكون بـعده أكـثر قوة في

اسقاط العدو وانهاء االحتالل. 
ــكـتب اخلــالــصي تـلــقـته ونــقل بــيـان 
(الـزمان) امس عنه قـوله في تغريدة له
عـبـر صـفـحـته عـلـى تـويـتـر ان(مـؤتـمر
وارســو نـسـخـة مـشـوهــة وعـتـيـقـة من
مـؤتـمـر مـدريـد; وهو بـدوره مـنـفـذ بالٍ
من مـؤتـمر كـامب ديـفيـد وكـما عـجزت
اتـفاقـيات كـامب ديفـيد ومـؤتمـر مدريد
عـن فـرض إرادة الـعـدو وانـهـاء قـضـية
ركزية في فلسـط فإن مؤتمر األمـة ا
وارسـو سـيكـون أكـثر عـجـزاً كمـا ظـهر
مـنـذ حلـظـاته األولى) مـسـتـدركـا (لكن
ــؤتــمــر ســاهم بــشــكـل مــبــاشـر هــذا ا
ــؤتــمــرات الــســابـقــة في وأقــوى من ا
كــشف حــقــائق الــعــنــاصــر الــعــمــيــلـة
والــهــزيــلــة الـتـي قـبــلت لــنــفــســهـا ان

تنضوي حتت راية األعداء). 
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وأضـــاف (انـــهـم حـــاولـــوا االخـــتـــبــاء
واالخـتفاء; ولكن كُشفت حـقيقتهم أمام
األمـة فـما هـنـالك حاجـة الـيوم لـيـكون
هـنالك من يُـدافع عنـهم وسيكـون لهذا
ـــؤتــمـــر نـــتــائج قـــويـــة في نــهـــضــة ا
شــعــوبـنــا وإسـقــاط الــعـدوان وإنــهـاء
االحــتالل كــمـا رأيــنـا ذلـك بـعــد كـامب
ديــفـيــد وبــعـد مــؤتـمــر مـدريــد وكـيف
ـقـاومـة في فلـسـطـ ولـبـنان ظـهـرت ا
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ـصـريـة كــثـيـرا مــا كـنت اسـمع في األفـالم ا
مـقهى او كازينـو جروبي لذلك بعـد جولتنا
في خـان اخللـيلي توجـهت إلى حيث تـمثال
ــتـطـي فـرسـه وانـا ابــراهــيم بــاشــا وهــو 
أســيــر في بـدايــة شــارع ثـروت وقع نــظـري
عـلى مـقـهى جروبي جـلـست فـيه مسـتـذكرا
ـصـريـة والـنـجوم افـالم األبيـض واألسـود ا
والــفـاتـنــات في افالم احلب والــعـشق الـتي
كـانت تـدور لـقـاءاتـهم في جـروبـي توجـهت
بـالسؤال إلى أحد العامل وهو األكبر سنا
فـــتــحـــدث عن عــمـــله في جـــروبي وصــداقه
ـعــظم جنـوم الـسـيـنـمـا وذكـر لي أن االسم
الك األصـلي جروبي السـويسري جـاء من ا
ورغـم مــرور اكـثــر من 100ســنــة عــلـى هـذا
ـقـهى اال انه قد حـافظ علـى نفـسه وقيـمته ا
اضي وهكذا مصر ال ـا يحمله من عبق ا
تــقــوم بـتــغــيــيـر اســمــاء األشـيــاء ألســبـاب
سـيـاسـيـة فـيـكـون لـلـقـد قـيـمـته ولـلـجـديد

رونقه.
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ـصـري الــيـوم سـوف احتـدث عن صـديـقي ا
(عـيـد حبـيب) ترجع مـعـرفتي بـهذا اإلنـسان
ـثقف الـطيب إلى مرحـلة الـعمل في ليـبيا. ا
حــيث كـان كالنـا يـعـمـل في الـتـدريس. عـيـد

