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اخملــتـصّ بـــقـــضـــايــا الـــنـــزاهـــة في
احملافـظة الـذي أصـدر أوامر الـقبض
ُـتهمـ استـناداً إلى مـضام على ا
وتــــابع انه ( ــــادة احلـــكــــمـــيـــة) ا
تـوقيف سـتـة منـهم بـقـرارٍ من قاضي

التحقيق على ذمة القضية). 
وردت احملـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــة
ثنى دعوى حملافظ ا االحد االحتادية
ثنى/ ضد رئـيس مجـلس محـافظـة ا
تخص الية اعفاء اضافة لوظيفتـهما
ــنـاصـب الـعــلـيــا ومـدراء اصــحـاب ا
ــتــحــدث الــرســمي الــدوائــر. وقــال ا
في بـيان لـلـمحـكـمـة إياس الـسـامـوك
تــلـقــته (الـزمــان) امس إن (احملـكــمـة
عـقــدت جـلـســتـهـا بـرئــاسـة الـقـاضي
مـدحـت احملـمـود وحــضـور الــقـضـاة
ونـظرت دعوى اقـامها االعضاء كـافة
ـثـنى عـلـى رئـيس مـجـلس مـحـافـظ ا
احملــافـظــة/ اضـافــة لـوظــيـفــتـهــمـا).
ـدعي طـلب الغـاء قرار وأضاف أن (ا
مـجــلس احملـافــظـة 33 لـســنـة 2018
الـــــصـــــادر بــــتـــــاريخ 28 حـــــزيــــران
تضـمن اصراره على قراره ا اضي ا
رقم 52 لسنة 2018 ونصه تـعديل ا
البند (رابعاً/ د) من الفقرة السادسة
ـادة 31 من الــنــظــام الــداخــلي من ا
ـثنى رقم 1 لسـنة جمللس مـحافـظة ا
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كـان ذلك ظــهـر يــوم الـثالثــاء  الـواحـد
والــعـشـرون من شــهـر مـايس اجلـاري 
حــــــ وصـــــــلـت مـــــــبــــــنـى جـــــــريــــــدة

الزمان..طبعة بغداد.
كـان غـرضي ان الــتـقي االحــبـة هـنـاك 
وفي طـــلــيـــعـــتـــهم الـــصــديـق الــرائع 
الـصــحــفي واالعالمي الــدكــتـور احــمـد

عبداجمليد  رئيس حتريرها.
لــسـبب او الخــر  انــقــطـعـتُ عن زيـارة

(الزمان).
مـنـذ اشـهـر.والسـبـب االسـاس مـنـاخـنا
الــــذي ال يـــــرحم  خــــاصـــــة الــــصــــيف

بحرارته التي ال تطاق.
 كـان مـجيـئي جلـريدة (الـزمـان)  قد 

ترتيبه بعد
اضي  اتصال هـاتفي  يوم االربـعاء ا

كان
بادر فيه الصديق احـمد.واتفقنا على ا

اللقاء
يـوم السـبت في اجلـريدة.لـكني تـاخرتُ

باجمليئ.
ودودا حـ وكــان الـصـديق (ابــو رنـا) 

قلق لعدم
حــضـوري  واتـصل بــاكـثـر من صـديق

لكلينا  مستفسراً عن حالتي .
ووراء مـجـيـئي  امـر يــخص صـديـقـنـا

الكاتب
الـســيـاسي الــلـبـنــاني الـصــحـفي فـؤاد

مطر. وقد
جـرت الـعـادة انـني حـ ازور بـيروت 

التقي
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 وأن هـذا الـبــنـد يـخص اعـفـاء2009
ــنـاصـب الـعــلـيــا ومـدراء اصــحـاب ا

