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الـشباب وحاالت التـحرش الذي ال يحد
مـــنـــهــا ســـوى مـــتــابـــعـــة رجــال األمن
ومـعـاقبـة من يقـوم بهـا خاصـة إذا كان

. مع السياح األجانب
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اليوم انفصلنا عن الكروب بسبب سفر
الـكـروب إلى (شرم الـشـيخ) لذلك قـررنا
زيـارة األزهر (اجلامع واجلامعة) وقبل
ذلـك قــمــنــا بــجــولــة إلى أســواق خــان
اخلـليـلي ومطعم جنـيب محـفوظ ال بد
مـن احلـديث عن الــغالء بـصــورة عـامـة
ـصـر نتـيـجة حـالـة التـضخـم النـقدي
بــعـد ارتــفـاع الــدوالر مـقــابل الـديــنـار
فـمـطعم مـثل مطـعم جنـيـــــــب محـفوظ
الــذي يـشـيـر مــوقـعه عـلـى الـفـيس بـأن
ـطـــــــعم ال يقل تـكلفـة الفرد الـواحد با
عن 200 جـنـيه يـعني 12.5 الـف دينار
ـكن أن يـتـحـمله ـبـلغ ال  عـراقي هـذا ا
ـصـري ولـهـذا تالحظ جـمـيع ـواطن ا ا
الـزبـائن من الـسـيـاح الـعـرب واألجانب
ــصـــريــة الــتي وقـــلــيل من الـــعــوائل ا
بـالتأكـيد لديـها من يقـبض بالدوالر في
الـعـمل خـارج مصـر الحـظت ايـضا في
الـــفــاتــورة مـــبــلغ ضـــريــبــة
ـبيعات 15 وكذلك اخلدمة ا
10 اي لوكان حسابك
1000جنيه يصبح
1250جنيه لوجبة بسيطة
ألربـع اشـــــخـــــاص.عـــــنـــــد
ـطـعـم زرنا خـروجـنـا من ا
ــعـــز) اللــتـــقــاط شـــارع (ا
بـانيـاالثرية الـصور مـع ا
واالماكن التراثية في هذا
الـــــــشـــــــارع احلـــــــيــــــوي

زدحم ليال ونهارا. وا
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عــــــنـــــد زيــــــارة األزهـــــر
اســــتــــرجــــعت ذاكــــرتي
الـروائي وكاتب الدراما
الـــراحل (اســـامــة انــور
عـكـاشة) خـاصـة وإنني
قـبل الـسفـر كـنت اتابع
قـنـاة فضـائيـة مصـرية
مــخـــتــصــة بــالــدرامــا
ـــــة وكـــــانت الـــــقــــــد
تــــعـــرض مـــســــلـــسل
(لـــيــالـي احلــلـــمــيــة)
اسـامة عـكاشـة اليوم
يـحـاصـرنـي صـبـاحا
مـررنا بحي احللمية
وهـــو حي تــاريــخي
عـريق يـقع في شرق
الـقـاهرة سـمي بذلك
نــسـبــة إلى اخلــديـوي (عــبـاس حــلـمي
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اعـتـدت قبل سـفـري إلى أي بلـد احاول
مـعرفـة اخر الـتطـورات واألحداث التي
تــشــغل الــنــاس في ذلك الــبــلــد ولـيس
هـناك أفضل من االطـالع على الصحف
الـصادرة لكن عنـد سفري إلى مصر ال
يـجـذبنـي اال االطالع على تـاريخ مـصر
وانــعــكــاس الــشـخــصــيــات واألحـداث
ـصـري كـما الـتـاريـخـية عـلى الـواقع ا
احـب دائما الرجوع إلى مصدر احلياة
االجــتــمــاعـــيــة الــتي كــتــبــهــا (جنــيب
مـحـفوظ) في روايـاته االجتـماعـية وال
نــنـسى أهـمــيـة كـاتب الــدرامـا الـراحل
(اسـامة انور عكاشـة) الذي يطلق عليه

