
شـاهـدته من احـترام وحب وتـقـدير من
ـــصــري لــهــذا األديب. قـــبل الــشــعب ا
واسـتـرجع كـتـاب محـمـود امـ الـعالم
فـي تـأمالت عن جنــيب مــحـفــوظ وهـو
يــقـسـم نـتــاج مـحــفـوظ إلى 3 مــراحل
ــرحــلـة الــتــاريــخـيــة (كــفـاح طــيــبـة ا
ـــــــــــــرحــــــــــــــلـــــــــــــة رادوبـــــــــــــيــس) وا
االجـتــمـاعـيـة(الـقـاهـرة اجلـديـدة خـان
ـدق السـراب بـداية اخلـلـيلي زقـاق ا
ونـهـاية بـ القـصرين قـصر الـشوق
ـرحـلة الـفـلـسـفـية(اوالد ) وا الـسـكـريـة
حـــارتــنــا الــلص والـــكالب الــســمــان
واخلـريف الطريق الشـحاذ ميرامار)
ـرشد الـسيـاحي أين سرحت? سـألني ا
اجــبـته مع روايــات مـحـفــوظ وخـاصـة
ــكـان الــرائع وكـيف الــثالثـيــة وهـذا ا
تــرى تـأثـيـر الـثالثــيـة عـلي الـروايـات?
ســــؤال ذكـي قــــلت لـه مــــحــــفــــوظ في
ـصرية الـثالثيـة جسـد حياة الـعائـلة ا
ـتنـاقضـة وصراع االجـيال وعالقـتـها ا
واألهم مـدى تأثيـر األحداث السـياسية
والــثـورة عــلى مــصـيــر الـشــخـصــيـات
ومـفــتـرق الـطـرق كـانت في اسـتـشـهـاد
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يـــقــول ابن خـــلــدون اذا اردت ان تــرى
عـظمة اإلسالم سـتجده فـي مصر وانا
أزور لـعدة ايام االثار اإلسالمية للدولة
ــمـــالــيك الـــفــاطـــمــيـــة وااليــوبـــيـــة وا
ـقـولـة ابـن خـلـدون الـيوم أحـسـست 
زرنــــــا جـــــامع ابـن طـــــولـــــون فـي حي
الــــســـيـــدة زيــــنب  مـــؤسـس الـــدولـــة
الــطــولـونــيــة  وهـو ثــاني جــامع بــعـد
جــامع عـمـرو بن الـعــاص في أفـريـقـيـا
واكـبر جـامع في أفريـقيا كـما  زيارة
مـسـجـد (صـرغـتـمش الـنـاصـري) وهـو
ـلـوكي شـيـده األمـيـر سيف مـسـجـد 
اليك الـدين صرغتمش الناصري من 
الـناصر مـحمد بن قالوون 5757 وفيه
ـذاهب مــدرسـة خـصــصـهـا لــتـدريس ا
األربــعـة صــعـدنــا إلى مـنــارة اجلـامع
ـة وهـي تـطل عـلى كل الـقـاهـرة الـقـد
فـي الـلـيل كــان ال بـد من الــتـخـلص من
الـتـعب وجولـة الـنهـار فـكان الـنـيل هو
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كـانت ال تهتم كثيرا بانوثتها ولم تعد
البـسهـا واهـمـلت مـنذ زمن تـعـتـني 
بـعـيد تـصـفيف شـعـرها وتـنـاست بأن
جلــســدهــا حــقــاً عــلــيــهــا بــالــنــظــافــة
واالعـــتــنــاء وبــذلـك أصــبــحـت مــلــكــا
مــشــاعـا فــهي ال تــخــشى من مــفــاهـيم
االغــتـصـاب او الـتــحـرش اجلـنـسي او

—UDF « ÍbLŠ ≠ …d¼UI «

جـايـر انـدرسـون شـخـصيـة بـريـطـانـية
مـثيـرة للـجدل حـتى استـغربت ان ارى
هــذا االسم في أكــثـر مــنـاطق الــقـاهـرة
شـعبيـة وهي حي السيـدة زينب شارع
أحـــمــد بـن طــولـــون خــدم انـــدرســون
بــاجلـيش الـبـريــطـاني وكـذلك اجلـيش
ـصــري الـبـلـد الـذي احـبه والـبـعض ا
يــقــول بـأنه قــد اســلم وســمي بـدال من
جــايــر (جــابــر) عــام 1927 أحــيل إلى
الـــتــقــاعـــد ســنــة 1924 تـــفــرغ جلــمع
النوادر كان طبيبا عسكريا وهو برتبة
ــلك فــؤاد مـنح لــواء أصــبح طــبــيب ا
هـذه الــدار الـتي هي عـبـارة عن بـيـتـ
ـمـر ويعـدان هذان  الـربط بـينـهـما 
الـبـيـتـان من االثـار اإلسـالمـيـة الـنادرة
والـــثــمـــيــنــة وتـــنــتـــمي إلى الـــعــصــر
ـمـلوكي والـعثـمـاني ويضم الـبيـتان. ا
ـقتيـنات الشـخصيـة لساكـنه السابق ا
انـدرسون كانت جتـارة االثار مسموح
بـها حينمـا حصل اندرسون حتى على
قـطع اثـريـة اصـيـلـة فـضال عـن لـوحات
واثـاث خشبي اغلـبه من فارس وتركيا
وكـذلك مـن إيـطـالـيـا والـهـنـد والـص