الدوائر). 
ــطــعــون به ان (الــتــعــديل ا وأوضح
يــتـضــمن أنه فـي حـالــة عــدم قـنــاعـة
اعـضـاء مجـلس احملـافـظـة بـاألجـوبة
ـسـتـجـوب أو امـتـنـاعه ـقـدمـة من ا ا
عن احلــضــور يــتم الــتــصـويـت عـلى
اقـالـته في جـلـسـة الحـقـة من جـلـسـة
ويـــكــون الـــتـــصــويت االســـتـــجــواب
بــــاالقـــتـــراع الــــســـري اال اذا ارتـــأى
اجملــلس بـأغـلــبـيــة احلـاضــرين غـيـر
ـــــدعي ذهب ذلك). واشـــــار إلى أن (ا
ادة 51 من إلى أن التعـديل يخالف ا
ــنـتــظـمـة قــانـون احملــافـظـات غــيـر ا
بــإقــلــيم رقم 21 لــســنـة 2008 الـتي
نــصت عــلـى (كل امــر فــيه اعــفــاء أو
اقــالــة ورد في هــذا الـقــانــون يــسـقه
جـــلـــســــة اســـتـــجـــواب لــــلـــشـــخص
عـني).وب أن (احملـكمـة االحتادية ا
ـطـلوب الـعـلـيا وجـدت أن الـتـعـديل ا
نـع عمـلـيـة االسـتـجواب الـغـاءه لم 
بل اعـــتــبــرت أن الــذي يـــتــخــلف عن
حضور جـلسة االسـتجواب دون عذر
مـشـروع مـتـنـازالً عن حـقه في تـقـد
االجـوبـة ومن ثم ردت الـدعـوى لـعدم

استنادها إلى سند من الدستور). 
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.اذ حتـدثتُ عن جـانب من عالقتي طـيفـاً
ومعـرفتي بـالكـاتب السيـاسي اللـبناني
فـؤاد مطـر منـذ نهـاية سـبعـينـات القرن

اضي. ا
الــــكــــاتـب حــــســـ
اجلـــــــــاف بــــــــعــــــــد
تـصـفـحه لـلـكـتـاب 
ـبذول ثمن اجلـهد ا
في تــالــيــفه .فــيــمـا
حتــــدث الـــدكــــتـــور
احــمـــد عن جــوانب
اخــــــــــــــــــــــــــــرى مــن
شـــخـصيـة االستاذ
فـــــؤاد .ووثـــــقـــــنـــــا
االحــــــتـــــفــــــالـــــيـــــة

بالصور.
كــعـــادتــهـــا  كــانت
(الــزمـــان) ســبـــاقــة
بــاالحـــتــفـــاء بــهــذا
الــكـتــاب  وبـغــيـره
من الـكــتب.عـشـرات

من الكتاب
الـعراقـيـ  ومـنهم
من انتقل الى جوار

ربه 
احــتـــفت (الـــزمــان)

ؤلفاتهم. الغراء 
ومـن مــــــــــــكــــــــــــتـب
الــصـــديق احـــمــد 
نــقــلـنــا وقــائع هـذه
االحــــــتـــــفــــــالـــــيـــــة
وصــــــورهـــــــا  الى

ـــواقع صـــفـــحــاتـــنـــا بـــالـــنت  والى ا
االلكترونية.

انه اصـدار مــهم يــسـتــحق االحـتــفـاء 
ويستحق القراءة.

الكـلسي من أراض عـائدة لـلدولة في
أحــد أقـضــيـة احملــافـظــة دون وجـود
عـــقـــد يـــبـــيح ذلـك). وبــالـــشـــأن ذاته
افصحت النـزاهة عن تفاصـيل تنفيذ
مذكرة الـقبض الـصادرة بحق سـبعة

موظَّف في الديوانية . 
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واشار البـيان الى إلى (تـنفيـذ مكتب
ـذكرة حتقـيق الهـيـئة في الـديوانـية 
الــقـــبـض الـــصـــادرة بــحـق ســـبـــعــة
ـادة مـتـهـمـ اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا
مؤكدا ان 330 من قانون الـعقوبـات)
ـتــهـمـ كــانـوا يـعـمــلـون مـقـررين (ا
ـادَّة 5 فـ في جلـنـة تـنـفـيـذ ا ومـوظـَّ
لــســنــة 2009 اخلــاصــة بــتــعــويض
ـارســات الــنــظـام ــتــضـرريـن من  ا
واضـاف أن (أوامر الـقبض السـابق)
الـصــادرة بـحـقــهم جـاءت بــنـاءً عـلى
كشف خـروقاتٍ في عـمل اللـجنـة بعد
ــعـامالت عـبـر حتـبـيـر الـتالعب في ا
بــعض األســمــاء األصـلــيــة وإضــافـة
أســمـاء أخـرى بــدالً مـنــهـا وتـمــشـيـة
مــــــــعـــــــــامـالتٍ عـــــــــلـى حـــــــــســــــــاب
وشـــــبــــــهـــــات مـــــســـــاومـــــةٍ أخـــــرى
ولــفت الـبـيـان الى ان لـلـمُــتـضـررين)
ـــكـــتـب قـــام بـــالـــتــــحـــرِي وجـــمع (ا
األولــيّــات وعـرضــهــا عــلى الــقـاضي