كـأي مـصـري آخـر يـحب الـكالم لـكن
ـتع ومـفيـد هو ال يـحتاج حـديثه 
ان تـسـأله حتى يـجيب فـهو يـسألك
(عـارف دا ايه) ومن دون أن ينـتظر
ــكـان إجــابــتك يــروح يــشــرح لـك ا
واصــله وفـصـلـه وكـيف كـان والى
أيـن وصل وكيف سـيـكون ومـثلي
مـن يـريــد أن يــعــرف كل شيء عن
ـة) يكـون صديقي (الـقاهـرة القد

. (عيد حبيب) خير مع
كــان لــقـاؤنــا لـيـال والـقــاهـرة في
الـليل أجمل من الـنهار. تـنا ولنا
ـقـاهي عـشـاءً خـفـيـفـا في احـد ا
بـــعـــد أن اســتـــمــعـت إلى شــرح
مـــــفــــــصل. ســـــريـع عن شـــــارع
(الـــشــواربي) ومــا كـــان يــعــني
لـسكان القـاهرة ان يشتر ي من
ــشــهــور الــذي هــذا الــشــارع ا
ـيـة ثم ـاركـات الـعـا يـعـرض ا
اخـذ صديـقي يرفع ويـنزل يده
ــــبـــاني وهــــو يـــشــــيـــر إلى ا
األثـريـة ومـا جـرى عـلـيـهـا من
تــطـو يـر وتـغـيــيـر ثم مـررنـا
بـشـارع الـبـورصة بـالـقـاهرة
وبـــعــد الـــعــشـــاء وتــســـلــمه
هــــديــــتي جــــمــــيع الــــكــــتب
الــــصـــادرة لي وفــــرح بـــهـــا
كـثـيـرا كـانت لـنـا جـولة من
الـسيـر السـريع مع تـوقفات
لـغـرض الـشـرح وقـفـة أمـام

مـــحالت بـــأســمـــاء غــريـــبـــة (صــيـــدنــاوي
شـيـكوريل عـمر أفـنـدي) ومن غيـر أن اسأل
وكــأنه يــقــرأ أفــكـاري قــال بص يــا اســتـاذ
حـمـدي هذه كـانت مـحالت ليـهـود مصـري
صــيـدنــاوي كـان يـفــتـخــر من يـشــتـري مـنه
مـالبس الـعــيـد وهــو فـاحت من ســنـة 1913
ســنـة 1948 تــعـرض احملـل لـلــحـريق ســنـة

 مصادرة احملالت محالت عمر1955
أفــــنــــدي هـــو مـن أسس اورزدي بــــاك كـــان
نـزليـة  تاميم مـتخـصص ببـيع اللـوازم ا
امـــــــــا مـــــــــحالت مـــــــــحالتـه عــــــــااًم 1957
ـــــت مـوريـــــــــنـو شـيــــــكـوريل فـقـــــــد ا
عــام 1956.بــعــدهــا تـوقــفــنــا أمـام تــمــثـال
(طـــــلــــعت حـــــرب) مــــؤسـس بــــنـك مــــصــــر
شـهورة ومـررنا الـشخـصيـة االقتـصاديـة ا
ـقـهـى ثـقـافي يـطـلق عـلـيه (مـقـهى ر يش)
وتــسـتــمــر مع (عـيــد) جــولـة االســتـكــشـاف
فــلــنــقي نـظــرة عــلى عــمــارة (يـعــقــوبــيـان)
شهورة للروائي (عالء االسواني) الرواية ا
ــتـــعــددة الــشـــخــصــيــات وتـــدور روايــته ا
صـالح واالهـواء حـول خـطورة ـتـنـوعـة ا ا
الالمـباالة ومـا ينتج عـنها حتـولت الرواية
إلى فـيـلم سـينـمـائي من بـطولـة عـادل امام
ثم تـوجهـنا إلى مـيدان التـحريـر.كانت لـيلة
بـاردة جدا لـكن سخونـة اللقـاء مع الصديق

عيد جعلتها جميلة ورائعة      
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ـــصــافي فـي الــبالد عـــلى مـــســتـــوى ا
ـنطقـة واستخدام وحـــــــدات تكرير وا
تــــعــــمـل بــــتــــقـــــــــــنــــيــــات االولى من