رشد السياحي حتى وانا اجتول مع ا
بــالـغـرف وقــد سـمـيـت كل غـرفـة بــبـلـد
ـقــتـيـنـات الــذي تـنـتــمي إلـيـهــا تـلك ا
ــرشــد ان انـدرســون مـكث عــرفت من ا
ــــكــــان 7 ســـــنــــوات فــــقط فـي هــــذا. ا
1935-1942 ثم مرض وسافر إلى
ــصـري كل هـذا بــلـده ومـنـح الـشـعب ا
ـوقفه وحبه الـكنـز هدية لـهم وتقـديرا 
ـتـحف ــصـر جـعــلت الـهــيـئـة االثــار ا
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ـتـحف الـتـقط حـيــنـمـا كـنت في هـذا. ا
الـصور للغرف االبـواب السرية وبيدي
ـصـريون احـمل الـبـالطـة الـتي يـقـول ا
دائـمـا للـبـخـيل طلع الـفـلوس من حتت
الـــبالطـــة وكــذلـك غــرف احلـــر الــتي
تـؤدي البـوابة السـرية خلـروجهم على
الــشـبــابـيك لــرؤيـة حــفالت وجــلـسـات
الــرجــال حــتى وتــذكــرت أين شــاهـدت
ـواقف انـهـا في أفالم ـنـاظـر وا هــذه ا
ودرامــا الــثالثــيــة لـنــجــيب مــحــفـوظ
ـرشد لـيـقول فـعال ان الـكثـير وسـارع ا
كان مـن األفالم  تصويرها في هذا ا
مثل افالم جيمس بوند وفيلم (وإسالم
اه) بــطـولـة احـمـد مـظــهـر ولـبـنى عـبـد
الـعزيـز وسعـد اليتـيم ومسـلسل اإلمام
الـــغــزالي وفـــيــلـم شــفــيـــقــة ومـــتــولي
وحــرافـيش جنـيب مـحــفـوظ وسـيـطـر
عـــلى جنـــيب مــحـــفـــوظ من كــثـــرة مــا
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ـزيـد من األذى اإلنـسـاني لـكن حــتى ا
صـوتهـا فقط فـيه تلك الـرنة الـنسـائية
احلـادة كنت مـشغـوال ومأخـوذا بشدة
االزدحــام فـي سـوق (خــان اخلــلــيــلي)
ـارة وخـاصـة مــتـجـنـبــا االحـتـكـاك بــا
الن األسـواق الــنــسـاء مــنـهـن وهن 
بـــنــفس الــدرجـــة من احلــذر احتــاشى
عـربـات احلـمـال وسـائـقي الـدراجات
الــبـخـاريـة كـمــا كـنت اجتـاهل إحلـاح
ـتـسـولـ وعـلى عـكس كل الـبــاعـة وا
ـتـسـولـ وتـوسالتـهم اخـتـارت تـلك ا
ـرأة صاحبـة الصوت احلـاد والشعر ا
هـملة واجلسد البس ا رتب وا غـير ا
الـضـائع بـ اإلهـمـال وعـدم االعـتـناء
كـانت صوتهـا وكلمـاتها غـير شكل
تـدل على الثـقة والثـبات والكـبرياء
وهي تــقــول (انـتــبــهـوا ال تــنــسـوا
نــسـاءكم زوجـاتــكم خـطـيــبـاتـكم
عشـيقاتـكم عيد احلب حـبيبـاتكم.
قــريب الــبـخــيل ال يــعـرف احلب)
وضـعت في يـدها جـنيـهاً مـصري
ال أعــرف تـوقـعت مـنـهـا ان تـرمي
بــوجـهـي تـلك الــعـمــلـة الــنـقــديـة
الــصـغـيـرة لـكـنــهـا لم تـفـعل بل
انــتـقـلت الى جتـمـع اخـر لـتـلـقي
حـديـثاً مـخـتـلفـاً بـهذه الـنـماذج
اســتـــطــاع جنــيب مــحــفــوظ ان
يـــلــتــقـط احلــاالت اإلنــســـانــيــة
ويـنطلق بها مـن االزقة الضيقة
ــة وخـان فـي الــقــاهــرة الــقــد
ـــدق إلى اخلـــلــــيـــلي وزقـــاق ا
ــيــة ويــخــطف بــاقــتــدار الــعــا
جـائـزة نـوبل ومـن قـبلـهـا خـطف