الصديق فؤاد مطر  واتلقى منه احدث
مؤلفاته. واحمل منه ما يهديه للصديق

احمد
من كتب.

ومــنــذ ايــام  كـان الــدكــتــور احــمـد في
بـيـروت.والــتـقى صـديـقــنـا فـؤاد .ومـنه
اســـتـــلم  آخـــر اصـــدار له  وقـــد حـــمل

عنوان :
انياب اخلليفة..و..انامل اجلنرال هدية
لي.وكان ذلك تصرف من الـدكتور احمد

اقدره واشكره عليه.
وفي مكتب الدكتور احمد كنا ثالثة.

ي واالديـب الـــكــــردي  نــــائب االكــــاد
رئــــيس احتـــاد االدبـــاء والــــكـــتـــاب في
الـــعــراق الـــصـــديق حــســـ اجلــاف  
والــدكـتــور احـمــد عـبــداجملـيــد  وانـا .
وبـــعــد دقــائق انـــضم الــيـــنــا االعالمي
عروف احمد الـغالمي مدير عام مركز ا

الذاكرة واحللول.
ــبـادرة من الـدكـتـور احـمـد  اصـبح و
خــامـســنـا كــتــاب االسـتــاذ فـؤاد مــطـر.
وانــــتــــظـــــمت  حتـت ســــقف جــــريــــدة
فرداتها (الزمان)  احتـفالية صغـيرة 

عانيها  ترحيباً بكتاب  كبيرة 
الصديق فؤاد.

فقـد اطلعنـا الدكتـور احمد عـبداجمليد 
على مـقالته بـجريدة (الـزمان) الصادرة

ذلك اليوم حتت عنوان :
انياب اخلليفة وانامل اجلنرال

مـشـهـد اسـتـعـادي حلـقـبـتي الـنـاصـرية
والساداتية. ووزع علينا اجلريدة.

وكــان الــصـديـق فـؤاد حــاضــراً بـيــنــنـا

بغداد
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اوصت هيـئـة النـزاهة بـأعـادة النـظر
في أداء شـركــات اخلـدمـة واجلــبـايـة
ـــتـــعـــاقـــدة مـع وزارة الـــكـــهـــربـــاء ا
والتشديد على معاجلة العيوب التي
ُـبرمـة. واشارت ظهـرت في الـعقـود ا
الهـيـئة في بـيـان امس الى ان (فريق
عـــمل لـــتـــقـــصـي واقع حـــال عـــقـــود
اخلــدمــة واجلــبــايــة الــتي تُــقــدمــهـا
ــتـــعــاقـــدة مع الــوزارة الـــشــركـــات ا
ـتــعـاقـدة اوصى بــإلـزام الـشــركـات ا
هـام وواجـباتٍ مـوحـدة واحملافـظة
عـلى حـقـوق الـوزارة وتـقـد فضـلى
اخلـــدمــات لــلـــمــواطــنـــ فــضالً عن
ـفــ ــوظـَّ تـــنــظــيـم آلــيــات وأعـــداد ا
ومـــبــــالغ االســــتـــئــــجــــار لألبـــنــــيـــة
والــــعــــجـالت وآلــــيـــــات اجلــــبــــايــــة
والتسديد والـتحاسب وفق استمارة

