
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

ــنـاخ الــتي سـتــنـعــقـد في  23أيــلـول ا
خالل االجـتماع السنـوي لزعماء العالم
ـتـحـدة. في اجلــمـعـيــة الـعـامــة لأل ا
وكـانت  تـونبـرج قد أبـحـرت إلى ميـناء
ــاضي في نــيـــويــورك يــوم األربــعــاء ا
قــارب ال يــنـبــعث مــنه الـكــربــون حـيث

أكملت رحلة استغرقت  14يوما تقريبا
من إنكلترا.

وعــنــدمـا وصــلت إلـى نـيــويــورك قـالت
تــونــبـرج في بــيــان (يـجب عــلى كل من
ــسـتــقـبــلـنــا االنـضــمـام الــيـنـا يــهـتم 
واإلضـــــــراب في  20و  27أيـــــــلــــــول).

شـــرق بـــغـــداد). ولـــفت الـــتـــقــريـــر الى
ـواطـن لم يـشعـوا بالـهزة كـما لم ان(ا
تــرد اي انـبـاء عن حــصـول أضـرار).من
جهة اخرى حتركت الناشطة السويدية
الــشـابــة جـريــتــا تـونــبـرج بــحـمــلـتــهـا
ــنـاخ إلى األســبــوعـيــة بـشــأن تــغـيــر ا
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ـسـتـقبـل) على وحـثت (كل مـن يهـتم بـا
االنـضــمـام إلـيـهـا عـنـدمـا يـجـتـمع قـادة
ـقبل. الـعـالم في نـيويـورك في الـشهـر ا
وبـدأت تونـبرج ( 16عـامـا) التـغيب عن
ــــدرســـة أيــــام اجلــــمـــعــــة قــــبل عـــام ا
ـان الـسـويـدي لالحــتـجـاج خـارج الـبــر
ــيــة ــا أدى الـى تــشــكــيل حــركــة عــا
لـلـمنـاخ تـعرف بـاسم (أيـام اجلمـعة من
ــــســــتــــقـــــبل). وانــــضـــــمت إلى أجـل ا
ألـكزاندريا فـيالسينور ( 14عـاما) وهي
مـن سكـان نيـويـورك اول امس اجلمـعة
والـــتي بــدأت اعــتـــصــامــا خــارج األ

ــتــحــدة في نــيــويــورك كــانـون األول. ا
وأيــد الــنــاشــطـتــان نــحــو مــئـتــ من
احملــتـجـ الــشـبـاب اآلخــرين بالفـتـات
كــتــبــوا عــلــيــهــا (سـاعــدونـي.. مـنــزلي
يـــحــتـــرق) و(إذا لم تـــتــصـــرفـــوا مــثل
الـكـبـار فسـنـفعل نـحن) و (الـعـلم ليس
الـصـمت). وشمـلت هتـافـاتهم ايـضا (ال
كن) ـكن إيـقافـنا.. عـالم أفضل امـر 
و (مــســتــويــات ســطح الــبــحــر تـرتــفع

وكذلك نحن).
ـقرر أن تـتحدث تـونبـرج في قمة ومن ا
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والـتـقت تـونـبـرج مع رئـيسـة اجلـمـعـية
ـتـحــدة مـاريـا فـرنـانـدا الــعـامـة لأل ا
إسـبـيـنـوزا اول امس اجلـمـعـة.وتـعـتزم
ـتـحدة تـونـبـرج حضـور مـؤتـمر األ ا
ــعــني بـتــغــيـر اخلــامس والــعـشــرين ا
ــنــاخ في ســانــتـيــاغــو بــتــشـيــلي في ا
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رجـحت هـيئـة االنـواء اجلويـة والـرصد
الـــزلـــزالـي الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــنـــقل
انــخـفــاضـا قــلـيال فـي درجـات احلـرارة
نـطقتـ الوسـطى والشمـاليـة اليوم بـا
ـنـطـقة االحـد مـقـابل ارتـفـاع قـلـيل في ا
اجلــنـوبـيــة. وجـاء في تـقــريـر لـلــهـيـئـة
اطــلـعت عـلـيه(الـزمـان) امس ان (طـقس
الـــيــــوم االحـــد ســـيـــكــــون مـــشـــمـــســـا
ـنـطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة مع بـا
انــخــفــاض قــلــيل فـي درجــات احلـرارة
والـريــاح شـمـالـيـة غـربــيـة خـفـيـفـة الى