قـلوبنـا نحن عشاق اسـلوبه السردي
وكـعادتي في هـذه الرحلـة التي تخص
الثقافة واألدب وقد سيطر على خيالي
جنـيب مـحفـوظ وشخـصيـات رواياته
فـــفي قـــصــة (هـــمس اجلــنـــون) حــيث
ــتـــشـــرد في هـــذه الــقـــصــة الـــبـــطل ا
تــتــصــاعــد عــنــده حــالــة اجلـنــون من
األســـئــلـــة الــكـــبــيـــرة حــول الـــعــدالــة
االجـتماعية والتـوزيع العادل للثروات
ـد يـده على حـتى يـسـمح لـنـفـسه ان 
طـــــعــــام يـــــتــــنـــــاوله اآلخـــــرون وسط
اجلــائـعــ احملـرومــ فـيــأخـذ مــنـهم
ن يـحـتـاجه ويـجـعله جـزءا لـيـعـطـيه 
ـد يــده نـحـو امـرأة مــحـفـوظ ايــضـا 
جــمـيــلــة تـســيـر. فـي الـشــارع لـيــأخـذ
نــصـيـبـه من اجلـمـال وحــيـنـمــا يـريـد
مـحـفـوظ ان يـبـلغ إلى أقـصـى اجلـنون
عـن بـطــله يـجــعـله يــخـلـع مالبـسه في
اذا الـشـارع لـيـكـون (عـاريـا) ال أعـرف 
تـذكـرت مشـهد لـعـاهرة بـاعت جسـدها
. لـــــشـــــبـــــاب تـــــافـــــهـــــ
وخــدعــوهـا بــرمــيــهـا من
السيارة دون دفع ثمن ما
حــصـلـوا عـلـيه فـمـا كـان
مــنـهـا اال الــسب والـشـتم
ومـن ثم الــــكــــفـــر وخــــلع
مـالبــســهـــا عــاريــة وسط
الـشارع كـذلك كثـيرة هي
ــهـزومـة الــشـخــصـيـات ا
ــــازومــــة فـي روايـــات وا
مـــحـــفــوظ هـــؤالء الــذين
يـفقدون اعمـالهم وتضيع
أحـالمـــهم ادراج الـــريــاح
وتــمــتــزج عــنــدهم الــلـذة
بــــااللـم كــــمــــا في روايــــة
(خـان اخلـلـيـلي) فـالـبـطل
(احـمد عاكف) الـذي يعبر
عـن عــــــجــــــزه وفــــــشــــــله
ــسـتـمـر فـي حتـقـيق مـا ا
يــتــمــنى فــيــصــبـح عـدواً
لـلجمـيع للمرأة لـلحياة
للفن لألدب فيقع فريسة
لــلــهـروب وكــذا يـنــطـبق
احلــــــــديـث عـن (درويش)

دق) فـي رواية (زقاق ا
وســـــبـب هــــروبـه هــــو
(الــعـجـز) امــا الـبـطل
(عــمــر احلــمـزاوي) في
روايــة( الـشـحـاذ) فـهـو
ـارس الهروب بسبب
ــلل والـضــجـر وسط ا
ســؤال وجــودي كــبــيـر
(مـــا مـــعـــنـى احلـــيــاة)
يــــفـــقـــد رغــــبـــة في كل
شـيء بالعمل واجلنس

وباالسرة واحلياة.
d¼“ô« WI¹bŠ

كــــــنت قـــــبـل أن. اذهب

الـى ســـوق خــان اخلـــلـــيـــلي
لــشــراء بــعض الـهــدايــا كــنت قـد زرت
اكــبـر حـديـقـة في مــصـر وهي (حـديـقـة
دة تـزيد عن االلف األزهـر) التي كـانت 
ــكــان كــمــقــلب عــام يــســـتــخــدم هــذا ا
لـلقـمامة واخملـالفـات االن أصبحت من
أروع احلـــــدائق في الـــــعــــالم وتـــــبــــلغ
ـسـاحة الـكلـية 80 فـدان ال تـرى فيـها ا
اال مــا هـو جـمــيل وهـواء نــقي وفـرحـة
األطــــفـــال وهم يــــلـــعــــبـــون فـي مـــيـــاه
سطحات اخلضراء النافورات وعلى ا
يـطـلق علـى هذه احلـديقـة وصف (جـنة
ـة) مـرتـفـعـات في قــلب الـقـاهـرة الـقـد
احلـديـقـة اخلضـراء تـطل على الـقـاهرة
ـة وتـسـتـطـيع ان تـشـاهـد قـلـعـة الـقــد
صـالح الـــــديـن األيـــــوبي هــــــنـــــاك في
الهي بـــالـــعــاب احلـــديـــقــة مـــديـــنـــة ا
األطـفال ومطعم القلعة الذي شيد على
الـطـراز الـفـاطـمي كـنـا قـد جـلـسـنـا في
الـطابق الثاني لـتناول القـهوة والتقاط
افـضل واجمل الـصور كـما تـوجد آثار
لـلسور االيوبي الذي بناه صالح الدين

األيوبي في القرن. الثاني عشر.
يـسـتطـيع من يذهب إلى حـديقـة األزهر
ان يـخـرج من الـبـاب اخللـفي لـلـوصول
إلـى خــان اخلــلــيــلـي مــشــيــا خالل 20
دقـيـقة وهـذا ما فـعـلته انـا اليـوم وهو

اليوم قبل األخير من رحلتي
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هـي من أعـرق وارقى مـنـاطق الـقـاهرة.
كن آن تكون تـقع على نهر النيل وال 
ـعـادي لـتـناول في الـقـاهـرة وال تـزور ا
وجـبـة سـمك طازجـة وتـقوم بـرحـلة في
ـــعــادي نـــهـــر الـــنــيـل حــتـى أن اسم ا
يـنسب إلى وجود (معدية)لعبور النيل.
ــعــادي مـن دون كل أحــيــاء تـــتــمــيـــز ا
الـقاهرة بـالهدوء الـذي يدعو إلى الشك
ــعـــادي ومــنــذ ان والـــدهــشــة فـــحي ا
انـشـأه اخلـديوي اسـمـاعيل وهـو يـقيم
فــيه الــبــاشــوات والــنـخــبــة احلــاكــمـة
واالثــريــأء واألجــانب حــتـى تــســمــيـة
ــلــوك شـارع الــشــوارع عــلى أســمــاء ا
ــــلك فـــؤاد وشــــارع األمـــيـــر فـــاروق ا
وهـنـاك شـارع بـاسـمـاء أثـريـاء الـيـهود