نـــــوعها). 
ــصـفى اجلـديـد مــشـيـرا الى ان (هـذا ا
كـان بـصيـغة تـعاقـد شـملت الـتصـاميم
والـتوريدات والتنفيذ كما يشمل العقد
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كــشـف نــائب االمــ الــعـــام لــلــعــتــبــة
ـفــوض لـشـركـة ـديـر ا احلــسـيـنـيــة وا
ـشاريع ) عن أبـرز ا (خـيـرات السـبـط
الــنــوعــيـة الــتي ســتــنــفــذهـا الــعــتــبـة
احلــــســـيــــنــــيـــة لـالرتـــقــــاء بــــالـــواقع

االقتصادي. 
ونــقل بـيـان لـلـعـتــبـة عن حـسن رشـيـد
الــعــبـــايــجي قــوله امس ان (الــشــركــة
شـرعت بـتنـفيـذ مشـاريع اسـتراتـيجـية
كـبــيـرة في مـحـافـظـة كـربالء وعـدد من
احملـافـظـات الـعـراقـيـة بـهـدف االرتـقـاء
بـالــواقع االقـتـصـادي لـلـبـلـد وتـشـغـيل

اكبر عدد من األيدي العاملة).
واكـــد مـــصـــدر مـــســؤول فـي مــصـــفى
ـشروع اجلـديد الـذي ينـفذ كـربالء ان ا
من قـبل شركـة كوريـة وباشـراف شركة
ـشـاريع النـفطـيـة وحسب الـتصـاميم ا
عدة من قبل شـركة الفرنسية االولـية ا
تــبـلغ كـلـفـته 6 مـلـيـارات و40 مـلـيـون

دوالر امريكي. 
صـدر فـي تصـريـح صحـفي واوضـح ا
ـــــشـــــروع يــــعـــــد من امـس ان (هــــذا ا
همة واالستيراتيجية حيث ـشاريع ا ا
ـصـفى بـطـاقـة تـكـريــــــــريـة سـيــنـفـذ ا
تــــصل الى 14 الـف بـــرمــــيل النــــتـــاج
ـشتـقات بطـريقـة تراعي احملــــــددات ا
الـبيـئيـة ودرجة تـعقــــــــيد تـعد االعلى

مـحـطـة كـهـربـاء بطـاقـة انـتـاجـية 200
مـيـكاواط لـيـوفر االكـتـفاء الـذاتي وعدم
االعــتــمـــاد عــلى االنــتــاج الــوطــني من
نتجات الى الـطاقة الكهربائية وضخ ا
كـــربالء والـــنـــجف وبـــغـــداد وانـــبــوب
لــتــزويـد الــوقـود الــثــقـيل الـى مـحــطـة
ــزمع كـــهــربــاء اخلــيـــرات احلــراريــة ا
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كـنـت اتـمــعن بــقــراءة وقــائع الـثــورات الــتي غــيــرت وجه الــتـاريـخ وحتـسس
مـواطنوها فوارق التغيـير . الغريب ان الثورات الناجـحة تركز في دساتيرها
عـلى الـضـرائب  وكـنت اسـتـغرب ذلـك  فـثقـافـتـنـا الـضـريـبـيـة  مـبـنـية عـلى
ـتـعـاقـبـة لـلـمـواطـنـ وجـعل الـضـرائب  بـقـرة حـلـوب اسـتـغالل الـسـلـطـات ا
ـواطن الفقـير  كمـا كان يحـدث ايام االقطـاع والعهد لـلبعض عـلى حساب ا
ـبـاد وكذا مـا يـحـدث  في عـراقـنـا اجلـديد  بـعـد ان نـهـبت مـلـيـارات باسم ا

نتفعون . االتوات واخلاوات التي يستمتع بها ا
ـوظف ـارسة حـضاريـة جتمع عـبر ا تـحضـرة تعد الـضريـبة  في الـدول ا
ا يـصب بـصالح خـزينـة الدولـة لتـمويل ـوجب القـوان والـرقابـة الدقـيقـة 
مـشاريعـها الضـخمة خلـدمة الشـعب وتسهـيل مهمـاته وصل مشاكـله وانهاء