معتدلة السرعة). 
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ــنـــطــقــة مـــضــيـــفــا ان (الـــطــقس فـي ا
اجلـنـوبـيـة سـيشـهـد ارتـفـاعـا قلـيال في
درجــات احلــرارة فـيــمــا تـكــون الــريـاح
شــمـالـيــة غـربـيــة مـعــتـدلـة الى نــشـطـة
الـــســــرعـــة). وبـــلـــغت درجـــة احلـــرارة
الـــصــغــرى في بــغــداد امس 29 درجــة
مـئوية والعظمى  46 درجة مئوية وفي
البصرة  46-31 وفي الســـــــــــليمانية
  38-26 درجــــة مــــئـــويــــة. وســـجــــلت
مــراصــد الـهــيـئــة حــدوث هـزة أرضــيـة
ـاضي شــمـال شـرق مــسـاء اخلـمــيس ا
خــانــقــ  وشــمــال شــرق بــغــداد عــنـد
الـسـاعـة السـابـعة و 45دقـيـقة صـبـاحا
.وبـحسب تقرير للهـيئة فقد (بلغت قوة
الـهزة   5?3درجـة عـلى مقـياس رخـتر,
وتــبــعـد  46كــيــلـومــتــرا  شـمــال شـرق
خـانـقـ ونـحو  180كـيـلـومـتـرا شـمـال
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ـصادف أعـلن عـدد الـدول الـعربـيـة أن بـدايـة الـعـام الهـجـري اجلـديـد امس الـسـبت ا
ـيالدي وهـو الـعام  1441 مـنـذ هجـرة الـنبي يــــوم  31 اب اجلـاري حـسب التـقـو ا
ديـنة. ويـعـتمـد الـتقـو الـهجـري عـلى قيـاس دورة الـقمـر حول مـحمـد من مـكة إلـى ا
األرض بحـيث يكتمل الشهر الـهجري باكتمال دورة القـمر. وذلك على عكس التقو

يالدي/ الشمسي الذي يعتمد على دوران األرض حول الشمس. ا
وتُـقاس نهـاية وبدايـة الشهـر الهجري
بـنـاء عـلى رؤيـة هالل الشـهـر اجلـديد
مـا يـجـعل أيـام األشهـر الـهـجريـة غـير
مـحددة على عكس الـتقو الشمسي.
وبـنـاء علـيه يـتبـاين عـدد أيـام الشـهر
الــهــجـري مــا بـ  29وثـالثـ يـومـا.
وبـسبب النقطة السابقة تتقدم السنة
الــهـجـريـة  11يــومـا كل عــام مـقـارنـة
بـالتقو الشمسي ما يجعل الشعائر
ـناسبات اإلسالمـية تقع في فصول وا
وأوقـات مختـلفة كل عام. كـذلك تتباين
رؤيــة اكـتـمــال دورة الـقـمــر بـنـاء عـلى
ـوقع اجلـغـرافي مـا يـعـني أن بـداية ا
الـشـهـر الـهجـري قـد تـقع في مـكان وال

تقع في آخر.  
وهـي طـريـقـة تـقـدم بهـا مـجـمـوعـة من
عــلــمــاء الــفــلـك عـام  2001لــلــحــد من
الـــتــبــاين في رؤيــة الــهالل في الــدول
ؤتمر اخملـتلفة. واعتُمـدت الفكرة في ا
الــفـلـكي اإلسالمي الـثـاني الـذي أُقـيم
فـي الــعــاصـــمــة األردنــيـــة عــمّــان في
تـشـرين الـثاني .2001 وتـقـدمت جلـنة
واقيت" الـتابعة "األهـلة والتـقاو وا
لـالحتــاد الـــعــربي لـــعــلـــوم الــفـــضــاء
. وتعتمد والـفلك بفكرة قياس التقو
عـــلى تـــقـــســيـم الــكـــرة األرضـــيــة إلى

: نصف
ـــنـــطـــقــة الـــنـــصف الـــشـــرقي: وهي ا
الـــواقــعـــة بــ خط طــول  180درجـــة

شرقا إلى خط طول  20درجة غربا.
ـــنــطـــقــة والـــنـــصف الــغـــربي: وهي ا
الـواقعة ب خط طول  20درجـة غربا

دينة لكن العمل به بدأ بعد ذلك إلى ا
بـ  17عــامـا. وكـان اخلــلـيـفــة عـمـر بن
اخلــــطـــاب هـــو مـن اعـــتـــمــــد الـــعـــمل
بــــالـــتـــقــــو الـــهـــجــــري في الـــدولـــة
اإلسـالميـة والـذي كان يُـعـرف من قبل
بــالــتـقــو الـعــربي واكـتــسب لـفــظـة
"الهجري" بعد ربطه بالهجرة النبوية.
واخـتيرت أسماء األشهـر التي نعرفها
حــالـيـا بـعـد أن كـانت الـقـبـائل تـطـلق
أسـماء مخـتلفـة على األشهر. وهي في
الــغــالب األسـمــاء الـتـي اتـفق عــلـيــهـا
الـــعــرب في اجــتــمــاع مــكــة عــام 412