الــذين كــانـوا يــقـيــمــون في هـذا احلي
سـابـقـا حتـى سمي احـد األحـيـاء بحي
. الـيهود واقاموا عام 1934 لـهم معبداً
كـمـا  فــتح كـنـيـسـة كـاثـولـيـكـيـة عـام
عادي ايضا فيها الكثير 1939  الن ا
ـسـيحـي وكـذلك هنـاك األجانب من ا
و بـنـاء مـسـجـد ايـضـا امـا تـسـمـيـة
بـعض الـشـوارع بـاسـمـاء الـيـهـود مثل
شـارع مطاوي وموصـبري فقد حتولت
إلـى ارقـــام شــــارع رقم 9 وشــــارع رقم
ية الثانية نزل في احلرب العا  105
عادي 76 الـف جنـدي نـيوزلـندي فـي ا
وحــدث نـوع من االنـسـجـام بـ هـؤالء

اجلنود.
ـعــــــــادي حـتــــــى رحـلـيـهم وأهـالي ا
عـــــام 1946  قــــــسم مـن هـــــؤالء احب
مــصــر والــعـيش فــيــهــا األجـانب االن
ـعـادي حـيث األنـديـة يـتــمـركـزون في ا
ـدارس األجنبـية ونادي االجـتمـاعية. ا
الـيخت والغولف وال يشـعرون بالغربة
لــذلـك هــنـاك 26 ســفــارة اجــنــبـيــة في
ـراكب الـشراعـية ـعـادي اليـخوت وا ا
والـسفن الكبـيرة تنطلق بـجوالت بنهر
الـنـيل حـتى تصـل إلى الضـفـة األخرى
من بــسـاتـ اجلـيـزة.نـحن اسـتـأجـرنـا
ـدة سـاعة وهـو يـسـير مـركب شـراعي 
بـنـهر الـنـيل اجلـميل ال أظن بـأن هـناك
ثيرة أجـمل من هذه النـهاية لرحلـتي ا
وانـا استذكر اغنـية (اجلندول) للراحل
مـــوســيـــقــار االجـــيــال (مـــحــمـــد عــبــد

الوهاب)
أين من عيني هاتيك اجملالي

يا عروس البحر يا حلم اخليال 
أين عشاقك سمار الليالي

أين من واديك يا مهد اجلمال 
w «dF « “«u'«

مــا حـدث لــنـا في مــطـار الــقـاهــرة كـاد
ـتعة الـتي حصلـنا علـيها يـصادر كل ا
من رحـلتـنا والسـبب هو حـجز اجلواز
اذا ال لـدى شـركة الـسـياحـة وال أعـلم 
يـحجـز جواز الـسفر في مـطار الـقاهرة
ويـسلـم. للـمسـافر الـعراقي عـند حـلول
مــوعــد رحـلــته مــا حــدث هــو عـلــيــنـا
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طــالب مــنــظــمـة تــطــلق عــلى نــفــســهـا اسم
الــــتــــجـــمـع االسالمي الــــعــــراقي حملــــاربـــة
الــفــاسـدين ومــقــرهـا لــنـدن رئــيس مــجـلس
الـقـضـاء االعلى بـعـزل (الـقضـاة الـفـاسدين)
في مــحــافـظــة كــربالء  كــاشـفــا عن تــزويـر
سـنـدات تـمـلـيك وشـراء ذ بـعض الـقـضاة
. واإلســــتـــيالء عــــلى عــــقـــارات مــــواطـــنـــ
وبــحـسب بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس فـقـد
بــعث الــتــجــمع بــرســالــة لــرئــيس مــجــلس
الـــقــــضـــاء االعـــلى فـــائـق زيـــدان بـــارك في
ـهــمـة مــسـتــهــلـهــا  له (بـعـض اخلـطــوات ا
لـتفعيل هذه القوة الكبيرة التي تعد معياراً
لــكـرامـة الـشـعـب الـعـراقي ) في اشـارة الى
ـا جـاء في الـبـيـان أن مـجــلس الـقـضـاء. و
س كرامـة القـوة القـضائـية وبـالتالي (مـا 
كـرامـة الـشـعب الـعراقي هـو انـتـشـار بعض
الـقـضـاة الفـاسـدين او علـى اقل التـقـادير ال
يـتـوخـون الـظـلم في قـضـائـهم وعـلى سـبيل
ـــثـــال الــقـــاضي .... اذ وقع حتـت تــأثـــيــر ا
عـصـابة مـعروفـة بـالفـسـاد واالستـيالء على
ـواطنـ بتزويـر سنـدات التـمليك عـقارات ا
وشــراء ذ بـعض الــقـضــاة ) مـضــيـفـاً ان
(هــــذا الـــقــــاضي تــــوقف عن اصــــدار حـــكم
الـعــدالـة بـحق مـجـمـوعـة مـتـورطـة في هـذه
االعـمال قامت بـتهديد رمـز من رموز العراق
وصــاحب تــاريخ مـشــرف واليـلــيق بـكــرامـة
الــقــوة الــقــضـائــيــة ان يــســتــمــر مـثـل هـذا
وقع). بحسب البيان واورد الـقاضي بهذا ا
البيان مثاال آخر تمثل باصدار احد القضاة
(حـكما لـصالح هذه الـعصابـة بعد ان قدمت
سـند مـلكيـة مزور بـاسم عالوي هادي كاظم
ويـتجلى مستوى سحـقه لكرامة القضاء من
الــقـرار الــصـادر بـرقم 2186/ب -اعــتـراض
الــــغـــيـــر / 2017 بــــتـــاريخ 20/ 6/ 2018
حـيث اعتـمد على وثـيقـة مالكـية صادرة في
عام 2004  وهـي مزورة وصدورهـا في هذا
الــتــاريخ داللـة واضــحــة عـلـى انـهــا مـزورة
ولـتعطل عمل مديرية التسجيل العقاري في
هـذه االعـوام) بـحـسب البـيـان الـذي اضاف
ان(هــنـالـك فـســادا كـبــيـرا فـي تـبــني بـعض
قـضـاة محـكـمة بـداءة كـربالء باصـدار اقرار
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حـكم لـفـاقـدي اي وثـيـقة امـتالك ارض وذلك
ـهمـة الـضـالة لـتـسـلم رشى لـتسـهـيل هـذه ا
ــــــرقـمة والـفـاسدة سـيمـا في القــــــــطعـة ا
ـقـسـمة 30/ 95 وسـطـاني حي الـعـباس وا
بـقسـمة رضـائية) مـشيـراً الى انه (ال يجوز
مــــنـح قــــرار حــــكم ألي شـــــخص اال ضــــمن
ـثـبـتــة بـالـقـسـمــة الـرضـائـيـة ). ـســاحـة ا ا
وأبـدى التـجمع اسـفه لعـجز رئـيس محـكمة
فـي كربالء (عن الوقوف امـام هؤالء القضاة
ـــوجــودة الـــفــاســـدين بـــرغم الــشـــهــادات ا
وشـهــادتـنـا له بـالـنـزاهـة والـسـعي الحـقـاق
احلق). وخـاطـب الـتجـمـع في خـتـام الـبـيان
زيــدان بــالـقــول (امـلــنــا بـكم كــبــيـر التــخـاذ
خــطــوات ســـريــعــة لــعــزل هــؤالء الــقــضــاة
ــقـدسـة الــفـاســدين في مـحــافـظــة كـربالء  ا
وتوجيه رئيس محكمة االستئناف بضرورة
ـفاسد لـكي ال تسـتمر الـوقوف الـدائم هذه ا
هـذه العصابـة الفاسدة في طـغيانهـا وغيها
ـواطـنـ ونـشـكر لـكم ونـشـر االرهـاب بـ ا

.( خطواتكم اجلادة سلفاً
واســتـقـبـل رئـيس مـجــلس الـقــضـاء األعـلى
ــكــتـبـه في بــغـداد الــقــاضي فــائق زيــدان 
رئـــيس مـــجـــلس االمـــة فـي دولــة الـــكـــويت
الــشـقـيـقــة الـشـيخ مـرزوگـك الـغـا والـوفـد

رافق له. النيابي ا
ــركــز االعالمي واوضـح بــيــان صــادر عـن ا
جملـلس الـقـضـاء االعلى إن (زيـدان اسـتـقبل
رئـــيس مــجـــلس األمـــة الــكـــويــتي والـــوفــد
رافق لـه وبحث اجلـانـبان اوجه الـنـيـابي ا

."( التعاون ب البلدين الشقيق
ـــرافق ضم واضـــاف الــبـــيــان ان (الـــوفــد ا
الـسـادة اعـضـاء مـجـلس االمة كـل من راكان
الـــنــصف عـــودة الــرويـــعي مــحـــمــد الــدالل
والدكتور خليل عبد الله احلميدي بدر عالم
الـكـنــدري) كـمـا حـضـر الـلـقـاء (سـفـيـر دولـة
الـكـويت فـي العـراق سـالـم الـزمانـان الـقـائم
بـاعـمـال سـفـير جـمـهـوريـة الـعـراق في دولة

الكويت).
واجـتمع زيدان بقـضاة التحـقيق اخملتص
ـنـاقــشـة آلـيـة بــقـضـايـا مــكـافـحــة اإلرهـاب 
ـتهم باإلرهاب الذين الـعمل على قضايا ا

 ترحيلهم من سوريا إلى العراق.
ــركــز اإلعالمي وأوضـح بــيــان صــادر عـن ا

االتـــــصــــال بـــــرقم شـــــخص
النــــعـــرفه ولـــيـس له مـــكـــان
مـعلوم ويكون االتصال قبل
3 ايام من موعد الرحلة
ـا وقــمـنـا نـحن بـاالتـصـال 
يـــــســــمى (وائـل) ومن اخــــذ
جــوازاتــنــا هم من اعــطــونـا
الـــــــرقـم وائل وجـــــــهـــــــنــــــا
بــاالتـــصــال بــشــركــة مــصــر
لـلـطـيران. و االتـصـال بهم
أخــــذوا األســـمــــاء ومـــوعـــد
صري الرحلة ورقم هاتفنا ا
وقــالــوا ســوف يــتــصل بــكم
ــــنــــدوب لـــتــــســــلــــيـــمــــكم ا

اجلـوازات قبل الرحلة وحـينما كنا
ـنـدوب جاء ـطار نـنـتـظر ا الـيـوم في ا
شــــخص ال نــــعـــرفه وســــلم الــــبـــعض
جـوازاتــهم. ولم يـسـلم الـبـعض ونـحن
ا يسمى وائل مـنهم اتصلنـا مجددا 

ورقــمه مـوجــود عـلى الــكـارت الـذي 
تسليمه لنا بدال عن اجلواز وبعد عدة
مـرات من االتـصـال تـكـرم علـيـنـا بـالرد
لــيـعـطـيـنـا رقـم شـخص مـصـري اسـمه
محمد  االتصال به ولم يرد والوقت
ـضي وكان هنـاك احتمـال كبير ان ال
يـــســـمـــحـــوا  لــنـــا بـــالـــرحـــيل الن من
ـستحـيل السفـر بدون جواز حتركت ا
ـــطــار ســـريـــعـــا عـــلى مـــــــــــوظـــفـي ا
ـــســـؤولـــ عن تـــســـلــيـم اجلــوازات ا
احملــجـوز لــديــهم من جــنـســيـات غــيـر
عـراقـية واتـضح لي أن العـراقيـ فقط
هـم من يــخــضــعــون إلى هــذا اإلجــراء
اخلــــطـــيــــر (اجلـــوازات لــــدى شـــركـــة
الـسياحة) وليس لـدى جهة رسمية في
مــطــار الـقــاهـرة وســمــعـنــا ان بـعض
اجلـوازات ايضا تـضيع بعـد الضغط
عـلى هـذا القـسم من قبـلي اتصـلوا هم
ـــا يـــســمـى مـــحـــمــد اوال بـــوائل ثـم 
فـاخبرهم بأنــــــــنا لم نبلغهم برحلتنا
وطـبـعـا هذا عـذر كـاذب ثم قــــــــال لهم
سـوف يـؤجر تـكسي يـجـلب جوازاتـنا
ـــــــل ومـزعج وصل وبــعـد انــتـظــار 
مــحـمــد مع جـوازاتــنـــــــــا وطـلـب مـنـا
دفــــــــع أجـرة الـتــكـسي 120 جــنـيــهـاً
وبـــالــركـض حــتى نـــلــحـق قــبل إغالق
الـبوردنك  بيـنما كـان اثنان قـد غيروا
مـوعــــــــد رحلتهم ودفعوا 150 دوالراً
عـن كل تذكرة بسـبب مرض الم أحدهم
لم تصل جوازاتهم ال أعـــــــــلم ما هي
واجـبـات الســــــفـارة العـراقـــــــــية في
الـــقــــــــــاهــرة ال نـــبــالغ بــقـــدرتــهم في
تغيــــــير او إلغاء هذا اإلجراء بل على
االقـل جـعـل حــجـز اجلـــــــواز مــــــــــثل
خــــــــلق الـعالم في مـطـــــــــار القـاهرة
كــــمــــا يــــفــــعــــلــــون مـع اجلـــــــــوازات
احلـــــــــمـر اخلـاصــــــــة (جـواز عراقي
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جولة في نهر النيل

مـلـفـات مـخـتـلـفـة) داعـيـاً (لـتـكـامل اجلـهود
ـا يــضــمن أفـضـل الـنــتـائج وتــنـســيــقـهــا 

رجوة).  ا
ونفى الناطق الرسمي باسم القضاء االعلى
عـبد الستار بـيرقدار األخبار الـتي تداولتها
بـــعض وســـائل االعالم بـــشــأن تـــرتــيـــبــات
ســيــاســيـة إلعـــــــادة أشــخــاص مـطــلــوبـ
لــلــقــضــاء  واكــد ان (أي شــخص مــطــلــوب
لــلـقــضـاء داخل أو خـارج الــعـراق بــامـكـانه
اتـــبـــاع الــطـــرق الـــقــانـــونـــيـــة في الـــطــعن
بـــالـــقـــرارات الـــصـــادرة بـــحــقـه وهـــذا هــو
األسـلـوب الـوحـيـد بـعـيـدا عن أي تـرتـيـبـات

سياسية). 
واكــــد  بــــيـــرقــــدار (عــــدم وجـــود أي حــــكم
اومــذكــرة قــبض بــحق أي شــخص لــدوافع
ســيــاسـيــة الن األحـكــام ومــذكـرات الــقـبض
ـوجب الـقــانـون فـقط عن اجلـرائم تــصـدر 
اجلـنائية وعلى ضـوء ما متوفر من ادلة في

كل دعوى).

لـلـمـجـلس أن (زيـدان اجتـمع الـيـوم بـقـضاة
الــتـحــقـيق اخملــتـصــ بـقــضـايــا مـكــافـحـة
اإلرهـاب في رئاسة محكمـة استئناف بغداد

الكرخ االحتادية).
مــشــيــراً الـى أن (رئــيس اجملــلس بــحث مع
الـقضـاة اخملتصـ آلية الـعمل على قـضايا
ـتـهـمـ بـاإلرهـاب الـذين  تـرحـيلـهم من ا

سوريا إلى العراق). 
وأضاف ان (االجتماع حضره كل من رئيس
االدعـاء العام مـوفق العبـيدي ورئيـس هيئة
االشــراف الـقــضــائي جـاسـم مـحــمـد عــبـود
ورئـيس مـحكـمة اسـتئـنـاف بغـداد الرصـافة
وكــذلك رئــيس مـحــكـمــة اســتـئــنـاف بــغـداد

الكرخ االحتادية).
واســتـقــبل زيـدان رئــيس جـهــاز اخملـابـرات

الوطني.
وأوضـح بـيــان ثــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس
(زيـدان اسـتـقـبل مصـطـفى الـكـاظـمي رئيس
جـهـاز اخملـابرات الـوطـني " مـشـيراً إلى أن

(رئـــيس اجملـــلس بـــحث مع رئـــيس جـــهــاز
اخملــــابـــرات مـــلـف اإلرهـــابـــيــــ الـــذين 

ترحيلهم من سوريا إلى العراق).
وأشـاد مـركــز الـعـراق لـلـتـنـمـيـة الـقـانـونـيّـة
بــدعـوة رئــيس مـجــلس الـوزراء عــادل عـبـد
ـهـدي إلشــراك مـنـظـمـات مـجـتـمـعـيـة غـيـر ا
حـــكـــومـــيــة فـي مــســـاعي اجملـــلس األعـــلى
ـكـافـحـة الفـسـاد بـهـدف تـشكـيل الـشـفـافـية
راقـبة في مـحاربة احلـقيـقيـة وتعزيـز دور ا

منظومات الفساد.
ـركـز في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس وثـمّن ا
(مــوقف رئــيـس مــجـلـس الــوزراء وأعــضـاء
كافـحة الفسـاد في مُناقشة اجملـلس األعلى 
نظّمـات اجملتمعـية غير احلـكومية إشـراك ا
فـي عـــمـل اجملـــلـس ورفــــده بـــإســــهــــامـــات
ـصـــّيــة وقــانــونــيّــة ومــعــلــومــاتــيّــة تــخــصـُّ
بـإعــتـبـارهـا عـلى تـمــاسٍ مُـبـاشـرٍ مع أبـنـاء
الـــشــعب الـــعــراقيّ وتـــســتـــلم الــعـــديــد من
الشكاوى يومياً مُعزّزةً باألدلة والوثائق في
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بغداد

l¹dÝ w u  Y¹bŠË …bŠu «
في الـثاني والعشرين من شباط من عام 1958  االعالن عن والدة اول
الي وحـدة عربية ب مصـر وسوريا بعد سـنوات ظل هذا احللم يراود ا
من ابـنــاء الـشــعب الـعــربي في ارجـاء وطــنـنــا الـكــبـيـر  ,,وقــد مـرت هـذه
الـذكـرى مـرورا عـابرا اال عـنـد عـدد قـلـيل من الـقـومـيـ الـعـرب والسـباب
ـواطن عـديـدة من ابـرزهــا حـدة االزمـات  واخلـيـبـات الـتـي اثـقـلت كـاهل ا
الـعربي وفـشل التـيارات الـقومـيـة في توحـيد صـفوفـها والـصراعـات التي
وصـلت حد الـتصفـيات اجلـسديـة في ما بـينـها مـا افقـدها تـدريجـيا بريق
الـشعـارات وثقـة اجلمـاهيـر العـربيـة وسهـلت على اعـدائهـا استـهدافـها ..
لـست هنـا في معـرض تقـييم هـذه التـجـربة الـتي اغنـاها الـكثـير بـالبـحوث
والـدراسـات مـتـنـاولـ اخـطـاءهـا واسـبـاب وأدهـا وغـيـر ذلك .. غـيـر انـها
كـذكـرى اعادت الـى ذهني مـحـاورة عـابـرة في مطـار اتـاتـورك الـتركي مع
تأسـلمـ العراقـي وهـو ينتـقد ويـهاجم الـفكر الـقومي بـشكل عام احـد ا
ـتعـصب بـرغم انهم يـحـملـون شـعار ـواقف اال تـاتوركـيـ ا مـستـشـهدا 
الـعلـمانـية ! لـم يكن الـوقت يسـمح بـحديث مـطول مـعه كـما انه وكـما يـبدو
تـذمـر من اجـابـاتـي عـنـدمـا قـلت له ان الــقـومـيـة احلـقـيــقـيـة وكـذا الـقـومي
ينبغي ان تكون بعيدة عن التعصب األعمى وان وكما يفترض   احلقيقي 
حتـترم الـقـومـيات االخـرى مـهـما اخـتـلـفت مـعهـا .. حـيث انه مـا ان سمع
بـاجابـتي حتى انـتفض ورد بنـبرة يـبدو عـليـها الـسخـرية هل هنـالك قومي
حـقـيـقي وآخـر غيـر حـقـيـقي ?!.. فـقـلت له بـهدوء فـي كل شيء في احلـياة
وضوع هـنالك متنـاقضان مزيف وحـقيقي وفي مجـال االفكار يبـدو هذا ا
اركسية او اية فكرة اخرى جـليا اكثر فهنالك من يؤمن حقا بالقومية او ا
وهـنالك من يرفع شعاراتها من دون وعي وهذا ليس بـاخلطر مثلما هنالك
من يـتاجر بـهذه الـشعارات لـغايـات اخطـرها هو تـشويـهها خـاصة عـندما
تـكـون قـويـة ومـؤثـرة بـ الـنـاس . كـمـا ان االسالم كـدين تـعـرض الخـطـر
ـبادئه بقصـد استهدافه من الـهجمات عـلى مر التاريخ من قـبل من تاجر
داخـله عـنـدمـا حــرفـوا تـفـسـيـر ايـات الـلـه واولـوا احـاديث رسـوله الـكـر
مـحـمد صـلى الـله عـلـيه وعـلى اله وصحـبه وسـلم .. ولـكي اوصل الـفـكرة
الـيك اعطيك امثلة ليس من التاريخ القد بل من واقعنا حيث ان التطرف
ـنـظـم وتـكـفـيـر الـنـاس  الـديـني الـذي فـرخ الـطــائـفـيـة وعـصـابــات الـقـتل ا
قـد احلق االذى والـقـاعـدة وداعش وغـيـرهـمـا مـن الـتـنـظـيـمـات االرهـابـيـة 
بـاالسالم وتعـاليمـه السمـحاء الـداعيـة للـتسـامح واحملبـة  وتقـديس احلياة
وحـرمة قتل النفس .. لم يـعجبه كالمي وبدأت عالمات الـغضب تظهرعلى
مالمح وجـهه خــاصـة وان اربـعــة شـبـاب عـراقــيـ اسـتــحـسـنــوا الـفـكـرة
ودخـلوا هم ايضا في النقـاش مؤيدين فكرة ان التـطرف مرفوض دينيا او
ـؤمنـ حـقـا بـالـقـومـية او الـدين من خالل قـومـيا وان بـاالمـكـان مـعـرفـة ا
ـارساتهم واسـترسـلوا بحـديثـهم لينـتقـدوا سلوكـيات احـزاب اسالموية
ال طـائفـيـة لم جتلب لـلـعراق غـيـر الدمـار والـقتل والـفـساد واسـتـأثروا بـا
الـعـام .. لم يـتحـمل صـاحـبي اكـثـر فـهـرب وهـو يردد (عـلـمـانـيـ قـومـي
كـفار) ! اخـيرا .. اقـول ان  اخلالصة الـتي خرجت بـها من هـذه احملاورة
الـسريـعة بـان البـعض ومع االسف ما زال بـعيـداً عن مبـدأ احتـرام االخر
ا ال ويـسـهل  عـليه كـيل االتـهـامـات عـلى صاحـب اية فـكـرة تـعـارضه ور
اكـون مــنـحــازا بـشــكل اعـمى اذا قــلت ان قــومـيــتـنــا تـعــرضت ومـا زالت

الشــرس حــمــلــة تــشــويه من قــبل االسـالمــويـ او
ــاركــسـيــة .. امـا ــان بـا ســواهم من ادعـيــاء اال
ـاركـسي احلــقـيـقي فــيـمـكـنـه بـنـقـاء ـسـلـم  او ا ا
انه بـالـفكـر الـذي يـحمـله ان يـعي بان وطـهـارة ا

قوميتنا انسانية وهذا حديث يطول شرحه .

-1-
الذين يسألون الناس إحلافاً كثيرون ولكن الصادق منهم قليلون ..!!

-2-
ـال ويبيع ماء وجهه للحصول على قـد يدعي الفاقة من ليس بحاجة الى ا

ذلة . ال  وتلك من أبشع صور الهوان وا ا
-3-

ا وهـناك من يسـتأجـر أشخاصـاً يُفـرّقهم هنـا وهنـاك يتسـولون ويـأتونه 
يتجمع لديهم من أموال ..

في عمليةِ غشٍ واحتيال ونصب مقيتة للغاية .
-4-

وقـد يتوسل بالـسؤال الى أغراض خبـيثة .. كأنّ يـكون السائل مـبعوثاً من
جهة معادية للرصد واالحصاء والتجسس على العباد والبالد ...

وهـذا ما يجب ان يحـذر منه اجلميـع  حكّاماً ومـحكوم  بال فـرق بينهم
ستهدَف هو البلد برمته وكل مَنْ فيه وما فيه ... على االطالق النّ ا

-5-
ويـنقل في سيرة (احمد بن طولون) ت  270 هـ - صـاحب مصر  –الذي
وُصف بـأنه (يـرجع الى عَـدْلٍ وبَـذْل ) وكـيف يـكـون كـذلك وقـد أحـصي من

قتله صَبرّاً أو مات في سجنه فبلغوا ثمانية عشر ألفا ?! 
سير اعالم النبالء /13/ ص 95

جاء في سيرته :
انه ( نزل يأكل  فوقف سائل  فأمر له بدجاجة وحلواء  

فجاء الغالم فقال :
ناولتُه فما هشّ لها 

فقال :
عليّ به 

فلما وقف ب يديه  لم يضطرب من الهيبة 
فقال :

أحـضر الكُتُب التي معك وأصـدقْنِي  فأنت صاحب خبر (اي أنت مرسل
للتجسس وكتابة التقارير عنا).

هاتوا السياط  
فأقرّ ..!!

ونالحظ هنا :
1- نباهة احلاكم وفطنته العالية بحيث استطاع أنْ يشخص هُوية السائل

احلقيقية من خالل تصرفاته.
ن يـتـمـتع بـاخلـبـرة والـفـطـنـة ـهـمـة في الـدولـة  ـواقع ا وجـمـيل ان تـنـاط ا

هنية والوطنية والنزاهة . والذكاء فضالً عن ا
2- طُولب السائل الكاذب باحضار (الكُتب) التي كانت معه  –وهي

الرسائل بعثها أسيادُه الى أصحابهم في مصر  –
وبـهـذا يـتم الـكـشف عـمـا يُـحـاك لـلـبـلـد من مـؤامـرات خـفـيّـة عـبـر الـعـمالء
ـواقع داخل الـبالد ومؤسـسـاتـها وأجـهـزتـها ـتـواجدين في مـخـتــــــلف ا ا

همة .. ا
3- ان االعترافات ال يتم احلصول عليها مالم تقترن بالتعذيب أو

التهديد..
وهذه وتيرة ثابته منذ قد الزمان ..!

وهي مسألة محزنة للغاية  النها تصادر كرامة االنسان ...
4 - انّ اعداء البالد ال يكفوّن عن جتنيد العمالء وارسالهم اليها

متسترين بعناوين شتى قد تبدأ بالتسول والفن وال تنتهي بالتجارة..!! 
5- في األمثال :

ـريب أنْ يــقـول خـذونـي وال يـصح مع االرتــيـاب تـركُ احلــبل عـلى يـكــاد ا
الـغـارب بل البُـدَّ من اتـخـاذ االجـراءات احلـازمـة حـفـظـا عـلى أمن الـبالد

وسالمتها .
سؤول عن رصد ال في العراق اجلديد الغراء ا 6- لقد استخدم ا

ـريـبـ البل لـتـسـهـيل ـشـبـوهـة من أجل اغـمـاض الـنـظـر عن ا احلـركـات ا
مهماتهم القذرة .

ومن هـنـا فـنحـن مع اعطـاء االلـويـة الـعـمـليـة لـتـطـهـير
األجـهزة األمنـية من الفـساد للـخطورة الـكبيرة مِنْ
اخـــتــراقــهــا حــفـــاظــا عــلى الــبـالد والــعــبــاد والــله

ستعان . ا
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