وقاعدة بياناتٍ موحدة).
صـيانـة الـشـبكـة داعـيـا (الوزارة إلى
األخـذ باحلـسـبـان  مسـألـة تـأهيل أو
صيانـة الشبكـة الكهـربائية وتـصفير
غطاة بشكلٍ نطقة ا الضائعات في ا
كـامل عـنـد إبرامـهـا لـلـعقـود تـمـهـيداً
ــنح عـــقــد اجلـــبــايـــة إلى الـــشــركــة
مع مـراعـاة أن يكـون تـسـديد ـنفـذة ا
مبلغ التأهـيل من مبلغ اجلباية وذلك
بــغــيـــة تــأهــيل الـــشــبــكــة بـــالــشــكل
ولـفت الـبـيـان الى (أهـمـية ـنـاسب) ا
إلـــزام جــمـــيـع الـــشـــركـــات بـــإجــراء
الـتحـاسب الـفـصـلي بنـمـوذج مـوحد
ولــلــعــقــود كـافــة مع إجــراء عــمــلــيـة
طابـقة حـسب بنود الـعقد وتـسديد ا
ــتــرتــبــة بــذمــتــهـا ــبــالغ ا جــمـيـع ا
وبـــعـــكـــسه يـــتم اتـــخـــاذ اإلجــراءات
الــقـانــونـيــة بــحـقــهـا). وهــدد اهـالي
محافظة واسط بـالتظاهر ضد وزارة
الـكـهربـاء في حـال عـدم زيـادة حـصة
احملافظة من الـطاقة . وقالت الـنائبة
إقـــبــال عــبــد احلـــســ ان (ســاعــات
جتهيز واسط كانت مـقبولة قبل مدة
ـاضـيـة شـهـدت تـقلـيل اال ان االيـام ا
جتـــهـــيـــز احملـــافــــظـــة من الـــطـــاقـــة
الـكـهــربـائـيـة الى 554 مـيـكـاواط في
حـ ان احـتـيــاج احملـافـظـة الـفـعـلي
مـحذرة يقـدر بـنـحو  900 ميـكـاواط)
الـوزارة من (اســتـمـرارهـا بــسـيـاسـة
تقـليل حـصة الطـاقة عـلى محـافظات

مـــؤكــدةً ان وزيـــادتـــهـــا الى اخـــرى)
(اهـــالي واسـط هـــددوا اخلـــروج في
تظـاهـرات ضد الـوزارة في حـال عدم
زيــــــادة حـــــصــــــة احملــــــافـــــظــــــة من
واشــارت الى ان (الــوزارة الــطـــاقــة)
وعـــدت أكــثــر من مـــرة بــأن ســاعــات
جتـهيـز الـطـاقة الـكـهـربائـيـة سـتصل
الى 20 ســــــــــــاعـــــــــــــة فـي فــــــــــــصـل
واكــدت (مـا زلـنـا في شـهـر الـصـيف)
ايار ولم نـصل لـغايـة االن الى أشـهر
الــــصــــيف الـــذي تــــزداد فــــيه درجـــة
ـــعـــدل احلــالي احلـــرارة أكــثـــر من ا
وجمـيع احملافـظات تعـاني من نقص
فــمـتى من في الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
مكن ان تـنفذ الوزارة وعـودها بعد ا
ليارات16  سنة من اخللل وصـرف ا
ــلف دون من الـــدوالرات عــلى هـــذا ا
جدوى?)على حد تعـبيرها. واعترض
ـيـاحي عـلى األلـية احملـافظ مـحـمـد ا
الــتـي تــتـــبـــعــهـــا الـــوزارة بـــتــوزيع
ــقــررة لــلــمــحــافــظــات . احلــصص ا
ياحي ان (أهالي احملافظة واضاف ا
يــبـدون اســتـغــرابـهم الــشـديــد لـعـدم
اعـــادة احلـــصص وإعـــطــاء نـــســـبــة
ُتفق عليها في نتجة ا للمحافظات ا
ـــوسع الــذي اقــيم قــبل االجــتــمــاع ا
شهرين بـرئاسة رئـيس الوزراء الذي
ودعـا رئيس وجه بإعـادة احلـصص)
مـجلس الـوزراء الى (الـتـدخل بـشكل
مباشر وإعادة النظر ببعض الوكالء
ـــــدراء الـــــعـــــامــــــ في الـــــوزارة وا
واطـن ـهـني مع ا لتـعـاملـهم غـير ا
من خالل الـتصـرف بـحصص الـتـيار
الكهربـائي اخملصص لهـذه احملافظة
أو تلك بشكل كيفي واجتهادي بعيداً

