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{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - دعـــــــــا
ــانــويل الــرئــيس الــفــرنــسي إ
مــاكـرون امس الــثالثــاء طـهـران
إلى "العـودة من دون تأخير" عن
جتاوز مخزونها من اليورانيوم
ــنــخــفـض الــتــخــصــيب احلــدّ ا
ــنــصــوص عــلــيه فـي االتــفـاق ا
ــــــــوقـع عـــــــام  2015 حــــــــول ا

برنامجها النووي.
وأفــاد بـيــان أصـدرتـه الـرئــاسـة
الفرنسيـة أن ماكرون "أخذ علماً
بـقـلق" بـإعـالن الـوكـالـة الـدولـية
. وأضاف للـطاقـة الذريـة االثنـ
قـــصــــر اإللـــيــــزيه أن الــــرئـــيس
الــــفــــرنــــسـي "طــــلب من إيــــران
العـودة من دون تـأخـيـر عن هذا
الــتــجـــاوز" و"االمــتـــنــاع عن أي
تـــدبــــيـــر إضـــافـي من شـــأنه أن

س بالتزاماتها النووية".
وذكّــــر مــــاكــــرون "بــــتــــمــــسّــــكه
بـاالحترام الـكامل لبـنود االتفاق
ــــبـــرم عـــام "2015 الــــنـــووي ا
مــشــيـراً إلـى أنه "سـيــواصل في
ــقـبــلـة اإلجــراءات الـتي األيـام ا
اتخـذها لكي تـتقيّـد إيران بشكل
كــامل بــالــتــزامــاتــهــا وتــواصل
ــــــنـــــــافع االســــــتـــــــفــــــادة مـن ا
االقـــتـــصـــاديـــة لالتـــفـــاق" وفق

اإلليزيه.
وأعلن وزيـر اخلارجـية اإليراني
مـحـمـد جـواد ظـريف االثـنـ أن
مـخــزون بالده من الــيـورانــيـوم
ـنـخـفض الــتـخـصـيب "جتـاوز ا

حدّ الـ 300كلغ".
وأكــدت هـذا الــتـجــاوز الـوكــالـة
ـكلـفة الـدوليـة لـلطـاقـة الذريـة ا
الــتـحـقق من أن طــهـران حتـتـرم
الـــتــزامـــاتـــهــا جتـــاه اجملـــتــمع
ـتخـذة في تـموز2015 الـدولي ا

في فيينا.
واعـــتـــبــر الـــرئـــيس األمـــريـــكي
دونـالـد تـرامب أن إيـران "تـلـعب
بـالـنـار". وبـحث تـرامـب هـاتـفـياً
ـــــلـف اإليـــــراني مع اإلثـــــنــــ ا
مـــــاكــــرون بــــحـــــسب الـــــبــــيت
األبـيض في إطـار تـوتـرات بـ
طــهــران وواشــنــطن مــتــفــاقــمـة
أصـالً. وتـــســــعى فـــرنــــســـا إلى
ــانـــيـــا وبـــريــطـــانـــيــا جــانـب أ
وروســيـا والـصــ إلى احلـفـاظ
على اتفاق  2015رغم انسحاب
ــــــتـــــحــــــدة مـــــنه الــــــواليـــــات ا
والــعـــقــوبــات الـــقــاســـيــة الــتي
تـفـرضـهـا واشــنـطن عـلى إيـران
وشركائها التجاري خصوصاً

على صادراتها النفطية.
ودعت هـــذه الـــدول طــهـــران في
األســـابــــيع األخـــيــــرة إلى عـــدم
ارتـــكــاب "خـــطـــأ" أن تـــكــون في

حالة "انتهاك" االتفاق.