جنيب محفوظ التلفزيون.
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كـان محمد عدويـة على حق وهو يغني
عـن االزدحــام فـي الــقـــاهـــرة اغـــنــيـــته
ــشــهــور (زحــمــة يــا دنــيــا) فـايـن مـا ا
نــذهب والنـنـا في أيـام الــعـيـد يـصـعب
ـــشي وسط الـــزحــام عـــلــيـــنــا حـــتى ا
يـضـاف إلـيهـا حـالـة الـفرح والـهـيـجان
بالتعبير عنه بالغناء والرقص وضرب

ــزح بـ الــدفــوف وا

واجلـزائر وليـبيا. مـبينـا ان اخر شراء
للعراق من الذهب كان في شهرا ايلول

قدار 6.5 طن. من عام 2018 و
واضـــاف اجملــلس ان (الـــعــراق حــافظ
ـيـا بــاكـبـر ايــضـا عــلى مـركـزه 38 عــا
احـتـيـاطي لـلـذهب من اصل 100 دولـة
اليـة الدولية مـدرجة في االحصـاءات ا

ومشاهدة واسعة والزالت اعماله يعيد
ـصــري ويـتم بــثـهــا من الــتـلــفـزيــون ا
ـا مــتـابـعـتــهـا وهي األفـضل قــيـاسـا 
يــقـدم من درامـا مـقـتــبـسه من األعـمـال
األجـنبية وال تـمثل احلياة االجـتماعية
صري تذكرت اسامة عكاشة للشعب ا
عـند زيـارتي لالزهر النه كـان يعمل في
األزهــر في مـجـال تـخـصــصه الـتـربـيـة
الـنـفـسـيـة قـبل أن يـسـتـقـيل من الـعـمل
الـوظـيفـي و يتـفـرغ للـكـتابـة في مـجال
الـدرامـا الـتلـفـزيـونيـة واسـتـفاد كـثـيرا
من الـــتــحــلـــيل الــنـــفــسي في الـــبــنــاء
الــدرامـي لــلــشــخــصـــيــات في اعــمــاله
الــتــلـفــزيــونــيـة لم يــكن اســامــة انـور
عـكاشة موفـقا وناجـــــــحـا عندما كتب
لــلـســيـنــمـا ولــلــمـســرح مـثل مــا قـدمه
لـلدرامـا التـلفـزيونـية عـدا فيـلم (كتـبية
اإلعــدام) اســـامــة انــور عــكــاشــة بــعــد
شــهــرته رجع إلى كــتــابــة ونــــــــــــشـر
بـــعض الــروايــات قــبـل رحــيــله بــودي
احلــــصــــول عــــلـى روايــــته األخــــيــــرة
(سـونـاتـا لـتـشرين) 2010 وهـذا سـبب
ومــبـرر لــزيـاة (سـوق االزبــكـيــة) لـبـيع

الكتب في القـــــــــاهرة.
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قـد تـقـصـد احلصـول عـلى كـتـاب مـع
ومــحــدد وانت تــدخل حي االزبــكــيـة -
نـسبة لألمير (ازبك) الذي يحتوي على
سـور االزبكـية لبـيع الكـتب وهو تقـليد