مــيالدي. أيــام الـنــسيء وهي خـمــسـة
أيـــام كــان الـــعــرب يـــضــيـــفــونـــهــا أو
يـحذفونها من العـام القمري. واختُلف
عـلى سبب هذه األيام إذ يرى البعض
أنـهـا كـانت رهن الـزيادة أو الـنـقـصان
فـي حـسـاب دورة الـقـمـر حول األرض.
فـي حــ يـــقــول آخـــرون إنــهـــا كــانت
طـريقة للـتحايل علـى عدد أيام األشهر
احلُـرُم إذا أراد الـعـرب. وحـرم اإلسالم
أيــام الـنـسيء الحــقـا بـسـبـب الـتـبـاين
الـــشـــديـــد الـــذي قــد تـــتـــســـبب به في
ـناسبات حـساب مواقـيت الشـعائر وا

اإلسـالمية. ارتبطت أسـماء األشهر إما
بــالــفــصــول الــتي تــتــزامن مــعــهـا أو
أنـشـطة الـعرب في كـل منـها أو حـرمة

القتال فيها.
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فـمـثـال أشهـر ربـيع األول وربـيـع اآلخر
وافـقت فـصل الـربـيع عـنـد تـسـمـيـتـها.
وجُــــمــــادى األولى وجـــمــــادى اآلخـــرة
وافـقـت فـصل الـشـتـاء عـنـد تـسـمـيـتـها
ـاء). (والــكـلـمـة مـسـتـمـدة من جـمـود ا
وشـهـر رمضـان مسـتـمد من الـرموض
وهـــو اشــتــداد احلــر في الــوقت الــذي

. وتعـتـمد فـكرة إلـى غرب األمـريـكيـتـ
الـتـقو عـلى رصد الـهالل في يوم 29
مـن الـشــهــر الــهـجــري في أحــد بــقـاع
الـيـابـسة في كل مـنـطـقة. وحـال ثـبوت
رؤيـة الهالل (سـواء بالـع اجملردة أو
األدوات الـفـلكـيـة) تُعـلن بـدايـة الشـهر
ـنـطـقة اجلـديـد في الـيـوم الـتـالي في ا

كلها. 
وال تـعـنـي فـكـرة هـذا الـتـقـو أن تـبدأ
الـشـهور الـهجـرية في كل بـقاع األرض
فـي نفس اليوم لكنها حتد من التباين
فـي بدايـة الـشهـور في الـدول بـحيث ال
ـيـا. واجـتمع تـزيـد عـلى يـوم واحد عـا
سادة العرب في مكة عام  412ميالدية
لـلـتـوافق عـلى الـتقـو الـقـمري إذ أن
الـتـبـاين بـ قـبـائل الـعـرب في حتـديد
األشــهــر الـقــمـريــة تـســبب في فـوضى
بــشـأن مـوسم احلج وحـركـة الـتـجـارة.
وحـضـر هـذا االجتـمـاع اجلـد اخلامس
لــلـنـبي مـحـمــد الـذي أعـلن عن نـبـوته
عـام  610مـيـالدية واتـفـق فيـه الـعرب

على عدد األشهر وأسمائها. 
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رتبطة بكل كـما اتفقوا على األنشطة ا
شــهــر فــخُــصص بــعـضــهــا لــلــحـرب
وبـعـضـهـا للـتـجـارة وبـعضـهـا لـلحج.
كــذلك اتُـفق عـلى األشـهـر احلُـرُم الـتي
يُـحـرّم فـيـهـا الـقـتـال واسـتـمـرت حـتى
بـعـد ظهـور اإلسالم. وهذه األشـهر هي
ذي الـــقــعــدة وذي احلـــجــة واحملــرم
ورجـب. رغم أن التـقو الـهجـري يبدأ
تـأريـخه بـهجـرة النـبي مـحمـد من مـكة

سُــميّ فــيه. أمــا األشـهــر احلُــرُم فـذي
الــقــعـدة يــرمــز إلى قـعــود الــعـرب عن
احلــرب. وذو احلــجــة كــان هــو شــهــر
ُــحـرم فــهـو مــسـتــمـد من احلـج. أمـا ا
حتــر الــقــتــال. ورجب مــســتــمــد من
"رجـب الـــنــــصـــال عن الــــســـهـــام" أي
نــزعـهــا في وقت حتـر الـقــتـال. أمـا
صـفر فـيرتـبط بخروج الـعرب لـلحرب
حــتى تـصـفــر الـبـيــوت أي تـخـلـو من
أهـلهـا. وشعبـان يرمز إلى بـدء تشعب
الـــعــرب مــا بــ حـــرب وجتــارة بــعــد