الى ذلك تـسـجل بـورصة طـهران
ازدهـارا بـالــرغم من الـعــقـوبـات
األمـريـكيـة الـتـي تـكبـل اقـتـصاد
الــبــلــد والــغـمــوض الــذي يــلف
ستـقبل نتيجة تـصاعد التوتر ا

اجليوسياسي في اخلليج.
وعرفت بـورصـة طـهران نـشـاطا
مــحـمــومـا اإلثــنـ بــعـد الـذروة
ــسـجـلـة مــؤخـرا في سـوق في ا
ارتفاع مـتواصل منذ  12شهرا
ـتـعامل فـي البـورصة وأوضح ا
مـنذ فتـرة طويلة مـحسن أن هذا
الـنشـاط نـتج بشـكل أساسي عن

انهيار العملة اإليرانية.
وقــــال إن "الــــزيـــــادة في أســــهم
الــبــورصــة لـيــسـت نـاجــمــة عن
زيـادة الــربـحـيـة بل عن ارتـفـاع
قــيــمــة أصـول الــشــركــات" الـتي
ـوازاة شــهـدت ارتـفــاعـا حـادا 

تدني قيمة الريال.
ويـقول مـحسن الـبالغ من الـعمر
ـكن  58عـامــا إنه "رأى كل مــا 
رؤيــته" خالل ثالثــة عـقــود عـمل

فيها في بورصة طهران.
ــؤشـر الــرئــيـسي في ويــحـقق ا
هذه البورصـة "تيدبيكس" زيادة
مـنتظـمة منـذ ايار/مايو ?2018
أي منذ إعالن واشنطن اخلروج
من االتـــفـــاق الـــنـــووي وإعـــادة

فـرض الـعــقـوبـات االقــتـصـاديـة
األمريكية على طهران.

وتــســارع ارتـــفــاع الـــســوق في
اضـية وسجل االشـهر الثالثـة ا
مــؤشـر "تــيــدبـيــكس" مــســتـوى
قــيــاســيــا تــاريــخـــيــا بــبــلــوغه
ـــاضي  248,577األســـبــــوع ا
مـتـخطـيـا ضـعـف مسـتـواه قـبل

عام.
ومع هـبـوط قـيـمـة الـريـال بـاتت
ـستوردة أغلـى ثمنا الـبضائع ا
بـــــكـــــثــــــيـــــر فـي وقت جتــــــعل
فـروضة العـقوبـات األمريـكيـة ا
ــصـرفــيـة من ـعــامالت ا عــلى ا
الـصــعب دخــول الــبـضــائع إلى
إيـــــــران أو تـــــــقــــــــاضي ثــــــــمن

الصادرات.
ــســتــثــمـرين ال لـكـن يـبــدو أن ا
يـكـترثـون لـهـذه الصـعـوبات وال
للـتوتر مع واشـنطن الذي ازداد
مــنــذ شــهــرين مـع الــتــصــعــيــد
العسـكري في اخلليج واخلالف
حــــول الـــــبــــرنــــامـج الــــنــــووي
اإليــراني. واســـتــمـــرت أســعــار
األسـهم في االرتـفـاع حـتى بـعـد
إسـقـاط إيـران طــائـرة أمـريـكـيـة
20 بــــــــــــدون طـــــــــــــيــــــــــــار فـي 
حـزيران/يونـيو متـخطيـة عتبة

تفاقمة. جديدة في األزمة ا

سـتـثمـر محـمـد كازراني وقـال ا
الـذي قــصـد الــبـورصـة لــسـحب
ــكـنه اســتـثـمــارهـا "قـد أمـوال 
يكـون اندالع نزاع األمـر الوحيد
ــكـن أن يــشل الـــســوق" الـــذي 
معتبرا أن "الـتوتر السياسي لن

يكون له تأثير".
ـستثـمر البـالغ من العمر وقال ا
 48عاما مبديا ارتياحه "السوق
بـحــالـة جـيـدة جــيـدة جـدا مـنـذ

ثالثة اشهر".
غيـر أن الـعقـوبـات تلـحق ضررا
جسيما باالقتصاد اإليراني وال
ـســتـهـدفـة سـيـمــا الـقـطــاعـات ا
مـبـاشـرة بـالعـقـوبـات عـلى غرار
ـصارف والـصنـاعات الطـاقة وا
األســــاســـــيـــــة مــــثـل الــــصـــــلب