اء ..   ازماته كالسكن والصحة والكهرباء واالمن وا
وجب وصـل صادر من دوائـر الـضـريـبة بـدقـة ورقـابة الـضـريبـة تـسـتـوفى 
صـريون  –كل ـية)  –كـمـا يقـول االخـوة ا ومـهنـيـة عالـية (ال تـخـرش منـها ا
ـطاعم والشاي فيه واطن والوطن .. حتى ا صلحـة ا ذاك يـجري بالقانـون و
نـسب تـدفع .. اما الـبـاركات والـشـوارع والسـاحـات فـهي ملك عـام ال يـجوز
ـوجب مصـلحـة الدولة اسـتخـدامه من قبل اي عـصابـة او عنـوان كان  اال 

العليا ووفقا لقوان وتعليمات تنظم العمل .. 
ـشكلة اصـبحت عويصة في مـنذ عقود يعـاني فقراء العـراق ازمة السكن  ا
ـراقـبــة لـلـمـؤسـسـات ـ الـتي سـيـطـر عـلى ـركـزيـة وغـيـاب ا ظل عـدم وجـود ا

اغلبها عتاة الصدفة وحرباويو كل ظرف ونظام ..
الــضـريـبـة الـيـوم كـبـقــيـة الـدوائـر يـنـخـرهـا الـكــثـيـر من اخملـالـفـات والـروتـ

واالبـتزاز واالستـغالل  كجـزء من تداعـيات نـظام ما زال شـبيه (بـالهـيتة) ..
ـؤسسات مـرتهـنة لـبعض االشـخاص حتت عـنوان حزبي بـعد ان أصـبحت ا
او شـعار ديني او والء عشائري. وقد سـمعت ان البعض اشترى داراً وتب
انـها مباعة الكثر من شخص  وان احدهم ذهب لـبيع قطعة ارضه  وحينما

وصل وجدها قد بنيت دون علمه وحينما سال بدائرة العقار تب انها قد 
بـيعهـا اكثـر من عشر مـرات باسـماء ليـست لهم صـفحات في الـطابـو (يعني

شغل مدستر) ..
احـدهم في الـكرادة قـال : (ان بـيتـنـا ركن عـلى الـنهـر  وبـقرب بـيـتـنا قـطـعة
ارض فـارغـة لــلـدولـة اشـتــراهـا والـدنـا قــبل وفـاته  وفي احــداث الـتـحـوالت
اجلـديدة ذهـبـنا لـتـوحيـد قـطعـة االرض  لـكن موظـفي الـضريـبـة  ال يقـبـلون
توحيدها  الن االرض كما يقول صديقي مساحتها (199م  10 ,سم) فيما
يـقول موظفو الضريبة ان السند يختلف اذ مسجل (199م   70سم) يعني
و (جـيب لــيل واخـذ عـتــابـة) . فـمــنـذ خـمــسـة عـشــر عـامـاً بــفـارق 60 سم  
يـراجعون الـدوائر من ضريـبة الى الـعقار الى نـفوس الى مجـلس محلي الى
ت رئـاســة وزراء الى بــلـديــة الى قـضــاء بال فــائـدة .. الــهـدف واضح  ال 
ثل وظف يسيل لعابها  واطن وال خشية على الوطن .. وجيوب ا ـصلحة ا

قـضــايــا هـكــذا ال حتل اال خـلـف الـســتـار ..) .. يــقـول
صـديـقي اثــنـاء مـراجـعـته دوائــر الـدولـة سـمع امـراة
عـجوز تصيح : (الله اكبـر عليكم  هي دار خمس
مـتر  مشـاركيـني فيـها  ملـيت من الصـرف وتعبت