قعودهم في رجب.
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ـــبـــرم عــام حـــول االتـــفـــاق الــنـــووي ا
وقـد انـسحب الـرئيس االمـيركي.2015
ــاضي بــشـكل دونــالــد تــرامب الـعــام ا
ـبـرم ب احـادي اجلـانب من االتـفـاق ا
ايـــران والــقـــوى الــكـــبــرى والــذي ادى
حــيــنـهــا الى تــخـفــيف الــعـقــوبـات عن
اجلـمهـورية االسالمـية مـقابل احلد من
أنــشــطـتــهـا الــنــوويـة. واجــتـمع وزراء
ـانـيـا خـارجـيـة بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وا
وانـــضـــمت الـــيـــهم وزيـــرة خـــارجـــيــة
االحتـاد االوروبي فيديـريكا مـوغيريني
الجـراء مـحادثـات على هـامش اجتـماع
لـالحتاد االوروبي في هلـسنكي. وأعلن
ـانـي هـايـكـو ماس وزيـر اخلـارجـيـة األ
أن اجملــتـمـعـ يـريـدون االسـتـفـادة من
الــزخم الــذي شــهــدته قــمـة مــجــمــوعـة
ــاضي حــ أعــلن الــســبع االســبــوع ا
الــرئــيـس األمــيــركي انه مــنــفــتح عــلى
احلـوار مع ايـران. وقـال "أولويـتـنا هي
ـتـحـدة تــسـهـيل حـوار بــ الـواليـات ا

وايران". 
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وأضـاف "بعـد قمة مـجموعـة السبع في
بـياريتس نعتقد جـميعا ان هناك رغبة
بـاحلوار ب الطرف وانه يجب البناء
عـلـيـهـا". من جـهـتـهـا قـالت مـوغـيـريني
"اذا كــان هــذا الــزخم اجلــديـد فــعــلــيـا
فـسيدعمه االحتاد االوروبي". وأضافت
"نـحن بحاجة لوقف تـصعيد التوتر في
ـنطـقة. وعـلينـا فتح الـقنوات من أجل ا
احلـوار والتعاون". وشـددت موغيريني
عـــلى ضــرورة احلـــفــاظ عـــلى االتــفــاق

ــكن أن تــؤدي الى "خــســائـر دقــيــقــة 
فـــادحــة فـي األرواح" عــلى أراضـــيــهــا.
وأضــاف نــتـانــيـاهــو خالل حــديـثه مع
مـــاكــــرون أن "أولـــئك الـــذين يـــوفـــرون
ـأوى لـلـعدوان واألسـلـحة (اإليـرانـية) ا
ـــنــأى" فـي اشــارة الى لـن يــكـــونــوا 
ـتــحـدث بـاسم اجلـيش لــبـنـان. وكـان ا
اإلســرائــيــلي جــونــاثـان كــونــريــكـوس
صــــرح اخلــــمــــيـس إن خــــطــــتــــهم هي
"حتــــويل الـــصـــواريـخ الـــتـــافـــهـــة إلى
صــواريخ عــالــيـة الــدقــة" مـضــيــفـا أن
حـزب الـله لـديه اآلن  130الـف صاروخ
فـي لـبـنـان. تـأتي هــذه االتـهـامـات بـعـد
هـجوم بـطائـرات بدون طـيار في نـهاية
هـذا األسبوع نسبه لبنان إلى إسرائيل
فـي معـقل حـزب اللـه في بيـروت وبـعد
إطـالق اجليش اللبناني مساء األربعاء
الــنـار عـلى طـائـرات إسـرائـيـلـيـة بـدون
ـز" طــيــار. وقــد ذكــرت صــحــيــفــة "تــا
ـسيرة التي الـبريطـانية ان الـطائرات ا
سـقـطت في ضاحـيـة بيـروت اجلـنوبـية
كـانت إسـرائـيلـيـة واسـتهـدفت مـنـشآت
إيـــرانــيــة إلنــتــاج الــوقــود الــضــروري

لصنع صواريخ دقيقة التوجيه.
ـانـيـا بـعـد اجـراء مـحـادثات وأعـلـنـت أ
مـع فــرنـــســـا وبـــريــطـــانـــيـــا أن الــدول
األوروبــــــيـــــة ســـــتـــــكـــــثـف اجلـــــهـــــود
الـدبـلـومـاسـيـة النـقـاذ االتـفـاق الـنووي
االيــراني. وقـد تـصـاعـدت حـدة الـتـوتـر
فـي األونـة األخــيـرة في اخلــلــيج حـيث
احـتجـزت ايران نـاقالت نفط غـربية في
أوج الــتــوتــر بــ طــهــران وواشــنــطن