والبتروكيماويات.
وبـلـغت نـســبـة الـتـضـخم 52%
بحسب األرقام الرسمية وخسر
الـــريـــال نـــصف قـــيـــمـــته مـــنـــذ
أيـــــار/مـــــايــــو  ?2018ولــــو أن
مـعاودة فـرض العـقوبـات ليست
بـــراي خـــبـــراء فـي االقـــتـــصـــاد
الـسبب الـوحـيد لـهبـوطه مـقابل

العمالت الكبرى.
ويـتوقـع صنـدوق الـنـقـد الدولي
أن يـــتـــراجع إجـــمـــالي الـــنــاجت
الـداخلـي اإليراني بـحوالى 6%

طــــــهـــــران مـن خالل الــــــزجـــــاج
ــتـــداولــ الـــذين يـــتــابـــعــون ا
باهـتمـام أسعـار أسهـمهم فـيما
تعـرض شاشـات كبـيرة سـلسـلة

ئوية. من األرقام والنسب ا
وبـعــدمــا يــنــصح مــحــسن أحـد
مـعارفه بـشـراء أسـهم في شـركة
مـتـخصـصـة في صـناعـة الـسفن
بـــدون االكــتـــراث لـــلــعـــقـــوبــات
األمريكية يوضح لفرانس برس
أن هـــذه األوضـــاع اجلــيـــدة في

البورصة قد ال تستمر طويال.
ويـقول "سـيدوم الـوضع سنة أو

سنت ولن يتكرر بعدها".
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ـن زامـلــني في مــطــلع حــيـاتي الــتـقــيتُ بــاألمس بــواحـد مـن االصـدقــاء الــقـدامى 
احلـــوزويــة فـي الــنـــجف االشـــرف ســـنــة  1387هـ -  1967وجــرى احلـــديث عن
أوضاع احلوزة الـشريفة يـومذاك وكيف أنهـا كانت في عزّها وأوج حـراكها الديني

والعلمي ..
ـرجعـيـة الديـنـية الـعلـيـا لالمام الـراحل آيـة الله الـعـظمى الـسـيد مـحسن لـقـد كانت ا

احلكيم وهو صاحب مواهب ومناقب أهلّته العتالء القيادة الدينية بكل اقتدار .
إنّ لـلقيـادة مواصـفات خـاصة ال جتـتمع االّ عـند الـقادة االسـتثـنائـي ومـنهم االمام
احلـكـيم  األمـر الذي جـعـله مـهـوى القـلـوب بـعد أنْ نـال مـكـانه الـعالي في الـفـقـاهة

والقداسة واحلكمة ...
- 2 -

لقـد كـان صاحب اطـالع عمـيق وخـبرة مـتـميـزة بـأوضاع الـشـعب العـراقي وطِـباعِهِ
وعاداته .

ومن هـنـا فقـد كـان يتـعـامل مع طـبقـة من الـطبـقـات بـاألسلـوب الـذي ينـاسـبهـا ويـؤثر
فيها.
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لـكي  جَـعَلَهُ وغـيابُ الـزعـماء الـسـيـاسيـ الـعراقـيـ عن السـاحـة بانـتـهـاء العـهـد ا
ـشـهـودة في الدفـاع عن الـدين والـشعب مَفْـزَعـاً للـبالد والـعـباد فـكـانت له مـواقِفُه ا

والوطن .
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ـكن الـقـول انه كـان مَـوْئِال لـلـعـراقـيـ جـمـيـعـاً عـلى اخـتالف أديـانـهم ومـذاهـبـهم و
وقومياتهم .

وفتواه في حتر قتال األخوة الكرد معروفة مشهورة .
سيحي مشهودة أيضا ... كما أنّ استقباله لوفود علماء ا
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ـخـطوطـاتـها كـتـبات  لـقد أنـشـأ مـكتـبـة عامـة في الـنجف األشـرف تـعتـبـر من أهم ا
دن ومطـبـوعاتـها ولم يـكـتف بذلك بل فـتح لـها فـروعاً في الـعـديد من احملـافظـات وا

العراقية وكانت بؤراً للوعي والثقافة والنهضة .
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ـلك في احلـرم الـعـلـوي الـشـريف تـعـبيـراً عن لـقـد كـان يـرفض أحـيانـاً االجـتـمـاع بـا
سخطه على النظام .