راجعات  ولم اسجلها بعد) . من ا
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ناصب حكـومية هي مرحلة مرت بقاء الصراع احلزبي في فـلك الفوز 
بهـا االنـظـمة الـسـياسـيـة في اغـلبـهـا حتـى قبل نـشـوء احلزبـيـة بـشكـلـها
ومضـمـونـهـا احلالـيـ لـكن النـتـائج لم جتـاوز في تـاثـيرهـا حـدود مـكان
الـسلـطـة و كـانت االنـظـمـة تلـك و في احـسن احوالـهـا اداة بـيـد االنـظـمة
ـومـتـهـا فتـذهب االقـوى الـتي تـعرف كـيف تـخـلق مـفـاهـيم لـلـحـيـاة و د
لـتعـزيـز االقـتـصـاد بـخـطوات فـاعـلـة وتـمـكن لـلـقـانون فـيـكـون مـحـسـوسا
بوجـوده مسـلم بعـدالـته و انسـانيـته تراقـب االنظـمة حـركة الـسوق وتـعد
خططـا مسـتقـبليـة ناجـعة ال ارجتالـية بـحيث تـندفع حركـة البـناء و يؤمن
سـؤوليات لـن يكون اجليل الـقائـد بثـقة ان اجلـيل الذي يـستـعد لـتحمـل ا

جيال همه ذاته والتمجد بصفاته.
سـتقـبل العـراق و مع الرجاء ان يـكون كـما يـستحق ان بحسب رؤيـتي 
ا يـفـعل فيه ـوقع ريادي اال ان الـتـشريح الـعـلـمي و السـيـاسي  يكـون 
ـنـتـظـرة اال مـكـانـا لـلـتـنـافس وبه و فـعل من قـبل لن يـكـون فـي نـتـائـجه ا
ـنضبط فـالذهاب بقـسوة لكسـر مجامـيع اثنية و سـياسية احلزبي غير ا
تنورة قبل عارضة ا بغية التحالفات و تقاسم الغنيمة يؤكد ان العقلية ا
سـنـوات اصــابـتــهـا عـدوى زمن الــغـزوات و قــطع الـطـريـق وذلك مـؤشـر
تسجله دوائر الـغرب السياسـية التي لم تتلق لالن مـا يؤكد لها اطـمئنانا

لبناء عالقة مستقرة مع العراقي فضال عن ان تكون شراكة!.
عـنـدمــا ارجع السـتـعــرض تـاريخ دويالت الـعــراق وال سـيـمــا بـعـد هـزال
اخلالفـة الــعـبــاسـيــة تــسـتــوقـفــني الـتــواريخ الـتي تــخـتــصـرهــا الـســيـر
والتـوثيقـات حيث ان بـعض الدول لم تـستـمر اال سـت او سـبعـ سنة
وبرأيي فـتـلك لم تـكن دوال بل كـانت حـكـومـات و لكن بـلـون ومـحـتوى لم
ــا يــجب بــسـبـب ان الـشــعــارات و االهـداف يـســتــحق الــعــيش اكــثـر 
والعقول التي تمكنت من احلكم لم تكن ال على مستوى طموحات الرعية
وغل في القدم ذلك التاريخ الذي وال استوعبت معنى التاريخ العراقي ا
لـلـكـرد اجــزاء كـبـرى في صـنــاعـته قـبل مــجيء االسالم و خالله و بـعـد
حتـول الـرسـالـة الى دولـة فال عـجب بـعـدذاك ان تـنـحـسـر الـدول و حتل

بديالتها محلها و محل البديالت بديالت اخريات!.
ان دوال اصغـر مسـاحـة من العـراق و اقل مـنه كثـيرا فـي صنع الـتاريخ
ـا مـر به ـنـعـطـفـات و مـنــزلـقـات اخـطـر  الـبـشـري و االنـسـانـي مـرت 
ـنـتج لـشـعـبـهـا و شـعـوب الـعـراق اسـتـطـاعت ان تـبـني هـويـة وجـودهـا ا
ــكـان ان تــكـون االنـظــمـة قــائـدة في االسـرة الـعــالم فـلـيـس من اجلـبـر 
الدولية مثـلما ليس من اجلـبريات عليـها ان تكون بال هويـة او بهوية قد
ـسـتفـيـدين لكـنـها ال حتـظى بـالثـقـة  من اغلب رعـايـاها و ال من ترضي ا

اجملتمع الدولي.
زارع رغم كل ما يقال مـثال عن احلرب في سوريا فـلقد استـوقفني ان ا
الـسـوري لم يـتـوقف عـن الـبـذر و الـرعـايـة و احلـصــاد لـثـمـار حـقـله ولم
يتـوقف الـصـانع االيـراني حتـى خالل حرب الـبـلـدين في الـثمـانـيـنات من
ــنـصــرم عن فــتح ســوقه في الــعـراق و الــذي بــدأ بـشــكل غــيـر الـقــرن ا