هنية) على حد تعبيره.   عن ا
مؤكدا ان (احملافظة لن تبقى مكتوفة
االيــدي ازاء ازديــاد ســاعــات الـقــطع
وعــدم حــصـــولــهــا عـــلى حــصـــتــهــا
الطبيعية من محطة واسط احلرارية
مـبيـنا التي تـنتج ربع طـاقة الـعراق)
ـبرمـة ب ان (االتفـاقيـات الـسابـقة ا
حــــكــــومـــة واسـط و الـــوزارة تُــــلـــزم
االخيرة بتجهيز احملـافظة بالكهرباء

عـلى مـدى 24 سـاعــة وهـذا األمـر 
ـرحـلـة الـسـابـقـة لـكن الـعـمل به في ا
الـــوزارة تـــنـــصــــلت خالل الـــصـــيف
احلــــالي عـن هـــذا االتــــفــــاق وبـــدأت
تـــعــامـل واسط اقل مـن احملــافـــظــات

األمـر الـذي زاد من سـاعات األخـرى 
ـاضـيـة الـقــطع ووصـلت في االيــام ا
الى أكــــــثـــــر من عــــــشـــــر ســـــاعـــــات
ــيـــاحي الــوزارة وحــمـل ا يـــومــيـــاً)
ــسـؤولــيـة الـكــامـلــة عن أيـة ردود (ا
فــعل غــاضـبــة حتــصل من مــواطـني
احملــافـظــة في حـال لـم يـتم حتــسـ
مسـتوى التـجهـيز كـما حتـصل عليه
ـا يــتـنـاسب احملـافــظـات االخـرى و
مـع اســتــحــقــاق واسـط وحــصــتــهــا

وماتنتجه من طاقة ونفط).
وضبطت دائرة التحـقيقات في هيئة
الـنـزاهة خـمـسـة متـهـمـ متـلـبـس
بــاسـتـغالل أراض تــعـود مــلـكـيــتـهـا
لــلـــدولـــة في مـــحـــافـــظـــتي كـــركــوك
ــثـــنى.وقــالت الـــدائــرة في بــيــان وا
امس إن (مـكـتب حتـقـيق الـهـيئـة في
كــركـــوك نــفــذ عــمــلــيــة ضــبط بــحق
مـتهـمـ اثنـ أقـدما عـلى اسـتغالل
ـديـريـة بـلـديـة عـقـار تـعـود مـلـكـيـته 
احملـــافـــظـــة دون وجـه حق من خالل
إنشـاء أسس ودعـامـات بنـاء لـغرض
الفـتـا الى ان تــشـيـيــد دور سـكــنـيــة)
(مالكـات مـكـتـب حتـقـيق الـهـيـئـة في
ــثـنى تــمــكن ايــضـا من مــحــافـظــة ا
ضبط ثالثة مـتهم مـتلبسـ بحفر
ورفـع مــادتـي الــســـبـــيس واحلـــجــر

تــهـنـئـة قــلـبـيــة لـلـصـديـق فـؤاد مـطـر 
وشـكــري لـلــصـديق احـمــد  وتـثـمــيـنـا
ـبــادرة االحـتـفــاء بـهـذا الــكـتـاب حتت

ســــــقف جريدة (الزمان).
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جـرى حـفل تــوزيع جـوائـز مـسـابـقـة
الـــــــراحـل االديـب (نــــــــاجـي جـــــــواد
اضي في قاعة الساعاتـي) السبت ا
ـــقــر االحتـــاد الـــعــام اجلـــواهـــري 
لالدباء والكتـاب في العراق وحضر
ــثــقــفـ االحــتــفــال جــمــهــور من وا
واكد مسؤول جلنه ووسائل االعالم 
احلــفـاظ عــلى أدب وتــراث الـرحــالـة
الـسـاعـاتي توفـيق الـتـمـيـمي اهـمـية

االحتفال لهذه السنة.
ـــيـــز وقــــال ان (له طـــعـم خـــاص و
لبلـوغ مســــــــابقة الـساعاتي عـامها
العاشر دون تلكــــــؤ أو تعثر بسبب
االصـرار راعي هـذه اجلــائـزة  سـعـد
نــــاجي جـــواد الــــســـاعـــــــاتـي عـــلى
مـــواصــلــة مــســــــيــر هــذه اجلــائــزة
ــتــاحــة وعـدم وحــسب االمــكــانـات ا
تــوقـــفـــهــا مـــهـــمــا كـــانت الـــظــروف