كما أنّه رفض االجتماع بعارف األول ح أراد زيارَتَه لنفس تلك األسباب .
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لم يكن  –طيّب الله ثراه  –يرتضي ( الطائفية) بكلّ أشكالها .
ولـقد شهد العراق  –إبّـان العهد القاسمي  –انحـساراً للمـوجة الطائفـية التي كانت
ـصلحة مُقـلدي السيد احلـكيم وأتباعه  ولكنه لكي  وصَبَّ ذلك  طاغية في الـعهد ا
أعـلن سخـطه عـلى احلكـم القـاسـمي لصـدور قـانون األحـوال الـشخـصـية رقم 188

يراث ب الذكر واالنثى . لسنة  1959والذي ساوى في ا
لقد كان منطلقُه إسالمياً ولم يكن طائفّياً .

ـسـؤول عن صـدوره قد ـكن يـرضى بـصـدور قانـون يـخـالف الـقـرآن وإنْ كـان ا لم 
رفع احلَيْفَ عن أبناء طائفته ومريديه ...

وهنا تكمن العظمة 
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وكان رحمه الله صاحب ذاكرة حديدية قلَّ نظيرها .
حدّثني صديقي باألمس :

قـامة عـلى روحه الطـاهرة امـتدت بـعد وفاتـه الى أربعـ يوماً انّ مـجالس الـفاحتـة ا
دون انقطاع ...

شـاركـ فيه أنْ ولـقد كـان صـاحبي حـاضـراً ح قـدم أحـد الـوفود  وطـلب أحـدُ ا
دة خـمس دقائق  فَسُمِح له  فـبدأ الرجل يسـرد حكايته عن يُسمح له بـالكالم ولو 

الرجع الراحل فقال :
جِئْتُه يوماً وبعد أنْ تطلّع في وجهي سألني :

كيف حال أخيك فالن ?
قلت :
توفي 
قال :

ما حال أختِك فالنة ?
قلت :

توفيت 
ولقد أدهشني ذلك منه فقلتُ له :

مِنْ أينَ عرفتني وعرفت اسمي واسماء إخوتي وأخواتي ?
قال :

لقد بقـيتُ في داركم عدة أيام ح خرجنا للجهـاد مع السيد احلبوبي متوجه الى
( الشعيبه) ..

ومن هنا فأنا أعرفكم جميعاً ..!!
ان الـفاصل بـ رويـة السـيـد لزائـره وبـ نزوله عـنـدهم لم يكن يـقل عن نـصف قرن
ـتـحـدِثُ عـنه صـبـيـا صـغـيـرا يـومـذاك من الـزمـان –في أقل الـتـقـديـرات- وقـد كـان ا

والشك ان الكثير من مالمحه قد تغير ..!!
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ولقد زرتُه يـوماً فأخرج رسالة كانت وَصَلَتْه من بعض الكاظمي يطلبون منه ارسال
كتبة معنيّة يرتادونها وسألني : كُتبٍ 

كتبة ? هل زرتَ هذه ا
-سألني ألنني كاظميّ  –

فقلت 
ال 

قال :
كنك زيارتها ? هل 

انني أحبّ أن أعرف شيئا عن مرتاديها ألبعث لهم بالكتب التي تناسبهم.
وبصراحة :

لقد أذهلني هنا شيئان :
االول :

ن يصل الـيه من رسـائل النـاس وحـرصه على تـلـبيـة ما الـعنـايـة 
يطلبون .
الثاني :

ذاكـرتُه احلديـدية فـقد أخـرج الرسـالة عـلى ضوئـها بـسرعة
مــتـنـاهـيــة  مع انه يـتـلــقى مـا ال يـحـصـى من الـرسـائل من

مختلف البلدان .