نحلة. مشروع ثم صار مشروعا وبعلم احلكومة العراقية ا
لـست ارى طـمــوحي في الـعـراق ذاك بل الــطـمـوح اكـبــر لـو ان مـفـهـوم
الصراع انتـقل الى مضمـار اخر فخـمس عشرة سـنة في عمـر دولة لها
دة زمنيـة ليست هـينة و ال قـليلة و نخبهـا من ذوات التجـارب و العقـول 
ال تأثـيـرات انكـسـارتهـا مـحدودة  ان اقـلـيمـا مثـل اقلـيـمنـا الكـردسـتاني
ـكنه ان يقـدم لنفـسه و للعراق الذي تمـكن من انشاء بـيئة من الـتعايش 
ـواطـنة و يـخـلـق مـفهـومـا جـديـدا من مـزيـدا من الـتـقـدم تـقـدم سـيـعـزز ا
الشـراكـة بـعيـدا عن الـشـعارات و االمـال الـتي يـبدو انـهـا تعـثـرت بـسبب

العقل الذي انغلق على مضمار للسبق لن يدوم او يعم اثره او يخلد.
ان بدء صفحة من صـفحات االنبعـاث للهوية الـعراقية بلون مـن قومياتها
تعددة في مضامير التعليم العالي و البحوث العلمية وانشاء منصات ا
لالعالم و مرافق لـبـنيـة صنـاعـية وطـنيـة تعـيـد ما كـانت علـيه الـصنـاعات
ــواكـبـة وانـشـاء مـراكـز طـبـيـة داخـلـيـة بـدل الـعـراقـيـة و حتـركـهـا نـحـو ا
الـتـغـرب و الـســعي وراء عالج يـظـهـر الــتـفـاوت الـطـبــقي و يـركـز تـصـور
ـا شاهد رئيسا عربيا يعالج ا يشبه ماقاله مواطن غربي  االخرين عنا 

في اخلارج"  كان احلاكم منشغال بحيث لم ي مشفى ببالده"?
اعود القول اننا مـتى ما غيرنـا مضامير الـصراع احلاليـة الى مضامير

سـتـقـبل يـعود عـلى رعـايـا دولـتنـا بـالـفـائدة كـلـمـا قلت
فرص زوال االنظمـة كما يخـبرنا التـاريخ عن انظمة

قدمى.
ـقـراطي ـكــتب الـسـيـاسي لـلـحـزب الـد { سـكـرتـيـر ا

الكردستاني
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هندس  وبحضور في قـاعة جمعية ا
أعــضـاء من قــيـادة احلــزب الـشــيـوعي
يــتــقــدمــهم نــائب ســكــرتــيــر الــلــجــنـة
ـركزية (مفيـد اجلزائري) اقام احلزب ا
اضي الشيوعي العراقي يوم السبت ا

حفال استذكاريا لشهدائه.
صرع وتمر هذه السنة الذكرى الـ 70 
قــادة احلــزب الــشـيــوعي فــهــد وحـازم
وصـــــــارم 1949-2019 وفـي كـل عــــــام
وبـــتـــاريخ 15-14 شـــبـــاط يــســـتـــذكــر
الـشـيـوعيـون وانـصـارهم واصـدقاؤهم
تــنـفــيـذ حـكـم االعـدام بـثـالثـة من قـادة
ـنــاسـبـة يـتـم تـنـظـيم وبـهـذه ا احلــزب
حفل لتكر عوائل الشهداء واستذكار
تــضــحــيــاتـهـم.بـدأ احلــفل بــالــنــشــيـد
ا الـوطني والوقوف دقيقة صمت تكر
ثم القى عـضو اللجنة لـشهداء احلزب 
ـركزية عـلي صاحب كـلمة اشـاد فيها ا
بــنـضـال احلـزب ومـكـانــة الـشـهـيـد في
امـا كـلـمـة عـوائل ـســيـرة الـنـضـالـيـة ا
الــشــهـداء فــقــد قـدمــهــا عـبــد الــرحـمن
شـرهان خـلف استـعرض فـيهـا مواقف
شـــقــيـــقه الـــشــهـــيــد ومـــا حتــمـــله من
تــضـحـيــات ومـضـايـقــات من االجـهـزة