والعقبات).
وتــمــيــزت اجلـائــزة بــإتــســاع حـجم
شـاركات الـعـراقيـة والعـربيـة التي ا
ـا اخـذت بــالـتـزايـد عـامــا بـعـد اخـر 
نـالـته من شـهـرة ومـكـانـة مـسـتـحـقة

ــسـتــويــ احملــلي والــعـربي عــلى ا
خـالل هــذه الـــســنـــوات الــعـــشــر من
حــــيث بـــــلــــغت عــــدد انــــطالقـــــهــــا 
ــشـاركــات الــعـربــيــة لـهــذه الـدورة ا
الـعـاشـرة اربـع مـشـاركـات من مـصـر
وفلسط واجلزائر وسلطنة عمان.

وتــقــدمت جلــنــة احلــفــاظ عــلى ادب
وتـراث الـسـاعــاتي بـالـشـكـر اجلـزيل
لـلــمـبـادرة الــطـيـبــة من قـبل االحتـاد
ـعـمـوري مـتـمــثـلـة بـرئـيــسه نـاجح ا
وأمـــيـــنه الــعـــام ابـــراهــيم اخلـــيــاط
لنيتهما في تقد دعم لتعزيز جناح

اجلـائــزة يـتـعــلق بـطــــــــبع االعـمـال
ـسابـقـة على نـفـــــــــقة الـفائـزة في ا
االحتــــــــــاد ابــــــــــتــــــــــداء مـن هــــــــــذه
بــحـــــــيث ســيــــــــتم تــوزيع الــدورة
االعـــــــــمال الـفـائــــــــزة مـــــطـبـوعة
لـــــهــــذه الـــــدورة فـي حـــــفل تـــــوزيع
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ال يـسـتطـيع ان يـحـملـهـا من لـيس له والء ووفاء الـوطـنـية مـفـردة كـبيـرة
او بـدلة فـهي لـيـست قـبعـة نـلـبـسهـا عـلى رؤوسـنـا  لالرض واالنـسـان 
او حـبـة نشـتـريـها من او كتـابـاً نـقراه شـيك من خـارج الـوطن نرتـديـهـا

الصيدلية ونبلعها ليتحول الناس عندها وطنيون .
وهي فـهي فـعل يـومي يـعيـشه الـعـراق ويـلـمسه الـوطـنـيـة ليـست كـذلك 
وفي احـيـان كثـيرة هي دم مـراق عـلى اطرافـها كي كـدح قبل كل شي 
وهـي تــراهن دائــمــاً عـلـى ســيــــــــادة ارض الــوطن يــعـيـش االخـرون 
لكن الـوطنـية عـند الـسياسـي الـفاشـل كـسرت احلدود وسـمو ابنـائه
فـكانت جـسداً في الـوطن ووالء عابر ـتعـارف عليـها  ومزقت اوراقـها ا

للحدود .
للوطنية في كل اصقاع االرض مفهوم واحد. 

وهــو ان يـضـحـي من يـسـمـي نـفـسه وطــنـيــاً بـدمـــــــه وروحه من اجل
واصبحت لكن الوطنـية في بالدي تغـــــــيرت هويتـها اسعاد االخـرين 
ــال كي تــصـيـر أي كـيف جتــمع اكـبـــــــر قـدر من ا ـاديــة  الـوطــنـيــة ا

وطنياً? 
ـاديـــــ اصـبـحت لـهم ثـروات طـائــــــلة من واعـنـيـهـنا ان الـوطـنـيـ ا
ــنـاصـب عــلى حــســاب الـشــعـب من الــفــقـراء االمــوال والــعــقــارات وا
وليـــــــس بجهدهم كما يحلوا لبعضهم تسمـــــــيته كذلك من واجلياع
ـزيـفــــــــة الـرنــانـة عـبـر شـاشـات خالل الـتـصـريـــــــــحـات الـوطـنـيــة ا