الـثاني) في هذا احلي كـان يقيم بعض
ـشـاهـير مـثل (حـسـ صـدقي حسن ا
رشـدي فريد حـسني شـادية سهـير ا
واخرون) أعـمال الكـاتب اسامة شـوقي
انــور عــكـاشــة كـانـت عـظــيــمـة وتــقـدم
ــــصـــري بـــشــــكل واقـــعي اجملــــتـــمع ا
كان) في ويجسد فيها عكاشة (دراما ا
أعــمـال مـثل الـشـهــد والـدمـوع ولـيـالي
احلــلـمـيـة و زيــزيـنـيـا وكــانت اعـمـاله
تـتابع من قبل اجلمهور ليس في مصر
وحـسب بل في جـمـيع الـوطن الـعربي
وكــانت لـي وقــفـات نــقــديــة عن بــعض
اعـمـاله فـهو افـضل كـاتب دراما يـجـيد
كــتــابـة (احلــوار) بــ الــشـخــصــيـات
وأفـضل من قدم األعـمال الدرامـية على
أجـزاء (5) اجــزاء من مـسـلــسل لـيـالي
احلــلـمـيــة عـكـاشــة قـبل أن يــلـجـأ إلى
كــتـابــة الـدرامــا عـام 1995-1987كـان
يــكـتب الــقـصــة والـروايــة ولم يـكن من
ــشــهــوريـن في مــصــر فــلم الــكـــتــاب ا
تـشـتهـر مجـاميـعه الـقصـصيـة ( خارج
الـــدنــيــا) 1967و(مـــقــاطع من اغــنــيــة
ـــة) 1985 و روايــــتـه (احالم في قــــد
بـرج بابل) 1973 بـينـما حقـقت اعماله
الــدرامـيـة (الــشـهـد والـدمــوع ولـيـالي
ـصـرواية وزيـزنـياواحلب احلـلـمـية وا
وأشــيـاء أخـرى وضــمـيـر ابــله حـكـمت
وعــصـفــور الــنـار و الــرايـة الــبـيــضـاء
وغــيـرهـا) حـقــقت جنـاحـا جـمــاهـيـريـا

تنبي تنبي في بغداد اال ان ا لـشارع ا
اكـثـر تـنظـيـمـا واعرق من هـذا الـسور
بـــســبب عـــطــلــة الـــعــيــد كـــانت اغــلب
ـكـتبـات والبـاعة قـد اغـلقت مـحالتهم ا
و(جــنــابـرهـم) قـلــة مــوجـودة حــاولــنـا
احلــــصـــول عــــلى روايــــة (ســـونــــاتـــو
تــــشـــرين) لــــلـــر وائي (اســــامـــة انـــور
عـكاشة) لم نعثر عليها لكنني اجنذبت
إلـى روايـة بـعـنـوان "رواق الـبـغـداديـة"
ـصـري "د. أسامـة الـسـعـيد" لـلـروائي ا
ركز األول في وهـي الرواية الـفائزة بـا
مـسابقـة الشارقـة لإلبداع العـربي لعام
2015 وهـــذا االسم قــد مـــر عــلي وانــا
عز قبل يوم ولم اعرف أزور شارع ا
كان فضولي جعلني الـهدف من هذا ا
اقـــرأ 75 صـــفـــحـــة من هـــذه الـــروايــة
ــثـيـرة والـتـي تـتـحـدث عن ــذهـلـة وا ا
ــمـالـيك في مــصـر وهـو زمــنـ زمن ا
ـثـل الـتـاريخ وزمن الـرئـيس حـسـني
مـبـارك عـام 2010 قــبل الـثـورة أسـنـد
ــاضي إلى الــروائي الــســرد بــالـزمن ا
األمــــيــــرة (خــــونــــد فــــرح) او (دنــــيــــا
الـــدمــشـــقـــيــة) مـــنــاصـــفـــة مع صــوت
احلــاضـــر والــســارد "حــســام يــســري"
الــصـحـفـي لـنـا وقــفـة نـقــديـة مع هـذه
الـرواية لكننا سوف نقتبس منها هذا
ـــعــرفـــة مـــاذا يـــعــني (رواق ـــقـــطع  ا
الـــبــغـــداديــة) فـي احــتـــفــال حتـــضــره
ـرفق الــســيــدة األولى الفـتــتــاح هــذا ا

58.79 دوالر للبرميل فيما ارتفع خام
غـرب تـكـسـاس الـوسـيط األمـريـكي 42
ئة إلى 53.17 دوالر سنتا أو 0.8 با
لـلـبرمـيل.ويـغـلب احلذر عـلى تـعامالت
ـستثمـرين قبيل احملادثـات األمريكية ا
ـقرر أن تُجرى في الـصينـية التي من ا
واشـنطن يوم غد اخلميس على الرغم
ـتــوقع أن تـتـمـخض مـن أنه من غـيـر ا
عـن اتفـاق شـامل إلنـهاء حـرب جتـارية

ب أكبر اقتصادين في العالم.
وهـددت تـظـاهرات الـعـراق واإلكوادور
بـــتــــعـــطـــيـل اإلنـــتـــاج  في الــــبـــلـــدين
ـصدرة ـنـظمـة الـبـلـدان ا الـعـضـوين 