إيـران قـالت اإلثـنـ إنـهـا بـاعت الـنفط
ـوجـود عـلى مـتـنـهـا فـيـمـا لم تُـعرف ا
ـــشـــتـــري. وقـــالـت ســـيـــغــال هـــويـــة ا
مــانــدلـكــيــر مـســاعــدة وزيـر اخلــزانـة
ـكـلّـفـة مـكافـحـة تـمـويل اإلرهاب إنّ وا
"ســـفــنًـــا مــثـل أدريــان داريــا  1تُـــمــوّل
األنــشــطــة الــضــارة لـلــنــظــام وتــنــشـر
اإلرهــاب". أضــافـت "أيّ شـخـص يُــقـدّم
الــدعم (لـلــنـاقـلــة) يـواجه خــطـر فـرض

عقوبات عليه.
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مـن جــــهـــــته نـــــصح رئـــــيس الــــوزراء
اإلسـرائيلي بنيام نـتانياهو الرئيس
ـانـويـل مـاكـرون اجلـمـعة الـفـرنـسي إ
بــعـدم "مـحـاورة" إيـران الـتـي تـتـهـمـهـا
إسـرائيل بـانها حتـاول صنع صواريخ
ـهاجـمتـها. وقـال نتـانيـاهو فـي لبـنان 
ـبادرة ـاكـرون خالل اتـصال هـاتـفي 
مـن الـرئـيس الـفـرنـسي "إنه وقت سيء
حملـاورة إيران" قائال إن طـهران "تكثف
ــنــطــقـة" حتــركــاتــهــا احلــربــيــة فـي ا
بـحـسب بيـان رسـمي اسرائـيـلي. وكان
الــرئــيـس الــفــرنــسي قــد دعــا في وقت
ســابق من هـذا األسـبـوع إلى اجـتـمـاع
بـ الرئيسـ اإليراني حسن روحاني
واألمـــيـــركي دونـــالـــد تــرامـب. ويــزداد
الـتـوتـر ب الـبـلدين بـشـكل مطـرد مـنذ
انـسحاب واشنطن من جانب واحد في
ايـــــار  2018مـن االتـــــفــــاق الـــــنــــووي
اإليـراني. واتـهـمت إسـرائـيل اخلـميس
إيران بالسعي من خالل حليفها حزب
الـله الـلـبـنـاني الى تـصـنـيع صـواريخ

الــنـفط اخلـام اإليـراني الــذي يـسـتـفـيـد
طـاف فيلق القدس التابع مـنه بنهاية ا
لــلــحــرس الــثــوري اإليـرانـي". وأوقِـفت
أدريــــان داريـــا  1الــــتي كــــانت حتــــمل
بـالسـابق اسم غريس 1  فـي الرابع من
تــمــوز قـبــالــة جـبـل طـارق. في  18آب
سُـمح لـلنـاقـلة بـاإلبحـار عـلى الرغم من
ـــنع ذلك. ــتـــحــدة  تـــدخّل الـــواليـــات ا
وقـالت سـلـطـات جـبل طـارق إنّ طـهران
تـعهّدت بـعدم إرسال برامـيل النفط تلك
إلـى سـوريــا. ومــذّاك ال تــزال الـنــاقــلـة
ـتـوسط من دون مـوجـودة في الـبـحـر ا
ـكــنـا حتـديـد وجــهـتـهـا أو أن يــكـون 
مــصـيــر شـحـنــتـهـا عــلى الـرغم من أن

{ واشــنـطن - (أ ف ب): أعـلـنت وزارة
اخلـزانـة األمـريكـيـة امس أن السـلـطات
األمـيـركيـة فـرضت عقـوبـات علـى ناقـلة
الـــنـــفط اإليـــرانــيـــة أدريـــان داريــا - 1
ــتــهــمــة بـنــقل نــفط إلـى سـوريــا رغم ا
الــعـقـوبـات - وعـلى قــبـطـانـهـا. وقـالت
الــــوزارة فـي بـــيــــان "أدريــــان داريـــا 1
تُــعـتـبـر مـلــكـيّـةً مـحـظــورة وفـقًـا لـقـرار
تـنـفيـذي يـستـهـدف اإلرهابـيـ وأولئك
الـذين يـدعـمـون اإلرهابـيـ أو األعـمال
اإلرهـابيـة". وأضافت أن قبـطان النـاقلة
أخـيلـيش كومار مـستـهدف ايضـا بهذه
الـعقـوبات. وقـالت اإلدارة األميـركيّة إنّ
الـنـاقلـة "حتمل  2,1 مـلـيون بـرميل من
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ــقـال وقــد اوصف بــنـعــوت شـتى ــا يـهــز الــبـعض يــديه وهــو يـقــرأ هـذا ا ر
وبحـسب مـا يشـتـهون لـيـقولـوا: انظـروا لـهذا الـرجل كـيف يهـذي يـحدثـنا عن
السـتوتات بيـنما البالد واقـفة على قرن ثـور فهناك مـن يهدد بضـربة ماحقة
وآخـر يخـشى من زج البالد في صـراع ال تعـرف له نهـاية وثـالث يتـنصل من
عالقـة حميـمة كنـا الى وقت قريب نـظنهـا مصيـرية خذ مـثال يا رجل: أال ترى
ـمسكـ بالعـمق ان تكـون الدولة هي رئـيس اجلمهـورية بـجاللة قدره يـرجو ا
ـرجعيـة في ادارة ما يـلوح في االفق ويريـد لبالدنـا ان تكون مـحورا لـتفاهم ا
تـصـارع في االقـليم نـعم ما تـقولـون صـحيح لـكنـنا فـشلـنا يـا اخوان في ا
كان منذ عقد ونصف من الزمان . يبدو ادارة اخـتالفاتنا والزلنا نراوح في ا
ان احلـديث عن الستوتات في هذا اجلو الساخن محـليا واقليميا ودوليا أقرب
الى الـهـذيـان مـنه الى الـقـول الـفـصل ولـكـني هـكـذا جُـبـلت أهـذي وهـذيـاني
سـرحية التي صفق لهـا جميع احلاضرين وقوفا ر) في ا (كـهذيان الذاكرة ا
آقي بغزارة بعدها فر بجلده كاتبها الشاعر عدنان بيـنما الدموع تنهمر من ا
الـصـائغ من الـبالد يــوم رأى الـقـنـابل تــتـقـاسم األصـدقـاء فـي حـرب عـبـثـيـة .
ـقدوره مـسك الـنـواعم من االمـور لن يـسـتـطيع قـناعـتي تـقـول ان الـذي لـيس 
الـعثور عـلى رأس اخليط الـضائع في (الوشـيعـة) العراقـية التـي تداخلت فـيها
جـمـيع اخلـيوط واأللـوان ومع كـل هذا الـتـداخل فـلـيس مـا يـحـدث في الـعراق
عـصـيـا عـلى احلـلـول وان مـا يـبـدو غـامـضـا فـيه مـا يـكـفي من الـوضـوح وال
يـتطلب األمـر سوى شـجاعـة تسـمي األشياء بـأسمـائهـا وهذا لم يـحصل لدى
رافيء غير اآلمنة من قـدر لهم مسك مقود السفينة التي الزالت متجهة نحو ا
وبتـنـا الـيـوم نخـشى غـرقـهـا كمـا غـرقت عـاصـمتـنـا بـالسـتـوتـات الـتي فرضت
سيـطرتها بـسياسة الـتسلل الناعـمة بعد ان حـشدت قواها عـلى استحياء في
ـدينة وب أزقتها فاذا بها اليوم ظاهرة تنخر في قلب بغداد والذي أطراف ا
ـنطقة باب ال يصـدق فليذهب الى الـشارع الذي يربط مـنطقة الـباب الشرقي 
نـطقة الـشورجة لـيرى بام عـينيه كـيف يصول ويـجول أصحاب ار  عـظم ا ا
رور مستـسلم السـتوتات طـوال وعرضا وعكس الـسير بيـنما يقف رجـال ا

وبكل رقة وبصوت أقرب الى الهمس يتحدثون مع أصحابها في حال اخملالفة
ـديـنة ـا يـخـدش حتضـر ا . الظـواهـر الـسلـبـيـة تنـمـو وتـتعـاظم أمـام األنـظار 
ـتـبـقي من جـمـالـهـا في حـ يـبـتـكـر الـبعـض اعذارا ويـشوه مـن صورتـهـا وا
و ظـواهر سـلـبيـة مـثل العـشوائـيـات السـكـنيـة وتربـيـة احليـوانات في ليـبـرر 
طاعم ذات الوجبات السريعة على الطرقات واالستحواذ األحيـاء الشعبية وا
رائب وانـتشار محال القصابة في وحتويل جوانب الشوارع  عـلى األرصفة 
اجلزرات الـوسـطيـة ومـا يـتبـعـها من جـيب جـانبـي ليـكـون مطـعـما عـلى الـهواء
ـا ال جتد لـها مـثيال في أسـوأ البـلدان من حـولنـا . اذا بقي الـطلق ظـواهر ر
احلـبل عـلى الـغـارب كـمـا يـجـري اآلن فـأظن ان الـسـتـوتـات سـتزيـح مـركـبات
راوغة كـبيرة النـقل اخلاص لـتحل محـلهـا فأسعـارها زهـيدة وقدرتـها عـلى ا
وفي الـوصول الى أهدافهـا سريعة فـماذا تريد أكـثر من ذلك ? ال بل وجتعلك
ترى فـي بغداد هندا اخرى فتغنيك عن زيارة ذلك البلد البعيد الذي يستنزف
دون أن نشـعر عملتنا الصعبة بالسـياحة العالجية والدراسة الشكلية لكل من
يتـعذر عليه احلصـول على شهادة عليـا من جامعاتنـا . من األشياء التي تبهج
ـشروعها رور الـعامة  النـفس وتريح القـلب وتبشـر باخلير مـباشرة مـديرية ا
الوطـني الذي يـريح النـاس من متـاعب كثيـرة ويُغـلق بوابـات الفسـاد الكـبيرة
لكن عـمال مثل هذا ال يعني شـيئا والستوتـات بسطت هيمنـتها على الشوارع
ركـبات غادروا مرائب النقل العام واتخذوا من ا أصحاب ا ويـبقى ناقصا طا
ـلء مــركـبــاتــهم أفــيــاء اجملــسـرات والــســاحــات والــشــوارع الــعــامــة مــكــانـا 
رائب الرسمية رابطون في ا لتزمون بالنظام وا سافرين وبحسرة ينتظر ا با
رزقــا بــات شــحــيــحــا. يــراد لــلــمــرور ثــورة عــارمــة ضــد هــذا
االنـفالت. وفي نـهايـة حـديـثي عن هذه الـغـزوة الـتاريـخـية
أتـمـنى أال يـنـقـدني أحـدهم بـالـقـول: كف عن هـذيـانـك يا
رجل فــقـطع األعــنــاق وال قـطع األرزاق فــأنــا اخـشى
ـقـولـة كـثـيـرا فـدائــمـا مـا تـنـتـهي بـنـا الى حـرب هـذه ا

طاحنة.   

هل احلـنـ  ام الـذهول  ام حـالـة الـتـقـدم بـالـعـمـر ام الـشـعـور بالـعـيش في
ـكـان اخلـطـأ  هـو الـذي جعـلـنـي اذرف دمعـتـي امس وهي الـعـصـيـة اثـناء ا
ســيـري في شــارع الـرشــيـد?.. ارصــفــته اصـابــهـا الــكـســاح تـتــلـوى من الم
الـنكـران اما ازقـته ودرابيـنه فإنـها تـبكي من وجع مـزمن فال فرح يـزورها
احلـياة  تـغـادرها عـصرا  لـتـحل الكـوابـيس واالشبـاح.. هـذا الشـارع  الذي
شـاع اسمه واصـبح مثـاالً  لبـغـداد العـاصمـة كمـا ان بـغداد تـعني الـعراق..
والعـراق يعني "الوطن " وهو  كلمة صغيرة  من خمسة أحرف لكنها تختصر
مـعـاني الـدنـيـا كـلـهـا  فـهي  الــتـاريخ واألمـان واحلـضن رغم كل عـيـوبه الـتي
رسمـتها اجلـغرافية  هـو الذي يسكـننا  وكلـما ابتـعدنا عنه ازداد احـساسنا
ثل حـيوية تراهـا العيون به وزاد ارتـباطنا به.. شـارع الرشيد  كـان شارعاً 
 ويـحـسـهـا الـوجـدان  حـتى سـنـة   2003 لـكـنـهــا ضـاعت بـعـد ذلك فـرغم ان
الـعراق كان يعاني من احلـصار اجملرم قبل تلك الـسنة  لكن النـظافة والنظام
واحلـرص على الـتـراث كان ظـاهـرا بشـكل واضح... بل واضح جـداً ... فمن
تألم ب غير حال العراقي من الرقيّ الى الفوضى.. من ? جتولت بعفوية ا
 ازقـة الشارع  ودارت بيّ ذكـريات " مكـتبـة مكنـزي " احدى حواضـر العراق
الثـقـافـية وبـ خـلـجات اخلـيـاط الـشهـيـر " احـمد خـمـاس " الـذي استـبـدلـناه
بـ(خـرق) البدالت الـصيـنيـة واجملوهـراتي الشـهيـر " زهرون " وذهـبه بلـمعانه
االصــيل  واســتــعــضـــنــا عــنه بــالــذهب الــبــرازيـــلي رخــيص الــثــمن! ســوق
الصـفافير الـذي كنت ارى فيها مـنتجات وحرفـية عالية الـذوق لكنها ردمت
ستوردة.. ذرفت ـنتوجـات ا وحتـولت الى دكاك فقـيرة تعـرض السائد من ا
دمـعة وحلقتها دمعات ح تـذكرت عيادات االطباء ومحالت ومعارض شارع
الرشـيد بكل رزانتهـا ورصانتها وديكـوراتها واضويتهـا في ساعة متأخرة من
الـليل في السنوات التي سبقت   2003 وعـلى محيا اصحابها كنتُ ارى بسمة
الـود واالمل  وفي ثـنـايــا احـاديـثـهم  حتس مـعـنـى احلـبـور والـبـشـر ... هـذا
الـشارع  بحـيويـته كان يـعج بالـناس واحلـركة  لـكنه حتـول الى شارع خال
من احلــضــارة تـمــلـؤه الــعـربــات الــتي جتـرهــا احلـيــوانـات وبــاعــة الـفالفل
عـلبات منـتهية الـصالحية .. شـارع يغمض عيـنيه بعد انـتهاء ظهـيرة اليوم! وا
لـوكان هـناك ضـميـر حي لدى اي مـسـؤول عن اخلدمـات واالعمـار في بلـدنا
ألنـتفض خجال من مـا آل اليه حال هـذا الشارع .. إنه يـشكو من جـرح غائر
ويـعتب على غدر الـزمان الذي حـوله الى شارع مهجـور  ألن من بيدهم األمر
ال يقـدرون اهميته التـاريخية في حيـاة العراقي .. لـعن الله عقلـية القرية ح
تـتحكـم بأمور الـثقـافة والـوعي والتـقدم واحلـضارة  قلـبي معك
شـارع الرشـيد   واقـترح  عـلى السـادة اعضـاء مجلس
الـنـواب والــوزراء  والـســيـدة امــيـنـة بــغـداد ان يــقـومـوا
بـجـولـة جـمـيـعـهم في هـذا الـشـارع  كي يـدركـوا حـجم
اخلــراب والـشــرخ الــذي اصــاب رمـز بــغــداد.. شـارع
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ناقلة النفط اإليرانية

احلــالي. وقـد أكــد األوروبـيــون تـكـرارا
الـتـزامـهم بانـقـاذ االتـفاق لـكن اجلـهود
حلماية االقتصاد االيراني من تداعيات
الـعـقـوبات االمـيـركيـة لم تـأت بثـمـارها
حـتى االن. وقال ماس "سنـناقش بشكل
إضــافـي اجلــهــود الــدبــلــومــاســيــة مع
ا اجلـانـبـ الـفـرنـسي والـبـريـطـانـي 
ـنـطـقة مـع كل االطراف في يـشـمل في ا
اخلـلـيج". وقـبل االجـتمـاع صـرح وزير
اخلارجية البريطاني دومينيك راب انه
يــريـد "الــبـنــاء عــلى الـزخم الــنـاجت عن
احملـادثـات اإليـجـابـيـة خـالل مـجـمـوعة
الــــســـبـع حـــول إيــــران". وقـــال راب إن
"االتـفـاق الـنـووي هـو االتـفـاق الـوحـيد
ـنع إيـران من ــطـروح عـلى الـطــاولـة  ا
امتالك سالح نووي وسنواصل العمل
مــعـــا لــتــشــجــيع إيــران عــلى االلــتــزام
بــاالتـفـاق بـالـكــامل". وأضـاف "نـحـتـاج
ـــــكن أيـــــضـــــا إلـى أوسع دعـم دولي 
ـواجـهـة التـهـديدات لـلـمالحة الـدولـية
فـي مـضــيق هــرمـز". وتــشـهــد مــنـطــقـة
اخلـلـيج تصـاعـدا كبـيـرا في التـوتر مع
احــــتـــــجــــاز نــــاقالت نــــفط إال أن دول
االحتـاد األوروبي تـتردد فـي االنضـمام
ـتـحدة إلـى عمـلـيـة تـقـودها الـواليـات ا
الحة الـبحرية. وبدال من ذلك حلـماية ا
نــاقـش وزراء اخلــارجـيــة والــدفــاع في
دول االحتـــاد إمــكــانــيـــة إطالق بــعــثــة
مــراقـبـة خــاصـة به في مـضــيق هـرمـز.
و الــتـطـرق الى فــكـرة بـعـثــة مـراقـبـة
أوروبية في مضيق هرمز لكنها لم تلق

تأييدا واسعا.

كــانـون األول وتـخــطط لـشق طــريـقـهـا
إلـى هـنــاك دون الــســفــر جــوا. وأخـذت
إذنـا بالـتغـيب عن الدراسـة لعـام للـقيام
ــنــاخي في بــحــمــلــة من أجل الــعــمل ا
ـكـسيك األمـريـكـتـ مع خـطط لـزيـارة ا

وكندا أيضا.