التلفزيون .
اطـفاوا كل شـمـعات لـقـد حتولـنـا من كومـة ذكـريات ال تـضـر وال تنـفع 
ـا غيروا اجتاهها احرقوا كل االشرعة او ر االمل الذي كان يحدونـا 
فـاضـطـر الى الـقـول لـلـمـرة وهي تـهـم بـنـا الى شـاطئ االمن والـسالم 
ـكن ان يـنــتـهي بال وطــنـيــة عـلى عـكس االلف ان من يـبــدا وطـنـيــاً ال 
والوطـنيـة عنـدما تتـعامل ـوت اال عمـيالً فـمن كان عـميالً لن  الـعمالء 
ـا تاخذ بـيدهـا مصلـحة الـوطن والشـعب وليس ما مع دول خارجـية ا

جتنيه من اموال .
هنـاك حكمة تـقول (نرى مـا ال نريد ونـريد ما ال نـرى فنفــــــــقد مانرى
انــــــــنــا نــرى يـومـــــــــيـاً اشــيـاء ال ونـضــيع في ســراب مـا ال نــرى) 
وال نستـــــــــحمل رؤيـتهـا بل نتمـنى ان نتـخـــــــلص مــــــــنها نحـبهـا 
ـقابـل هنـاك اشـيـاء نتـمـنـاها ونـريـد احلـصول بـا بـايـة طـريـقــــة كـانت 
وبـهـذا فـان الـوطـنيـــــــــة احلـقـة الـنـابـعـة من ضـمـيـر وطـني عـلـيـــــهـا 
ـصـلحـــــــــة الـشـخـصـية وعـدم الـرهـان عـلى مـواقع خارج ومـغـادرة ا
حـدود الـبالد تـعـد الـضـمـانـة االسـاسـيـة لـكل فـعل خـيـر يـريـده الـوطن

والشعب .
وهـنـا اريـد الـقـول ان الـوطـنـيـة عــــــــادة مـا تـرتـبــــــط بـالـضـميـر ومن
تـلك ضمـيراً حـقنـا ان نطـلق على من يـحب اخليـر الهله وشـعبه بـانه 

وطنياً.
فـكم من الــسـيـاســيـ قـد الـضــمـيـر هــو احلـكم في اســتـفــتـاء احلـيــاة

استجاب حلكم الضمير الوطني ? 
وكم مـنـهم عـرف قـرار احلـكم لكـنه نـقـضه واسـتـبدل ضـمـيـره بـاخر ال

وهـو الـيــوم بال ضـمـيــر الن من بـاع وطـنه وطـنـي 
ـوت وتــرك شـعــبه حتت ظــلم بــنـادق مــجـامــيع ا
والــفــسـاد ال يــســتـحـق ان يـحــمل اسم الــعـراق
ــيت في مـقــابـر ارض وســيـدفن مـع ضـمــيـره ا

نتنة تبيع وتشتري عقوالً وضمائر مريضة .
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علي (ع) لم يكن غايـةً في الشجاعـة والبطولة فـحسب بل كان مدرسةً

لألخالق القرآنية بكلّ ما انطوت عليه من مكارم وفضائل 
سمع (ع) أصحابَه يسبّون أهل الشام فقال لهم :

" اني أكره لكم ان تكونوا سبّاب  
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم  

وذكر حالهم  
كان أصوب في القول  وأبلغ في العُذر 

ولو قلتُم مكان سبكم إياهم :
اللهم احقن دماءنا ودماءهم 

وأصـــــــلح ذات بــيـنــــــنـا وبــيـنــهم وأهــدهــــم من ضــــاللــهم حـــــتى
يــــعـرف احلقَّ مَنْ جـــــَـهِلَـه ويرعـــــوي عن الغـيّ والعـــــدوان من لهج

به " 
اذا كان هذا موقفه من أعدائه فكيف يكون موقفهِ من أوليائه ?

ـعنـي بالـشأن الـسياسي عـندنـا يتأمـلون في مـا تشيـر اليه هذه ليتَ ا
الـقـضـية من مـفـاهـيم ومـعاني ... بـدل االسـتـمرار فـي التـراشق بـيـنهم

على نحو تعيس ال يرضاه من له مِسْكة من دِينِ وخلق .
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وحـ انـتــصـر في مــعـركـة اجلــمل وسـمع من كــان يـنـال من الــسـيـدة
عائشة أَمَرَ بجلده 

وعَمَدَ الى ارجاع السيدة عائشة مصحوبةً بالتكر والوداع الكر 
وكان (ع) قد أرسل معهـا خلدمتها مـجموعة من النسـاء ألبسهن ثياب