W∫ جانب من بورصة طهران التي تشهد ازدهارا برغم العقوبات االمريكية —uÐ

هـــذه الـــســـنــــة بـــعـــد تـــراجـــعه
بحوالى  %4في .2018

وال يـضـر ضـعف الــريـال حـكـمـا
بجـميع الشركـات بل إنه "مفيد"
بـــرأي بــعـض الــشـــركـــات الــتي
ــواد تــغــتــنم ارتــفــاع أســعــار ا
ـــســــتـــوردة لــــتـــعــــرض عـــلى ا
اإليراني بدائل عـنها مصنوعة
مـحـلــيـا وبـالـتــالي أدنى سـعـرا

وفق ما أوضح محسن.
وقال إن "الـعـقـوبات والـتـوترات
الـــســــيـــاســـيـــة كـــانت مـــفـــيـــدة
للـشركات الـتي تبـيع منـتجـاتها

في إيران".
ولـــفـت كـــازراني إلـى أن بـــعض
الـشـركـات تـسـجل زيـادة هـائـلـة
في الـطـلب إلى حـد أنه "يـتـحـتم
عــــلـى الــــزبــــائـن الــــوقــــوف في

صفوف انتظار".
ـــــــفـــــــارقــــــة أن أكـــــــبــــــر ومن ا
ستـفيدين من هذا الوضع هي ا
ــسـتـهــدفـة حتـديـدا الــشـركـات ا
بالـعقـوبات األمـريكـية وأبـرزها
شـركة "مـباركة" لـلفـوالذ و"شركة
اخلـلـيـج الـفـارسي لـلــصـنـاعـات
البـتروكيـماوية" وهي مـجموعة
كــبــرى عــلى ارتــبــاط بــاحلــرس

الثوري اإليراني.
ويراقب مـستثـمرون في بورصة

بغداد
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ÆÆ VFA « «u d²Š«

rJO U¼« pK  fO  dz«Ëb U
ـنـظـر الـذي جتـد فـيه الـشـعب يـقـف طـوابـيـرا امـام  الـدوائـر  بـهذه كم مـقـزز ذلك ا
ـوظـفـون يتـبـخـتـرون حتت الـسـبالت ـاطرة فـيـمـا ا األجـواء احلـارة وقبـلـهـا الـبـاردة ا
ـثلـجة  –عـلى اقل من مهـلهم  –يسـتـمتـعون في الـفيس اء والـعصـائر ا والتـبريـد وا
سكـ اخر اهتـماماتهم .. ـواطن ا ـا يجعل ا وتـوتير والـيوتيـوب وغير ذلك الـكثير 
واذا مــا تـذكــروه فـان مــفـردة تــعـال بــعـد أســبـوع اســهل من الــعـلك في افــواهـهم .
ـاذا الشـعب يقف حتت اشـعة الـشمس ـاذا هذا الـتفـاوت السـلطـوي  والـسؤال هـنا 
ـتـعددة مـنذ أيـام الدكـتـاتوريـة البـغيـضة ـسـميـاته وعنـاوينه ا وظف  وحتت رحمـة ا

قراطية الغريبة .  حتى عهد الد
قراطيـة واالشتراكيـة والعدالة االجـتماعيـة ... ال قيمة ـتداولة كالـد فاهيم  ا ( ان ا
ساواة وتزيل الفوارق الطبقية الشاسعة  كما يوضح وال معنى لـها  ان لم حتقق ا
ذلك في شـعـر راسي االصلـع وذقني الـكث الـطـويل . فـكم تـمنـيت ان يـكـون الـتوزيع
عادال ب فـروة الراس وشعر اللحية .. حتى ال يتشوه منظر الوجه ) .تلك كانت من
ــفـارقـات الـطـريـفــة الـتي خـطب فـيــهـا بـرنـادشـو امـام اجلــمـوع عن الـعـدالـة جـمـلـة ا