االمـنـيـة لـلـنـظـام الـسـابق وثـباتـه على
مـبـاد احلـزب والـتضـحـيـة في سـبيل
الـوطن بعـدها  عرض فـيلم يـتضمن
لـوحات تشكـيلية لـلفنان فـيصل لعيبي
يــتــنــاول تـاريـخ احلـزب وتــضــحــيـاته
طـوال مسيـرته النضـالية.وقـدم الكاتب
والناقد حسن الفواز كلمة مؤثرة بهذه
ـناسـبة عـبر فـيهـا عن مشـاعره جتاه ا
احــد الــشـهــداء الــبـســطــاء من احلـزب
الــشـيــوعي واسـمه (ابــو كـر ) وحث
احلـزب ان ال يـكـون دائمـا عـلى حـافات
الـقـبـور واثنى عـلى تـضحـيـات احلزب
وشـــهــداء قــادتـه الــتي رســـمت بــالــدم
طـــريق اخلالص من الــظـــلم وحتــقــيق
الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة.كـمـا قـدم الـفواز
قـصـيـدة مهـداة الى الـشـهيـد ابـو كر
ومـواقـفه الـبـطـولـيـة.وكـانـت مـسـاهـمة
الـــشــاعـــر مــحـــمــد فـــاضل الــعـــبــودي
بـقصيدة حماسية بعنوان هذوله احنه
ـلـحن الـشـاب الــشـيـوعـيـ كـمــا قـدم ا
حـمـزه جـعـفر اغـنـيـة (الشـهـيـد بـدمنه)
وهـي من تاليـفه واحلانه.وقبل اخـتتام
احلـفل ضـجت الـقاعـة بـهتـافـات تمـجد
ثم  تـكـر عـوائل احلــزب وشـهـداءه

الشهداء.
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نـتجات تـنفـيذها). مـبينـا ان (نوعـية ا
الــذي سـيــمـكن احلــصـول عــلـيــهـا هي
الــبــنــزين ووقــود الــطــائــرات والـنــفط
االبـيض وزيت الـغـــــــــاز وغـاز الـطبخ
واالســـفــــــــلت بـــنـــوعـــ الـــصــنـــاعي
واخلـاص بالطرق بـاالضافة الى انتاج

الكبيرت).
wMÞË fŠ

مــشــيــدا (بــدور مالكــات وزارة الــنــفط
ــــــــــــشـــروع وكــــذلك الــــعــــامـــلــــة بــــا
ـــــــالكــات الـهــنـدســيـة الــعـامــلـة مع ا
ـا لـها من حــــــس ـنــــفذة  الـشـركات ا
وطــــنـي عـــــــــال فـي اداء اعــــمــــالــــهـــا
بـــظـــــــــروف عـــمــــــــل لـــســـــــــــاعــات
طـويـلـة باالضـافـــــــة الى دور اجلـهات
ـبـذولة احلـــــــكـومـيـة جلهـودهــــــــــا ا
لـدعم العـمل وتـــــــوفـير مـتطـــــــــلبات
ـــــا االجنـــــاز بــــــاســـــــــرع وقـــــــت و
يحـــــــقق الثمار االقتصادية للمشروع
مـن خالل االكتـفــــــاء الذاتـي في مجال
ـنـتــــــــجـات النــفـطـيـة فضــــــــال عن ا
تــوفــيــر فــرص عــمل كــبــيــرة بــــــــهـذا

الشأن). 
ـشـروع يـضم ابـنـيـة ادارة ويــذكـر ان ا
وخـدمــــــــات ومـخـازن ومـــــــسـتـودعا
ــنـتــجـات ومــحـطـة خلــزن وضــــــــخ ا
ـــاء اخلــام وابــنـــيــة ســكن لـــتــجــهــز ا

. للموظف

أربيل

عرض في احد اجنحة ا


