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بغداد

نبض القلم

أي مجتـمع في العالم - حزمـة أقالم ملونة  كل لون يـكمل االخر وتعطي اجملتمع  – 
مجموعها تشكيلة رائعة  وإنسجاما جميال  وتناسقا بديعا..

ولوال هـذه الـتـعـددية في االلـوان مـا كـان لـنا أن نـتـمـتع بـلـوحة فـنـيـة جـميـلـة  أو لـوحة
طبـيعـية خالبـة  ويـكون الـلون الـواحد هـو السـائد  وهـو مـا يخـالف قوانـ السـماء 

ونواميس الطبيعة التي تضبط حركة االشياء والظواهر ...
قدار  ... وكل شيء عنده - سبحانه وتعالى - 

فالله  جـل وعال جعل الفصول أربعة  ولـيس فصال واحدا  ولم يطغ فصل على أخر
 بل هي دورة كاملة على مدار السنة في نظام كوني أزلي بديع .. وجعل الله البشرية
شعـوبا وقـبائـل وليس شـعبـا واحدا .. وخـلق اليـابـسة  بـهذا الـتنـوع في التـضاريس 
عروفة  وخـلق السمـاوات بطبقـاتها الـسبع  وبهذه االفالك ومـا فيها اء باشكـاله ا وا
من كواكب وجنوم واقـمار ومجرات .. ولم يخـلق الله ذلك  التنوع  والـتعدد عبثا   بل

كل شيء له قانونه وهدفه وغايته ..
فلماذا يحاول البعض االستئثاربكل شيء  وكأن الله لم يخلق غيره ..?

مثل هذا التصور خطير  وتترتب عليه أمور أخطر ..
ــا في ذلك الـطـبـيــعـة  وتـشـويه هـذا وأخـطــاء الـسـيـاسـة بـاهــظـة  تـطـال كل شيء  
الـتجـانس االنـساني والـطبـيـعي اجلمـيل  فتـدمـر االرض وما عـليـها بـحـروبهـا العـبثـية
وافـكـارهـا غـيـر الـواقـعـيـة ودعـواهـا بـانـهـا االفـضل  ومـا عـلى االخـرين غـيـر اتـبـاعـها
و(األخذ بنـموذجها) وفرضه حتى وإن كان عن طـريق القوة  واحلرب أحد أوجهها ..
ـبادىء االنـسانـية .. وفي احلـروب  تطـغى نزعـة الشـر والروح الـبدائـيـة على حـساب ا
لـمـوس للـمـوت اذ انهـا تـفتح ابـواب اجلـحيم ـادي ا فاحلـرب هي (الـشكل اجلـمـاعي ا

على االرض) على حد تعبير رينولد ريبور ..
ـا في ذلك مـا سـمـاهــا بـاحلـروب الـتـاريـخـيـة ويــرجع  فـولـبـرايت اسـبــاب احلـروب  
الكبرى الى عـوامل  ترتبط بـالنفس البـشرية (ولم تكن االسـباب التي إرتبـطت بها مثل
وارد والدفاع عن مبادىء عظيمة  أو احلفاظ عليها النزاع حـول االرض واالسواق وا
غيـر تفسـيرات أو تبـريرات لـدوافع مفهـومة للـطبـيعة الـبشريـة التي يـبدو أنهـا لم تتخل
كن أن عن وحـشـيتـهـا الـبدائـيـة في الـعصـور الـسـحيـقـة) ويـنتـج عن تلك احلـالـة  مـا 
تلكها  أو نسميه بعـجرفة القوة البشرية  بضمنها  القوة العسكرية التي تمكن من 
ستـوى االنسـاني واحلضاري وفي إدارة ينفـرد بهـا أن يدعي بأنه هـو االفضل عـلى ا
ـقـراطـيـة وحـقــوق االنـسـان في مـفـارقـة غــريـبـة أن يـجـتـمع ـؤسـســات والـد الـدولـة وا
ـقـراطـيـة والـقـوة الـغـاشـمـة ... ولذلـك يـشكـك فـولبـرايـت في أن يـكون الـنـقـضـيـان الـد
قـراطيـة  وهم الذين تـصطـبغ افكـارهم وسلـوكهم االمريـكيـون مؤهـل للـتبـشيـر بالـد
بكل مظـاهر العجرفة والغطرسة  ويـدلل على ذلك أن البلدان التي وقعت حتت وصاية
ـقـراطـيـة عـلى حد ـقـراطـيـة لم تـصـبح د ـتـحـدة االمـريـكـيـة في مـجال الـد الـواليـات ا

تعبيره  ..
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والغـطـرسة لن تـدوم  ولن تـصـنع انتـصـارات دائمـة  بل وقـتيـة  وإن اسـتمـرت زمـنا
ليس بالقصير  ..

فمن يفكـر باستخدام القوة الغـاشمة عليه أن يتعظ  ويقـرأ التاريخ جيدا  ليعرف حال
االمــبـراطـوريـات الـتي سـبـقـته  وكـيف انـتــهت  وتـلك سـنـة كـونـيـة .. واحـدة تـسـقط 

واخرى تنهض  وهكذا ..
ن عاصـر االمبراطـورية الرومـانية وهي الـقوة االكبر فـي عصرها  فهل يتـوقع أحد 
ريع .. وبذلك الـعمق  التاريخي الـذي إمتد قرابة 500 عام  أن تـسقط ذلك الـسقوط ا
ـلقب كـان  سـقوطـهـا حـتمـيـا أمـام زحف الـبـرابرة  من آسـيـا الـوسـطى بقـيـادة اتـيال ا
بـاجلـبار  وهي بـتـلك القـوة وذلك  االمـتداد الـكـبيـر والـسيـطرة عـلى مـناطـق كثـيرة من

العالم ..
أسـبـاب عـديدة  لـلـسـقـوط ال مـجـال لـذكرهـا االن  بل هي مـجـرد اشـارة لـتـأكـيـد  تلك

احلتمية التاريخية ..
أخـطـاء السـياسـة مـدمرة تـنـهي امبـراطـوريات كـبـيرة  وتـتعـدى في تـأثيـرهـا الى  قتل
ـواطن  بـوطـنه وتـصـرفه عن الـروح الـوطـنـيـة لـدى الـبـعض   وقـد تـؤثـر عـلى عالقـة  ا
االهتمام  بـالشأن العام  عـندما يرى من يعـنيه االمر ال يهتم بـهذا الشأن   وال يعمل
ان بـها  وينـصرف لتـحقيق مـنافع شخـصية  ويـكثر الكالم بادىء الـتي يدعي اال بـا
عن شيء دون أن جتد له صـدى في الواقع   ويتخذ من الـسياسة وسيـلة لالثراء غير

واطن .. شروع   ويساعد في تفشي نزعة الفساد على حساب ا ا
ـؤرخ أدوراد جيـبـون  إنـهـيار االمـبـراطـوريـة الرومـانـيـة الى مـا اسمـاه ( بـتـبـلد وعـزا ا

..( واطن الشعور بالصالح العام لدى ا
وتلك حالة خطيرة اذا ما سادت في أي مجتمع مهما بلغت قوته وامكاناته ..

ويـعـرف الـسـيـاسي أنه بـدخـوله مـيـدان الـسـيـاسـة أنه لـيس  جتـارة بـقـدر ما هـو عـمل
ـال وإسـتغـرق في االمـتـيازات وتـضـحيـة ..  فـاذا مـا إستـلـطف الـسلـطـة وإسـتهـواه  ا

يدان .. يكون قد خرج من هذا ا
وهناك مبـدأ يكاد يكون قاعـدة في السياسة وهو إنه إذا مـا إغتنى  سياسي فاعلم أنه
كنك أن تـغتـني عن طريق السـياسة  إال فاسد .. هـكذا يرى  هـاري ترومـان (انه ال 

إذا كنت فاسدا) ....
وطرق الفـساد في احلكم سـهلة جـدا ..فإذا أردت أن تفـسد سيـاسيا فمـا عليك اال ان
ال .. كـما هو حـال الـــثوري كذلك في نـظرالزعـيم الفيـتــــنامي  هوشي تغدق علـيه با

منه ..
وتلك قاعدة عامة في الثورات واحلكم ايضا ..

واطن  مـركبا  في وأخـطر ما الـفسـاد أنه  عندمـا تتسع دائـرته  يصبـح تأثيـره على ا
ـكن أن يـستـفـيد مـنـها   وفي إعـاقة أي تـنـميـة اقـتصـاديـة أو خدمـيـة  أو اجـتمـاعـية 
ركب الى مغادرة واطن بـالوطن  وحبه له  فـيضطـر حتت تأثيـر هذا العامـل ا عالقة ا
الـوطن  والـبـحث عن أخـر يـشـارك وطـنه االصـلي في الـوالء او يتـقـدم عـلـيه  وبـالـتالي
ـواطن والـدولة  افـراغ البالد من الـكـفاءات  اضـافـة الى خلق حـالـة من العـزلـة ب ا
ـا يحـصل في البالد  من وعـدم أهتـمامه بـالشـأن الـعام والالمـباالة  وعـدم االكتـراث 
رور ـسؤولـ .. و تراجع   بـعـد اليـأس من حصـول تـغيـير مـلـموس في تـصـرفات ا
الزمـن  يصـبح هـذا السـلـوك الغـريب شـيئـا طـبيـعـيا  وبـالـنتـيـجة يـزداد الـفسـاد أكـثر

ويصبح ثقافة عامة .
تلك حقيقة ماثلة للعيان وإن أغمضت بعض العيون  عنها ..
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وضوع  عن اخطاء السياسة القـاتلة وصلتني رسالة عبر الوتس إثناء اعدادي  هـذا ا
اب من صديق عزز قنـاعتي في ما كـتبت   ففـيها من الـداللة ما يؤكـد  مكر الـسياسة

واآلعيب السياسي ..
ـقـايـيس  ـيل الـى الـنـكـتـة والـطـرافـة  وكـان داهـيـة بـكل ا + عـرف عن تـشـرشل أنه 
وأديـبـا كـبيـرا  وقـويـا في الـتـأثـير بـاجلـاهـيـر وتـعبـئـتـهـا نـحو مـا يـريـد  فـاسـتحق أن

يوصف بأنه  من صناع التاريخ الكبار.
ـا جاء فـي الرسـالة أن تـشـرشل جمع وزراءه فـي مزرعـة صغـيـرة في ضواحي -  و
لندن  وبـعد االنتهاء من إحتساء الشاي أشار الى أحد حراسه أن يطلق  أحد الديكة
ـسكوا به  لكنهم  فشلوا في االمساك به  رغم كل محاوالت  وطلب من وزرائه أن 
اللحاق به  فطلب من حارسه أن يطلق ديكا آخر فاطلقه  وأخذ الديكان يتصارعان 
وبينـما هما في هذه احلالة إقترب تشـرشل من الديك االول فقبض عليه وإبتسم قائال:

 (هذه هي السياسة ..) ..
نـعم .. هـذه هـي الـسـيـاســة  انـهـا شق الـطــريق بـ اجلـثث كــمـا يـقـول عــنـهـا مـاريـو

فارغاس بوسا .
وأجمل ما قيل فيها ما قاله جون تول : (السياسة ? آه ما أكأبها )  ..
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يعـود احلاج فـرحا بعـد أن  لبى الـنداء وادى الـفريضـة بشـروطها والـتزامـاتها لـيطوي
ـاضـيـة  ويـبـدأ صـفـحة جـديـدة بـيـضـاء  ووالدة حـيـاة مـخـتـلفـة عن كـل الصـفـحـات ا

سابقتها ..
ـانيـة محـمال  بالـهدايـا الى االهل واالصدقـاء  واهمـها كمـا يعـود من هـذه الرحـلة اال
ؤمن جمعته ماء زمزم  وبذكـريات جميلة وعالقات انسانية مع نـخبة من االصدقاء ا

انية وانسانية كثيرة  .. بهم  مواقف ا
ــسـتـوى الـشـخـصي .. شـخــصـيـات  مـحـتـرمـة نــقـشت  اسـمـاءهـا في ذاكـرتي عـلى ا
اذج مـشرقة لـلوفاء واخللق الـعالي والعطـاء بال حدود  مكنـنا الله من ادامة ..كانوا 

الصلة والتواصل معهم  ..
والسيد حـميد الشـرع واحد من هذه  تلك النـماذج فقد تـولى متطوعـا مشكورا - وهو
في حمـلـة أخرى -  مـهمـة االرشـاد في الطـواف والـسعي حلـمـلتـنا  بـجـدارة كبـيرة  
رضى وكبـار السن  لـتمكـينهم من االداء يـحسد عـليهـا  راعى فيـها بامـتياز ظـروف ا
بـصورة مـنـاسـبـة لظـروفـهم  وسط هـذل الطـوفـان الـبـشري الـكـبـير  نـاهـيك عن تـقد
ـتعلقة باحلج سائل الـشرعية االخرى ا االيضاحات  واالسـتشارات حول الشـعائر وا

كرمة .. وغيره طيلة وجودنا في مكة ا
وبـعـد إنـتهـاء من الـطـواف والـسـعي أثـار الـسـيـد الـشـرع  مـعي مـوضـوعـا خالل فـترة
االســتـراحـة عـن دور االعالم في احلج  بـعــد أن عـرف بــاني صـحــفي  و دار نـقـاش
سريع  شارك به احلـاج الدكتور عزيز السـاعدي  حول مهمة االعالم خالل مدة احلج
ـا كــذلك في تـوضـيح مـقـاصـد احلج   هي ال تـقـتـصـر عـلى نــقل  الـشـعـائـر فـقط وا
وفلسـفته  وكيف هو مصـدر مهم  من مصادر عـظمة االسالم  وعقيـدته  وتتجلى فيه
ــعـادي  ومــحـاوالت الــنـيل من االسالم ــسـلــمـ وقــوتـهم بــوجه الـتــضـلــيل ا وحـدة ا
ورسـالــته االنـســانـيــة الــسـمــحـاء  وهــو مـوضــوع يـســتـحـق الـدراســة والـكــتـابــة عـنه

باستفاضة وليس بهذه االسطر البسيطة ..
∫ bOH  Âö

معاني الروح كما وردت في القرآن الكر :
الـروح .. بـضم الـراء تــعـني نـفس االنـســان ..(ويـسـألـونك عن

الروح قل الروح من أمر ربي) ..
الــروح بـضم الـراء أيــضـا .. جـبــريل عـلـيه الــسالم (تـنـزل

الئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر) . ا
الروح بفتح الراء : الرحمة ( يا بني إذهبوا فتحسسوا من

يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح الله) .
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ـــرقم (٤٢٠ في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩) احلـــاقــا بـــاعالنـــنـــا ا
ـنــشـور في الـصــادر من مـديــريـة بــلـديــات مـيــسـان وا
صــحــيـفــة الــزمــان الــعـدد (٦٤٣٥ في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٩)

حيث ورد سهـوا في النشر الفقرة (٤) منه كشك ١٩٨ /
الـسـراي بـلـديـة الـكـحالء مـدة الـتـأجـيـر ثالثـة سـنـوات

خطأ والصحيح هو سنة واحدة لذا اقتضى التنويه.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٠٣
التاريخ: ٩ / ٨ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

بـنـاء عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديــريـة بـلـديـات مـيـسـان/ شـعـبـة
ـرقم ١٤٣٤٩ في ٣١ / ٧ / ٢٠١٩ تـعــلن جلـنــة الـبـيع االمالك ا
وااليـجـار في مـديـرية بـلـديـات مـيسـان عن تـأجـيـر(١) حـانوت
زاد الـعلني اسـتنادا العـائد الى مديـرية بـلدية قـلعة صـالح با
ـرقم (٢١)  لـسـنـة ٢٠١٣ لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة ا
زايـدة العـلنـية مـراجعة عـدل فعـلى من يرغـب باالشـتراك بـا ا
مـديريـة بـلديـة قلـعـة صالح او سـكرتـيـر اللـجنـة خالل مدة ٣٠
يوما تبدأ من اليوم الـتالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا

مـعه صورة من الـبطـاقة الـشخـصيـة مع التـأميـنات الـقانـونية
ـقـدرة لـبـدل االيـجـار لـكامل الـتي ال تـقل عن ٢٠% من الـقـيمـة ا
ــزايـدة في الــيـوم الــتــالي من مـدة االعالن مـدتـه وسـتــجـرى ا
الــسـاعـة الـعـاشــرة والـنـصف صـبـاحــا خالل الـدوام الـرسـمي
ويكون مكـان اجراءها في مـقر مديريـة بلدية قـلعة صالح واذا
ـزاد الـعـلـني عـطـلـة رسـمـيـة فـيـؤجل الـى الـيوم صـادف يـوم ا
الذي يـلـيه من ايـام الـعمل الـرسـمي ويـتـحمل من تـرسـو عـليه

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٠٢
التاريخ: ٤ / ٨ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

بـناء عـلى ما جـاء بكـتاب مـديريـة بلـديات مـيسـان/ شعـبة االمالك
ـرقم ١٤٤١٥ في ٣١ / ٧ / ٢٠١٩ تـعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في ا
ــدرجـة مــديــريـة بــلــديـات مــيـســان عن تــأجـيــر (عـلــوة اســمـاك) ا
زاد تـفاصـيلـها في ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية الـكحالء بـا
ـرقم (٢١) الـعـلـني اسـتـنـادا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولة ا
زايـدة العـلنـية ـعدل فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا لسـنة ٢٠١٣ ا
مراجعـة مديـرية بلـدية الكـحالء او سكـرتير الـلجـنة خالل مدة ٣٠
يـومـا تـبدأ من الـيـوم الـتالـي من تاريخ نـشـر االعالن مـسـتصـحـبا

معه صورة من الـبطاقة الـشخصيـة مع التأميـنات القانـونية التي
ــقــدرة لـبــدل االيــجـار لــكــامل مـدته ال تـقل عـن ٢٠% من الـقــيــمـة ا
ـزايــدة في الــيـوم الــتــالي من مـدة االعـالن الـســاعـة وسـتــجــرى ا
الـعـاشـرة والنـصف صـبـاحـا خالل الـدوام الـرسـمي ويـكـون مـكان
زاد اجراءهـا في مـقـر مـديريـة بـلـدية الـكـحالء واذا صـادف يـوم ا
الـعلني عـطلة رسـمية فيـؤجل الى اليوم الـذي يليه مـن ايام العمل
ـزايدة اجـور النـشر واالعالن الـرسمي ويـتحـمل من ترسـو عـليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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