الرجال 
وفي الطريق كانت تقول :

لقد هتك ستري برجاله ..!!
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اءَ عَنْ اهل ياه  مَنَعَ ا ) على مصادر ا ح سيطر معاوية في (صف
العراق  

اء حتى أَضرَّ بهم العطش . وحال جيشه بينهم وب ا
ـاء أتاح لـهم ان يشـربوا ـؤمنـ جنـدَ معـاوية عن ا وحـ أجلى امـير ا

منه تماماً كما شرب جنوده 
اء عـنـهم الضـطـرهم الى اخلـنـوع واالستـسالم من ولـو كـان قـد منـع ا

نعانه من ذلك . دون قتال ولكن انسانيتَه ومروءتَهُ 
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كان يقول جلنوده ح يخوض بهم غِمار احلروب :
ال تُجهزوا على جريح 

وال تبعدوا مُدبِرَاً 
وال تصببوا معورا 

وال تروّعُوا النساء بأذى وإنْ شتمنَ أعراضَكم وسب أمراءَكم 
ـعركة وبه رمق من وكان ينـهاهم  أنْ يتـعقبـوا جريحـا وقع في ساحة ا

احلياة وينهاهم أنْ يأسروه ...
هذه هي القيافة الـفذة التي جَعَلَتْه أنـشودة األبرار على مدى األعصار

وفي شتى األرجاء والديار .
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وخاطب االمام (ع) واحداً من الذين كانوا يُريدون اإلثراء على حساب
البائس والفقراء فقال له :

(اتق الله  
واردد الى هؤالء القوم أموالَهُم  

فانّك ان لم تفعل  ثم أمكنَنِي الله منكَ ألعذرتُ الى الله فيك  
وألضربنَّكَ بسيفي هذا الذي ما ضربتُ به أحداً االّ دخل النار )

ـوقف الـصارم ومـا أحوجـنـا اليـوم الى مـثل هذا ا
ال العام مع حيتان الفساد وقراصنة نهب ا

انـنـا ال نسـمع االّ الـعـربـدات من دون أن نـشـهد
شيئا من العقوبات واالجراءات .

جــــــــــوائـــز مــــســــــــابــــقـــة الـــدورة
قــــــبلة.   ا

وبـــعـــد الـــقـــاء الـــكـــلـــمـــات من قـــبل
الدكتور واثق الهاشمي رئيس جلنة
احلفاظ على تراث الساعاتي وكلمة
لوكـيل وزيـر الثـقافـة جـابر اجلـابري

وكلـمـة احتـاد االدباء حـسـ اجلاف
وعلي الـفـواز  وكلـمـات الفـائزين من
الــدورات الــســابــقــة حــسن الــبــحـار
و"زيــنب ســاطـع" اعالن الــنــتــائج
ــتـــنــافــســـ الــذين بــلغ فـــمن بــ ا
فـاز بـاجلـائـزة االولى عـددهم عـشـرة
قـيم في بـروكسل الكـاتب الـعـراقي ا
زهـيــر كـر عن مـخـطــوطـته (أغـاني
ـــــــاجنــــــو رحــــــلـــــــة الى الــــــرمـل وا
نــواكــشـوط/بــامــاكــو) فـيــمــا جـاءت
اجلــائــزة الــثــانــيـــة مــنــاصــفــة بــ
الــــكــــاتـــبــــ "د. حــــلــــمي مــــحــــمـــد
الـقــاعـود"من مــصـر عن مـخــطـوطـته
(عـابر سـبـيل) مع مـخـطـوطـة (طريق
البلقان) للـدكتور "حسن عبد راضي"

من العراق.
ـبــادرة من و كــمــا قــررت الــلــجــنــة
راعي اجلـائـزة د. ســعـد الـسـاعـاتي
مـنح جـائـزة مالـيـة تـقـديريـة لـعـائـلة
ي الراحل الشهيـد الروائي واالكاد
"عالء مــشــذوب تــقـديــراً لــشــجــاعـته
وهـو وإسـهــامـاته ومـكـانــته االدبـيـة
الذي سبق وأن فـاز باجلـائزة قبل 3

سنوات.

إقبال عبد احلسإياس الساموك
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