للبترول (أوبك).
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وارتـفع عـدد الـشـهـداء بـالـعـراق ثـاني
أكـبر بلـد منتج بأوبك بـعد أسبوع من

االضطرابات.
وقـــالت وزارة الــطـــاقــة في اإلكــوادور
نتج بأوبك والتي وهـي من أصغر ا
ـــقـــرر أن تـــخـــرج من عـــضـــويـــة مـن ا
ـقـبل إن احتـجـاجات ـنـظمـة الـعام ا ا
ضـــد إجــــراءات تـــقـــشف قــــد تـــقـــلص
إنـتاجها الـنفطي بواقع 59 ألفا و450
ي بـرمـيال يومـيا. واعـلن اجمللس الـعا
لـلذهب الثالثاء. ان الـعراق حافظ على
ـي بـاكــبـر احــتـيــاطـيـات مــوقـعه الــعـا
لـــلـــذهـب وهي تـــمـــثل % 7 مـن بـــاقي
عـمالته.  وقـال اجملـلس في احـصـائـية
نـشـرها عـلى موقـعه ان (العـراق حافظ
عـلى مـركزه اخلـامس عربـيا الـتي جاء
بـــعـــد كـل من الـــســـعـــوديـــة ولـــبـــنـــان
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عــزا خــبــيــر اقــتــصــادي االرتــفــاع في
ـية في أسـعـار الـنـفط  باالسـواق الـعـا
اثـر التـظاهرات الى اخملـاوف السـابقة
الـتي كـانت تـعـيـشـهـا مـنـطـقـة اخللـيج
جـراء الـتوتـرات السـيـاسيـة واحلروب

نطقة.  ندلعة ببعض دول ا ا
وقــال مالذ االمـ لـ (الــزمـان) امس ان
نطقة من (هـناك تخوفات مسـبقة في ا
ـنتـجة تـعـطل انتـاج النـفط في الدول ا
نـطقة جـراء التـوترات التي تـعيشـها ا
وقــد تــنــامت تــلك اخملــاوف مـع ضـرب
شـركة ارامـكو الـسعـودية والـتداعـيات
الـتي تـلت تـلك الـضـربـة)  مـضـيـفا ان
(الـــتــــوتـــرات بـــ ايـــران والـــواليـــات
ـتحـدة وقرع طبـول احلرب كـانت لها ا
حـصة في تـلك اخملاوف وزيـادة الطلب
عـلى الـنفط خـشيـة تـوقف انتـاجه المر

الذي ادى الى ارتفاع االسعار). 
ولـفت االمـ الى ان( التـظاهـرات التي
ـاضي كان شـهـدها الـعـراق االسبـوع ا
لـها اثـر كبـير في تـنمـية هـذه اخملاوف
ـنتـجة وتـعـزيزهـا لكـونه من الـبلـدان ا
لـلـنـفط بـشـكل رئـيس ومن دون شك ان
ـــكن ان تـــلــقي ايـــة احــداث امـــنـــيــة 
بـظـاللـهـا عـلى الـعـمــلـيـة االنـتـاجـيـة )
مـعربا عـنم امله في ان( تعـمل اجلهات
ـــســــؤولـــة عـــلـى تـــلـــبـــيــــة مـــطـــالب ا
ــتــظــاهــرين ألن اي تــلــكــؤ ســيــعــود ا
بـالــضـرر عـلى مـصـلـحــة الـبـلـد بـشـكل
ــنـــطــقــة عـــمــومـــا فــإذا مــا خـــاص وا
تـدهـورت االوضـاع االمـنـيـة جـراء عدم

ـتظـاهرين فـإن الواقع تـلـبيـة مطـالب ا
االقـــتـــصــادي ســـيـــشــهـــد انـــتــكـــاســة

واضحة).
وارتــفـعت أسـعــار الـنـفط في االسـواق
ــيـــة امس الـــثالثـــاء مع إزديــاد الـــعـــا
اخملــــاوف بــــشـــأن اإلمــــدادات بـــفــــعل
الــتـظـاهــرات الـتي يــشـهـدهــا  الـعـراق
بــاالضــافـة الى اإلكــوادور مع تــنـحــيـة
مـخـاوف الـطـلب جـانـبا بـيـنـمـا يـترقب
ـستثمـرون ما ستسفـر عنه محادثات ا
الــتـجــارة األمـريــكــيـة الــصـيــنـيــة هـذا
األســبـوع. وقـبـيل الـســاعـة  الـسـابـعـة
صـباحا ببتوقيت غرينتش ارتفع خام
ــئـة إلى بــرنت 44 ســنــتـا أو 0.8 بــا

ية لـلذهب اذ بلغت لالحـتياطـيات العـا
هـــذه االحــتـــيــاطـــيــات  96.3طـن وهي

تمثل  %7من باقي عمالئه).
يـة استحوذت وبـ ان خمسـة دول عا
عـلى اكـثـر احـتـياطـيـات الـعـالم لـلذهب
ـــانـــيـــا ـــتـــحـــدة وا وهـي الـــواليـــات ا

وايطاليا وفرنسا. 
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اذ بـــلــغت احـــتــيـــاطــيـــات هــذه الــدول
 16.386طـن مـن اصل  34.392طـن ل
 100دولـــة مـــدرجـــة فـي االحـــصــاءات
ـاليـة الدولـية. واشـار اجمللس الى ان ا
رتبة االولى تحدة احتلت ا الـواليات ا
بــهــذه االحــتـيــاطــيــات وبـواقع 8.133

طن. 

صورة الكتاب

معدالت الطلب اخلام في تصاعد
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اعــــلن احتـــاد احملــــامـــ الــــعـــرب عن
تــضـامـنه الــكـامل مع نـقــابـة احملـامـ
الـعـراقـيـ في دعـمهـا وتـضـامـنـها مع
الـشـعب الـعـراقي والـعـمل عـلـى سـرعة
اإلفـراج عن احملتجزين  مؤكدا وضعه
كــــافـــة إمــــكـــانــــاته في دعـم اجلـــهـــود
الــقـانــونـيــة الـرامــيـة لــضـمــان سالمـة
وحــريـة احملـتـجـ . وقـال االحتـاد في
بــيـان تــلـقــته(الـزمــان) امس ان(احتـاد

زيدٍ من احملـام العرب وهو يتابع 
الــــتـــرقّب وقــــفـــة الــــشـــعب الــــعـــراقي
وخــروجه الـسـلـمي من أجل احلـصـول
ـشـروعة الـتي تأتي في عـلى حـقوقه ا
إطـــارٍ من الـــقــانـــون الــذي يـــكــفل حق
ـطالبة بـظروف حياتـية أفضل ونيل ا
كتـسبات; وذلك ـزيد من احلريـات وا ا
في ظـلّ مـا كـفــله الـدســتـور والــقـانـون
الـعـراقيـ من ضـمان حلـق االحتـجاج
الـسلـمي) معـربا عن (تـضامـنه الكامل

مع الـوقـفة الـشـجاعـة لنـقـابة احملـام
الـعـراقـيـ في دعـمهـا وتـضـامـنـها مع
ــطــالــبــ ابــنـــاء الــشــعب الــعـــراقي ا
بـاحلرية والعدالة االجتماعية والعمل
عــلى ســرعــة اإلفــراج عن احملــتــجـزين
عــنـــهم واتــبــاعــهـــا كــافــة اخلــطــوات
طـالبة ـساعي الـقانـونيـة من أجل ا وا
دنـيـة واجلـنائـيـة).مـؤكدا بـحـقـوقهـم ا
أنـه (يــضـع كــافـــة إمـــكـــانـــاته في دعم
اجلـهود القانونـية التي تتخـذها نقابة
احملــامــ الــعــراقــيــ واتــبــاع كــافـة
ــتـــاحــة من أجـل ضــمــان الـــقــنـــوات ا
سـالمـة وحـريـة احملـتـجـ من الـشـعب