االجتماعية . 
رضى وهم يـفتـرشون الـشوارع ـنظـر الكـبار والـعجـزة وا كم تشـمئـز الـنفس االبـية 
واالرصـفـة قـرب بـعض الـدوائر يـبـحـثـون عن جـنـسيـة او شـهـادة جـنـسـية او عن أي
ـسـتمـسـكات األربـعة ) الـتي تـخلـصـنا من مـوبـقات نـظام أوراق ثـبـوتيـة من قـبيل ( ا
اوجـدهـا ولم نـتـخـلص من تــبـعـاتـهـا حـتى االن  فـقـد اســتـخـدمت في دوائـر الـعـهـد
واطن فـضال عن استـغالله  فمـا اسهل ان يـقولوا اجلـديد كـأبسط وسـيلـة النهـاك ا
لـلمـراجع بـرغم احلـر والـزخم واجلـهـد والـبـذل والـتـعب : ( هـات صـحـة صدور  او
اسمك خطـأ صححه باجلنسية او هات بطاقة سكن جديدة وهلم جرى .. من متاعب
ـضحي سـك ا واطن الـفقـيـر ا وأسالـيب رخيـصـة غيـر نزيـهة تـقـبض على حلـيـة ا
ــســلــحـ او األحــزاب الــتي تــمـشي تــســتـنــزف جــيــبه دون رجـاالت الــســلــطـة او ا
مـعـامالتـهم عـلى عـجـالة وهم في الـبـيـوت اذ ال يـتـجرأ احـد ان يـقل لـهم ثـلث الـثالثة
 ذلك الصـوت العربي - القح - بضـميره الصحراوي كم).  يبقى ابـو ذر الغفاري 
االسالمـي   الـذي تـفـجـر عـلـى الـواقع الـفـاسـد في اشــراقـة صـدر االمـة ومن عـلى
تلك قوت ن ال  منابـرها وفي شوارعها  بجهارهـا بال موانع وال كوابح : ( عجبت 
عـيــاله وال يـخـرج حــامال سـيـفه ) . انـهــا  لـيـست دعـوة لــلـصـوصـيــة والـقـتل ونـهب
ـؤسسـات والتعـدي على النـظام العـام  فان اللـه جل مقامه يـعي ويعرف تـماما من ا
ـاذج صنـيعـة كل زمكان  هـم اولياؤه الـصاحلـون. فال حاجـة الى ازياء واشـكال و
دني بـاحلى ابهـته واشرف مقامه لقد اعـلن الغفـاري العصـيان ا
ـنـظـومـة االخالقـيـة وتـفـانـيه وبــذل مـهـجـته  عـصـيـان عــلى ا
احلـاكمـة  الـتي جعـلت الـتفـاوت الـطبـقي ديدنـاً حـتى جتلت
اجلاهـلية اجلـديدة بـاسوأ اشكـالهـا  في وقت مازالت دماء
شهـداء صدر االسالم و حمـلة مشـاعل النور واهل الـتنزيل

والتبشير والتطبيق  عطرة حية لم تندثر بعد) .

انويل ماكرون  إ

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
 إِلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي 

عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
صدق الله العلي العظيم 
بـقـلـوب مـطمـئـنـة بـقضـاء الـله وقـدره تـنـعى أسرة آل

اخلطيب العوادي وأسرة آل زيني فقيدتهم
wM¹“ d UÐ ` U  WOMſ W¹uKF «

عقيـلة الـراحل الدكـتور الـسيـد حمـيد جـواد اخلطيب
الـعوادي الـتي انـتقـلت الى رحـمة الـله ورضوانه في

صادف ١ / ٧ / ٢٠١٩.  مساء يوم األثن ا
الفقيدة والدة كل من:

الدكتـور مجـيد اخلطـيب والدكـتور سلـيمـان اخلطيب
والـعــمـيــد رشـاد اخلــطــيب والـشــهـيــد عــبـد اجلــلـيل
ـهـندس قـصي اخلـطـيب والـدكـتـور لـؤي اخلـطـيب وا
اخلطـيب والـسـيد سـامـر اخلطـيب  والـعـلويـة سـلمى
اخلــطـيب والـعـلـويــة مـهـا اخلـطـيـب وشـقـيـقـة كل من

السادة:
رحـوم السيد باقر زيني والدكـتور محمد علي زيني ا
والدكتور ضياء زيني  والدكتور محمد رضا زيني

تـغـمــد الـله الــفـقـيــدة بـواسع رحــمـته وحــشـرهـا مع
مــحــمــد وآل بــيــته الــطــاهــرين (ص) وألــهم ذويــهــا

ومحبيها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم


