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مــحـو كل أثــر له عــلى اجلـهــاز الـذي
كـما أنه يتـخذ كل التـدابير يستـعمله
أما ـراقبة مكنـة ليبـقى بعيدا عن ا ا
في احلياة العامـة فكان يحرص على
ـــدنـــيـــ االخـــتالط بـــالـــنــــاس من ا
واألطفـال حتديـدا ألنه كان يـعرف أن
استهدافه بـالطائرات سيـكون صعبا
. ولــكن أجــهــزة ــدنــيــ وهــو بـــ ا
اخملـابــرات وجــدت ثـغــرة واحـدة في
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أطــلـقت الــسـلــطـات اإليــرانـيــة سـراح
ـــــدنـي الـــــعـــــراقـي عالء الــــــنـــــاشط ا
الـعـبـودي وذلك بـعـد تـوقـيـفه بـتـهـمـة
تـهـريب عالج مـرض الثالسـيـمـيا الى

العراق. 
وكشف مدير عام دائرة صحة النجف
رضــوان الــكــنـــدي عن (إطالق ســراح
العبودي من قبل ايران بعد احتجازه
بـــتــــهــــمــــة تـــهــــريـب ادويـــة مــــرضى

السرطان الى العراق). 
وكــان رئــيس رئــيس جلــنــة الــرعــايـة
االجــتــمـاعــيـة فـي مـجــلس مــحـافــظـة
الـنـجف عـاصفـة الـيـاسري قـد طـالبت
سؤولـي االيرانـي بأطالق سراح ا
ــــدنـي عالء الــــعــــبــــودي الــــنــــاشـط ا

احملتجز في ايران . 
وقــالت الــيـــاســري في بــيـــان تــلــقــته
(الزمـان) امس انها (الـتقت بالـقنصل
اإليــراني في احملـافـظـة حـمـيـد مـكـارم
شـــيـــرازي من اجل الـــتـــوسط إلطالق
ســـراح الــعـــبــودي الـــذي اعــتـــقــلـــتــة
الـسـلـطـات االيـرانــيـة قـبل عـودتـة من
ايـران  وهـو يـحـمل كـمـيـة من األدوية
صاب النادرة والثـمينة اخلاصـة با

بأمراض الثالسيميا).
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وقدمت اليـاسري ( شرحـا مفصال عن
مـــا يـــقـــدمه الــــعـــبـــودي الى مـــرضى
الـثالسـيمـيـا عبـر جـمع التـبـرعات من
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وهي حـيـاة امــوازي أدت إلى قـنـصه
حــرصـه عــلى الــتـــواصل مع زوجــته
وابنه في العراق. وقد تلقت األجهزة
معلـومة عن حتركـات اموازي فأرسل
اجلـــيش طــائـــرة بال طـــيــار لــتـــتــبع
ســيـارته عن بــعـد أمــيـال وبــعـد 45 
دقـيـقـة مـن الـسـيـر خـرج امـوازي من
الـســيــارة فـأصــابه صـاروخ في أقل

من  15ثانية.
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أخرى نـشرها العـبودي على صـفحته
في فـيـسـبـوك انه ذهب الى إيـران كي
رضى الثالسيميا يحصل على عالج 
األطـفال في الـعراق كـون فرق الـعمـلة
أصـبح كـبـيـرا وهـذا يـعـنـي احلـصول

حتـــركــاتـه وتــبـــحث عن الـــفــرصــة
واتـية لضـربه واجهت صـعوبات ا
كــثـــيــرة ألنه يـــعـــرف جــيـــدا كــيف
راقبة على يتحصن ويحـتمي من ا
االنـــتــرنت وعـــبــر تـــكــنـــولــوجـــيــا

االتصال.
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فـــقــد دأب عـــلى عـــدم اســـتـــعـــمــال
وكان يتحقق من االنترنت إال نادرا

مـــــيـــــســــــوري احلـــــال فـي الـــــعـــــراق
ـرجع الـديني ـشـاركـة مـكــــــــتب ا و
عــــــلي الــــــســــــيـــــســــــتــــــاني  ومـن ثم
شـراءاألدويـة إلنـقـاذ أرواح الـعـشرات

رضى). من ا
واشـارت الى ان (هنـاك كتـابـا رسمـيا
يــوضح فــيه فــحص االدويــة من قــبل
أألطـباء االخـصائـيـ في العـراق قبل
ــــرضى  ومن ثم تـــوزيـــعـــهــــا عـــلى ا
إيــداعـــهـــا في مــســـتـــشــفى الـــزهــراء
لالطفال في الـنجف  لغرض تـوزيعها
ـــرضى مــجـــانــاً دون مـــقــابل) عـــلى ا
باشر مؤكدة (اسـتمرار اتـصاالتهـا ا
مـع احلــكــومـــة اإليــرانــيـــة والــنــاشط
رافق له  من اجل الـعبـودي والـوفـد ا
وصولهم الى العراق بأمن وأمان ). 
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اجرى شـيـرازي اتـصاالت من جـانـبه 
ــحــافـظ إيالم وعــدد من هـــاتــفــيـــة  
الــشــخـصــيــات إاليـرانــيــة والــقـاضي
اخملتص بهذه القضية وتغيير احلكم
الــصـــادر بـــحق الـــعـــبـــودي من قـــبل
احملــاكم االيــرانــيــة  من الــســجن الى

إطالق ســــــراحه بكـــــفالة مالية  .
وانـــتـــشــــرت في وســـائـل الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي قــصــة الــعــبــودي الــذي
يسكن النجف بـعدما  احتجازه من
قــبل الــسـلــطــات اإليــرانـيــة عــلى إثـر
ــــرضى اتــــهـــــامه بــــتـــــهــــريب عـالج 
فـيـمـا تـشـيـر مـعـلـومـات الـثالسـيـمـيـا

االمارات
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افــاد مـصــدر في اقــلـيـم كـردســتـان
بــتـقــد مــزارعي قــضـاء مــخــمـور
التابع حملـافظة نيـنوى شكوى الى
ان اقـلـيم كـردسـتـان لـلـمـطـالـبة بـر
بحمايتهم بعد تلقيهم تهديدات من
عناصر داعش بـدفع الدية او حرق
مــزارعـهم .وقــال مـصـدر مــطـلع في
ــان االقــلــيم امس إن (مــزارعي بــر
الــقــضــاء تـــقــدمــوا بـــشــكــوى الى
ان مـطالـب بـتوفـير احلـماية الـبر
لــهم بــعــد تــلــقــيــهم تــهـديــدات من
عــنــاصــر داعـش اإلرهــابي بــحــرق
مــزارعـــهـم مــالـم يــدفـــعـــوا مــبـــالغ
مـالــيـة). وفي الــشـأن االمــني اعـلن
مصدر امـني عن اعتقال قـوة أمنية
شــقـيق أحــد عــنـاصــر داعش بــعـد
دقائق على قتله شـخصاً في مدينة
ـصـدر في تـصريح ـوصل.وقـال ا ا
امس إن (الـــقــوات األمـــنــيـــة ألــقت
القـبض على الـقاتل بـعد دقائق من
احلـادثــة الـتـي وقـعت في مــنـطــقـة
صــنـاعــة االيــســر حـيـث اتـضح أن
شقيـقه ينـتمي إلى داعش واجملنى

عليه كان قد شهد باحملكمة على أن
شــقـيق الــقـاتل داعــشي). من جـهـة
اخرى حذر رئيس ائـتالف الوطنية
ايــــاد عالوي من اجــــيـــال جـــديـــدة
لـداعش تـنـتهج اسـلـوب الـعمـلـيات
مـشـيـرا الى ان الـتـنـظيم الـنـوعـيـة 
بـدأ يـطـفـو عـلى الـسـطح مـن جـديد
بــســبب  الــبـيــئــة الــسـيــاســيـة في
الــعــراق الــتي التــزال غــيــر طــاردةٍ
لالرهـاب. وقـال عالوي في تـغـريدة
له على تويتـر ان (داعش وارهابها
بدآ يطفوان عـلى السطح من جديد
مـضيفا باعمـال خبيـثة مرة اخرى)
(ســبق وان حـذرنــا من داعش ومن
اجيال جديـدة لهذا التنـظيم تنتهج
اسـلـوب العـمـليـات الـنوعـيـة فضالً
عن التـحديات والـتصـعيد اخلـطير

نطقة).  الذي تشهده ا
r¦K*« qłd «

في غـضــون ذلك نــشـرت صــحـيــفـة
ز الـبريـطانـية تـقريرا صـنداي تـا
كـتـبه ريــتـشـارد كــربـاج يـروي فـيه
قـــصـــة مالحـــقــة وقـــتل أحـــد أبــرز
عـــنـــاصـــر داعـش عـــلى االنـــتـــرنت
ــعــروف بـاسـم اجلــهــادي جـون وا
بــفــضل الــتــكــنــولــوجــيــا. ويــقـول
ريتـشارد إن العـالم أصيب بـصدمة
ـلثم بـعد بث صـور فيـديـو الرجل ا
الــذي يـهـدد بـقـطع رأس الـصـحـفي
األمـــريـــكـي جـــيـــمـس فـــولي. وقـــد
اسـتـغـلت اخملـابــرات الـبـريـطـانـيـة
الــتـكــنـولـوجــيـا فـي حتـديــد هـويـة
إذ ركزت في بـحـثـها ـلـثم  الـرجل ا
عـلى لـكـنـته االنـكـلـيـزية وعـلـى يده
الـيــسـرى الــتي رفع بــهـا اخلــنـجـر
وعـلى بــنـيــته وبـعــد سـاعــات فـقط
كــشــفت عن اسم مــحــمــد امــوازي.
وكــــان الــــصــــوت فـي الــــفــــيــــديـــو
مصـطنـعا ولكن الـشرطـة واألجهزة
األمــنــيــة ظــلت حتــقق فـي قــضــيـة
امــــوازي لــــثـالثـــة أعــــوام قــــبل أن

يختفي عن أعـينها في عام 2012
وهرب من بريطانيا إلى سوريا.
واكـــــد الـــــكـــــاتـب إن اخملـــــابــــرات
الــبـريــطـانــيـة واألمــريـكــيـة أخـذت
الحـقـة وقتل  امـوازي بكل قرارا 
الـــوســـائـل ألنه كـــان وســـيـــلـــة من
وســائل الـدعــايــة اإلعالمــيــة الـتي
اعـتـمـد عـلـيـهـا داعش.ويـضـيف أن
األجهزة األمـنية الـتي كانت تراقب
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لـقـد مثـل نلف الـعالقـات اخلارجـيـة صورة الـعـراق أمام دول الـعـالم حتديـاً جـدياً
لـلــدولـة طـوال 16 سـنــة وعـلى الـرغم مـن عـودة الـعالقــات مع الـدول اإلقـلــيـمـيـة
والدولـية وكـسر حـالـة اجلمـود في هذه الـعالقات األمـر الـذي أثر بـالسـلب على
صورة الـعراق  وكـان من األسـباب الـتي جـعلـته في آخر قـائـمة اسـوأ الدول من
حـيث الـعالقـات  حـيث اعـتـمد فـي ملـف عالقاتـه على وزارة اخلـارجـيـة واعـتـماد
ــانـيــة الـتـي تـتــحـمل جــزءاً من هـذا إلـى جـانب الــلـجــنـة الــبـر وحتـديــد الـســفـراء
حـيث لم تــنـجح أغــلب هـذه الــسـفــارات في عـكس الــصـورة احلــقـيــقـيـة الــفـســاد
إذ يؤكـد وزير اخلارجـية السـابق إبراهيم اجلـعفري أن 32 من أصل 66 للـبالد
زدوجة إلى جانب اتهامـهم بالفساد وتبذير تلكون اجلنسـية ا من السـفراء هم 
األمـوال الــعــامــة وصــرفـهــا في غــيــر مــحــلـهــا والــشــبــهـات الــتي تـالحق هـوالء
ومـدى عالقـتـهم وقـوة ارتبـاطـهم بـاألحـزاب دون الـدولـة وتـقـد والئهم الـسـفـراء
احلزبي عـلى الـوالء لـلدولـة . لم تـتـطرق أي حـكـومة جـاءت بـعد 2003 إلـى ملف
ان  السفراء  واجلميع يكتفي بتسليط الضوء عليها أعالمياً دون فتحه في البر
ـلفات وطبيـعة حركـة السـفراء في العـراق وكيـفية تـكليـفهم وآلـية التـشكـيل لهذه ا
ـستـقـبل العـراق اخلـارجي إلى جانب سـاس  ـهـمة والـتي تـكـون  اخلـطـيرة وا
ـلـكون تـمـثل بـهـيـمـنـة األحـزاب عـلى الـتـعـيـيـنـات والـذين ال  الـفـسـاد اإلداري وا
ـؤهالت فضـالً عن حصـة الـتعـي بـأبـناء الـسـياسـي االخـتـصاص والـكـفاءة وا
ما تعددة لعدد كبير من السفراء وأبنـاء السفراء ومسؤولي الوزارة واحليثيات ا
يعـد سببـاً مبـاشراً في عدم الـوالء لبـلدهم والوالء ألحـزابهم دون رعـاية مصـلحة
ثلي البعـثات الدبلوماسية هم أما أشخاص .  العديد من السفراء و العـراق أوالً
ثلون أجـندات أحزابهم فقط أو بـعثيون مـرتبطون بالـنظام السابق أو حزبيـون 
أنهم يحـملون جنسية البـلد الذي  إرسالهم إليه ويعيـشون حياتهم وكأنه ليسوا
عـراقـي أسـاسـاً وهـوالء آخر من يـتـكلم بـاسم الـعـراق  وهذا مـا يـفسـر أسـباب
ضعف وإضـعاف الدبلوماسية العراقـية وبعدها عن أي عالقة متجددة مع الدول
ا يـحقق كـسبـاً سيـاسيـاً للـعراق  إلى جـانب توضـيح صورة الـعراق اجلـديد و

ي .   للرأي العام العا
القيـام بثورة دبلوماسيـة كبيرة ومهمة مـطلوبة في تغييـر الكثير من هذه األجندات
حيث تـؤكد إلى جانب ضـرورة العـمل علـى تغـييـر بعض سـفراء الـدول في بغـداد
واسـتثـمار التـقاريـر أنهم اسـتثـمروا أمـوال السـفارات في شـراء عقـارات ببـغداد
أموال الـسفارة في الـدخول بـعقـود مشبـوهة لـشراء عقـارات في داخل العـاصمة
ـانـية أن يـكـون لـهـا دور في تغـيـيـر جـميع بـغداد . كـمـا يـنبـغي عـلى الـلـجـنة الـبـر
ثله وال ألحزابهم وللدول التي يسكنها وان العراق بحاجة إلى من  السـفراء ا
إلى جـانب احـالــة الـسـفـراء الــذين جتـاوزوا الـسن دون والءات حـزبـيــة وطـائـفـيــة
الـقـانوني إلى الـتـقاعـد لـيـعمل جـيل سـياسي جـديـد قـادر على الـنـهوض بـالـسلك
الــدبــلــومــاسي وتــمــثــيـل بــلــدهم أحــسن تــمــثــيل بــعــيــداً عن الــوالءات احلــزبــيــة
ـادة األولى من والـشـخـصـيـة وأهـمـهـا ازدواج اجلـنـسـية الـذي يـشـيـر بـحـسب ا
ـكتسبة على كل من يتولى مـنصب سيادياً أو أمنياً قانون الـتخلي عن اجلنسية ا
ـادة ذاتها  14مـنصـباً من رفيـعاً الـتخلي عن أي جـنسـية مـكتسـبة وقـد حددت ا
بـيـنـهـا الـنـواب ورؤســاء مـجـالس احملـافـظـات واحملــافـظـون والـسـفـراء إلى جـانب

تبقية . ناصب العليا ا الرئاسات وا

اياد عالوي
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افـــصح مـــكـــتب رئـــيس مـــجــلس
الـنــواب مـحـمــد احلـلــبـوسي عن
تفاصـيل الدعوى القـضائية التي
أقــامـهــا  رئـيس مــجـلس الـوزراء
ــــــهـــــدي عــــــلى عــــــادل عـــــبــــــد ا
ـــتـــحــدث احلـــلــبـــوسـي .وقـــال ا
الــرســمي بــإسم رئــيس اجملــلس
شــاكـــر حــامـــد إن (مــاتـــنــاقـــلــته
وســــــائـل اإلعـالم والــــــتـــــــواصل
اإلجـــتــمـــاعـي بـــشـــأن  الـــدعــوى
أقـامــهــا رئـيس مــجــلس الـوزراء
ان  بشأن قانون على رئيس البر
ستقلة حلقوق فوضية العليا ا ا
اإلنـــســـان هي ســـيــاق طـــبـــيــعي
ولــــيـــــست دعـــــوى خلــــصــــومــــة
شخصـية بيـنهما)¨موضحـا انها
(دعـــوى قــضــائـــيــة عـــلى رئــيس
مـجلس الـنـواب إضافـةً لـوظيـفته
وهـو مـايُـعَـرَفُ قــانـونـاً بـالـصـفـة

عنوية) . ا
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واشــار الى ان (احلـــكــومــة تــرى
بــأن الــهــيــئـــة الــعــلــيــا حلــقــوق
اإلنـســان تـخــضع لـرقــابـتــهـا وال
ـــان الــذي شــرع تـــرتــبط بـــالــبــر
مؤخـراً قانـون عن الهـيئـة وعدها
مــســـتـــقــلـــة ويـــجب أن تـــخــضع
للرقابة من جانب اجمللس)¨مبينا
ان (احملــــكــــمــــة االحتــــاديــــة هي
الـفـيـصل في حل هـذه اإلشـكاالت
وتــداخل الـــرؤى بــ احلــكــومــة

ـان)¨وعن أمـكـانـيـة وجـود والـبـر
ــــــهــــــدي خالف بـــــــ عــــــبـــــــد ا
نــفـى حــامـــد ذلك واحلـــلـــبــوسـي
مــؤكـدا أن (الــدسـتــور كـفل األمـر
لـكل شــخص الـطـعن في اي قـرار
ـان وتبقى او قانـون يتـخذه الـبر
احملــكــمــة هي من تــبت بــاألمــر).
ـهـدي وأظـهــرت وثـائق ان عـبـد ا
وجـه بـرفع دعـوى قـضــائـيـة لـدى
احملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا ضـد
احلــلـــبــوسي لــتــشـــريع مــجــلس
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أســـــتــــطـــــيع ايــــصـــــاله إلـى مــــرضى
الــثـالســيــمــيــا وأنـــا في طــريــقي الى
ـركزي حـيث بعـد أربعة سجن إيالم ا
أيـام قــد يـحـكم عـلـيه من 10 إلى 20

سنة).  

ـا عـلى الــعالج بـسـعــر أقل بـكــثـيـر 
يـبــاع في الــعـراق.  وكــتب الـعــبـودي
آخـــر مـــنــــشـــور عـــلى صــــفـــحـــته في
فـيسـبوك ذكر فـيه (قـد يكـون هذا آخر
مــنـشــور لي وهــذه الـصــورة آخــر مـا
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اعـلـنـت وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحة
واآلثار وبالتعاون مع جامعة بابل
عن اكـتــشـاف مـعــبـد بـابــلي يـعـود
يالد. لـلـقـرن السـادس عـشـر قـبل ا
وقال الوزيـر عبد األمـير احلمداني
خالل مــؤتــمــر حــضــرته (الــزمـان)
امس (الــــــوزارة حـــــصـــــلـت عـــــلى
مـيزانـيـة تـكـميـلـيـة لتـأهـيل مـديـنة
بـابل وجـعـلـهـا مـعـلـمـاً سـيـاحـيـاً)
واضاف ان (الوزارة تدعم وتساند
عــمــلــيـات الــتــنــقــيب الــتي جتـري
حــالـيــا والــتي اثـمــرت عن جــهـود

لطلبة اجلامعة).
مـشيـرا الى ان (الـوزارة استـنـفرت
ــشــروع مـالكــاتـــهــا لــلـــعــمل فـي ا
وقــامت بـإعـداد جــدول كـمـيـات من
أجل إقراره لـتكـون انطالقـتة خالل
ــقـبل كــمــا هــو مــقـرر) حــزيــران ا

مؤكدا (إمكانية حتويل قسم اآلثار
إلى كـــــلــــيـــــة لــــآلثـــــار والــــتــــراث
بـــالــتــنــســيق مـع وزارة الــتــعــلــيم
وتابع الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي) 
ان (الـــــوزارة ســــتـــــرسل مـالكــــات
ـنـقـبـ اجلدد مـخـتـصـة لـتـدريب ا
وجــــعل مــــوقع دلــــبــــات مــــدرســـة

تنقيبية لهم). 
من جــانــبه قــال رئــيـس اجلــامــعـة
عــادل الـبـغــدادي إن (مـوقع دلـبـات
مهم جداً ليس في تاريخ بابل فقط
ـا في تـاريخ الـعـراق ويـغـطي  وإ
فــجــوة زمـــنــيــة مــا بـــ الــعــصــر
الــبـابـلي الـقـد واجلـديـد أيـضـا)
ـــنــقـــبــ من الفــتـــا الى (تــمـــكن ا
الــعــثـور عــلى مــعــبـد من الــعــصـر
الكاشي يعود تأريخه إلى 1600
ــــيالد ويــــعــــد دلــــيالً عــــام قــــبل ا

معمارياً كامالً). 

الـنـواب قـانـون مـفـوضـيـة حـقوق
االنـسـان رقم 35 لـسـنـة 2008
بـشـكل مـخالـف ألحكـام الـدسـتور
ومـا استـقر عـلـيه قضـاة احملكـمة
ودون ســـــــــؤال احلــــــــكـــــــــومــــــــة

واالستفسار منها. 
واشــارت عـريــضـة الــشـكـوى الى
هـــذه اخملـــالـــفــات فـي صالحـــيــة
مجلس النواب بـتشريع القوان
وفـيهـا جنـبة مـاليـة دون الرجوع
لــلــحــكــومــة وحتــديــد الــســلــطـة

سـتقـلة الـرقابـية عـلى الهـيئـات ا
بيـنهـا مفـوضيـة حقـوق االنسان.
كــمــا تــضـــمــنت الـــدعــوى بــيــان
صـالحـيـة احلــكـومـة فـي تـرشـيح
وتعـي أعـضاء مفـوضيـة حقوق
االنــــســـان ومــــخــــالـــفــــة شـــروط
ـفـوضـيـة الـتـرشــيح لـعـضـويــة ا
ألحـكـام الـدسـتـور ومـنح مـكـافآت
وامـتـيازات وشـروط مـنحـهـا وما
يـتـرتب عــلـيـهـا من أعــبـاء مـالـيـة

ومخالفات أخرى.

هديمحمد احللبوسي عادل عبد ا

للـناس امنـيات واحالم وحـاجات بـدأت منـذ التاريخ األول لـلبـشريـة وتكونت من
ا هي تمـثل جدلية ارهاصات احلـياة والبـيئة والـطبيـعة البـشرية وصـراعاتهـا ر
احليـاة ومساراتهـا اإلنسانيـة وحكمة ابـدية في سر الـوجود هي مختـصر لفعل
السلـوك ومكنونات النفس ورغباتها وانفعاالتها. لذلك فأن جمال احلياة ومتعتها
هي البـحث عن االمل حتى ولـو كان غائبـا في احزان الـناس واعماقـهم: ان نكون
او ال نكون هـذا هو الـبحث الـنهـائي عن قيـمة وجـودنا وانسـانيـنا مـهمـا اختلف

كان.  الزمان وا
وهـكذا هـي قصـة فلـسـفة احلـيـاة والبـقاء. لـو تـأملـنـا عالم الـيوم وهـو عـالم مليء
بالـتنـاقـضات واالضـداد فقـره وغـنائه حـزنه وسـعادته وعـدالتـه وظلـمه افراحه
ــا تــراه في الــواقع وألصــبت بــكـل أنــواع االمـراض واحــزانه لــشــاب راسك 
ـر لتستريح من زمـنة ولن تنجـو من عذاب وحزن الواقع اال ان تصـاب بالزها ا
عـذاب مـا يـجـري لـلبـشـر من جـوع وفـقـر وقـتل وظـلم ألن الـنـاس في هـذا الـعالم

الغريب هو مجرد عدد مات ولد وجاء ولد!  
(كالم النـاس) في الفضائيـة الشرقيـة الذي يقدمه اإلعالمي الشـاب الطموح علي
اخلـالـدي يـلـخص لك فـلـسفـة األلم اإلنـسـاني عـمـلـيـا يـفـوق مـا تـقـرأه في كـتاب
ا يقـدم سيالً جارفـاً من التسـاؤالت عليـنا جمـيعاً كـما على احلاالت ونظـرية ر
تعـلقـة بالفـقر والبـطالة والـعوز واالنكـسار اإلنسـاني وعالقات البـشر واألوهام ا
الـتي زرعت في داخـلـنـا ونحـن نتـعـامل مع آالمـنـا وانـتـكـاسـاتنـا ومـهـمـا حـاولـنا
تـعة والـضعف لـكـنه يبـقى في الـوقت نفـسه أحد أكـبر التـخفي أو إخـفاء األلـم وا
مـسـببـات شعـورنـا باأللم! ابـطـال البـرنـامج عراقـيـون ألرجح أنهم دخـلـوا مرحـلة
هم السلخ بعد الذبح في اللحظة التي ودعوا بها أثمن التنكيل كالشاة لم يعد يؤ

ما منح لهم الله من كرامات وامل فهل يضير الشاة سلخها بعد الذبح? 
فقـد استأصـلت منـهم امتيـازهم البـشري ولم يـعد لديـهم شيء يخـافون منه ولم
ـأثـورات تـعـنـيـهم تـلـك الـتي تـقـول (الـزاد اشـرفه الـقـلـيل) و (جتـوع احلـرة تـعـد ا
وألتأكل بـثدييها) فالواقـع لديهم رغيف والشئ آخر حتى جـعل بعضهم ينتفض
امام اجلـمهور (خسئت احلرية إذا لم تعطني خـبزا) وآخر يصرخ امام الكاميرا
موجـها كالمه للطـبقة احلـاكمة (كلـكم مو شرفاء) وهـو اختصـار لرؤية عراقي لم
ستقبل سيفتح له ابوابه  ولم يعد شريكا في يعد لديه بقية من حلم ورجاء بأن ا
صيـاغة مصـيره بل مـجرد متـفرج عـلى ما يـجري له من حفالت تـعذيب قـد تكون
ـسيـو دميـان كـما وصـفه ميـشل فـوكو  لـكنه اشـد تـنكـيال وتوحـشـا من تعـذيب ا
اقـسى مـا يـحـسه ويـراه هـو اكـتـشـافه لـلـواقع ان الـعـالم من حـوله يـتـقـدم في كل
شيء وهو ال يـتقدم اال في العمـر حيث تنتظـره شيخوخـة بالغة الوحـشة والقسوة
ألنه يـعـيش في مـجـتـمـعـات يـصـدق عـلـيـهـا قـول الـشـاعـر: أنى ألفـتح عـيـني حـ
ـضـمون كالم الـنـاس وما افـتـحـها ولـكن ال ارى أحـدا. وإذا ما أجـريـنـا حتلـيال 
يحلـمون به ومـا يريـدونه من متـطلـبات بـسيطـة للـعيش بـكرامـة لرأيـنا كم تراجع
االمل لصـالح اليأس واإلنسانـية لصالح العـبودية والكرامة لـصالح الذل فنحن
نعـيش االن حقا مـرحلـة من الظلم والـتعسف واالسـتغـراق في الشجـون اخلاصة
الـتي البـد ان تـؤدي الى الـشعـور بـالـقـهر واالغـتـراب واالنـتـماء الـقـسـري وفـقدان
العـزة والـكـرامة وهـذا هـو حـال كالم الـناس فـي (كالم النـاس): دنـدنـات جراح
وأن كـلمات وشكوى حزينة وجوع يـنهك فقراء بالدي ودموع نساء فقدن اعز
وشبـاب يـحـلم بـالوظـيـفـة التي وشـيوخ يـأنـون من ضـيق الـراتب واحلـال  األبـنـاء 
كـأنـهم ـزابل ومـحالت الـسـمـكـرة  وأطـفـال تـقـتل بــراءتـهم في ا أصـبـحت حـلـمـا 

يعيشون في أفقر البلدان وليس في بالد تغرق بالنفط واالنهار والنخيل . 
واني ألحزن مـا يعانيه الشـاب اخلالدي وهو يلـتقي جموع النـاس الذين يحملون
ـآسي ألن مـشـاهـد النـاس تـدمي الـقـلـوب قبل أطـنـان من الـعـذابات واالحـزان وا
العيـون ومثلما تنهمر الدموع كالكريستال من مقلتيه في كل حلقة فأنني أحيانا
ـنــعـني من االســتـمـرار في أجـهش بــالـبـكــاء من ويالت مـا اراه ومــا اسـمــعه و
مشـاهدة الـبرنـامج  ألنني اعـرف انني سـأصاب بـجلـطة حـقيـقيـة وهي جلـطة ال
تتـعـلق مـبـاشـرة بـأحـوال الـناس وشـكـواهم فـقـد اعـتـدنـا عـليـهـا طـيـلـة الـسـنوات
اضـية لـكنـني أحـزن على عـراقيـتي كـيف يتم اذاللـها ونـحـرها من الـوريد الى ا
وكـأنـهم يـريـدون وجـعـلـهـا ثـقــافـة مـريـضـة في ذروة الـتـوحـش والـنـذالـة  الـوريـد 
صياغـة جديدة لـعراقيـة تسلخ منـها الشـهامة والـكبريـاء  ليجـعلوا الـعراقي عبدا
الحول وال قـوة له في مواجهة الظلم ولـصوصية السلـطة . (كالم الناس) برنامج
يدمي الـقلب والع والـفؤاد ويشعل الـغم وااللم لكنه مثـير في حواراته وصوره
اإلنـســانـيــة يـكــشف لـنــا مـيــدانـيــا صـورة لــعـراق مــزقه الــسـاقــطـون من الــنـخب
السيـاسية ودولة فاشلـة تفتخر بإجنازات نـصف كيلو عدس! ومشـاهد حسينية
ـاضي وجعلوه في حزيـنة لشعب أفـقر واذل وامتهـنت كرامته ووطن صار من ا
اخر األوطان معيشة وفقرا وتعليما. هو أيضا صرخة مدوية وعنيفة يختصر لنا
البـرنامج ما حل بأهل الـعراق من نكـبات وما يفـجعهم ويدمـي قلوبهم لـنكتشف
في آخر (كالم الـناس) ان سـوس العـمالـة والـفسـاد والبـطالـة قد نـخرت بـالوطن

ــتـقـاعـدون واحلــمـالـون وأصـحـاب فال جنــد الـيـوم فـيه اال ا
السـتـوتة وسـواق الـتكـسي وشـباب الـبـسطـات وأطـفال
ـتسـول يـنتـشرون في الـشوارع زابـل وجيش من ا ا
واحلارات بـعـد ان كـان وطـنـا ينـجب الـعـلـمـاء واالدباء
.اخـزاكم الـله دنـيـا وآخـرة فـمـا رأى الـعـالم والـفـنــانـ

مثلكم والسمع!

شهق الناس