العراقي). 
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واكـد الــبـيـان (حق كـافـة الـشـعـوب في
زيد من احلـريات ونيل كافة حتـقيق ا
دنيـة واالجتماعـية) مشددا احلـقوق ا
عــــلى (ضـــرورة عـــدم االعــــتـــداء عـــلى
احملــتــجـ أو تــوقـيــفــهم أو تــقـيــيـد
حــريـتــهم وال سـيــمـا أن الــتـظــاهـرات
الـتي تـنـطلق حتت مـظـلة من الـقـانون
ـــزيـــد من ـــا تـــهـــدف لـــتـــحـــقـــيق ا إ
كـتسـبات الـضـمانـات االجتـماعـيـة وا
الـسـياسـيـة التي من شـأنـها أن تـرتقي
بــحــاضــر الـشــعــوب ومــســتـقــبــلــهـا).
بـــدورهـــا اعـــلـــنت نـــقـــابـــة احملـــامـــ
اسـتمرار مشاركتها في التظاهرات من
اجل حـمـايـة احلـقـوق األسـاسـيـة التي

كـفـلـهـا الـدسـتـور لـلـمـواطـنـ مـؤكـدة
ـهنية اسـتعدادهـا للقـيام بالـواجبات ا
ــواطــنــ الــذين والــقـــانــونــيــة ازاء ا
تـــعــــرضـــوا الى الـــقــــتل واإلصـــابـــات
اجلـــســمــانـــيــة والــعــمـل عــلى إطالق
ـوقوفـ واحملـجوزين وإقـامة سـراح ا
ــدنـــيــة واجلــزائـــيــة ضــد الـــدعــاوى ا
اجلـهـات احلـكـومـيـة الـتي اسـتـخـدمت
ــــفــــرطــــة جتـــاه الــــعــــنـف والــــقــــوة ا

تظاهرين السلمي .   ا
وقـال نقـيب احملامـ العـراقيـ ضياء
الـسعـدي في بيان تـلقـته(الزمان) امس
انـه (مــــنـــــذ بــــدايـــــة الـــــتــــظـــــاهــــرات
واالحـتجـاجات في بـغداد واحملـافظات
ــاضـــيــة فــأن وعـــلى امـــتــداد األيـــام ا
احملــامــ ومن مــنــطــلق الــوقـوف الى
جـانب الـشـعب الـعـراقي في مـطـالـباته
الـــدســـتـــوريـــة قـــد شــاركـــوا فـي هــذه
الـتظـاهرات وبـشكل واسع اضـافة الى
ــهـــنــيــة اضـــطالعــهم بـــالــواجـــبــات ا
ــواطــنــ الــذين والــقـــانــونــيــة ازاء ا
تـــعــــرضـــوا الى الـــقــــتل واإلصـــابـــات
اجلــســمـــانــيــة  والــعــمل عــلى إطالق
ـوقوفـ واحملـجوزين وإقـامة سـراح ا
ــدنـــيــة واجلــزائـــيــة ضــد الـــدعــاوى ا
اجلـهـات احلـكـومـيـة الـتي اسـتـخـدمت
ــــفــــرطــــة جتـــاه الــــعــــنـف والــــقــــوة ا
).مـضـيـفـا ان ــتـظـاهـرين الــسـلـمـيــ ا
الـــنــقـــابــة (تـــعــلـن الــيـــوم اســتـــمــرار

مـــشــاركـــتــهـــا في هــذه الـــتــظـــاهــرات
اصـطـفافـاً ومشـاركة البـناء شـعبـنا من
اجل  حـمايـة حقـوقهم األسـاسيـة التي
كـفـلـهـا الدسـتـور). وتـابع الـسـعدي ان
(الـنـقـابـة جتد نـفـسـهـا ملـزمه بـالـقـيام
بـدورها الـوطني فـي الدفاع عـن حقوق
ـهدورة الـشـعب الـعـراقي الـضائـعـة وا

ـنتهكـة عبر حكـومات وسياسات  وا
إنـتاجـها لم تـلتـفت لتـلك احلقـوق على
نـحو جدي وعـلى امتداد اكـثر من ستة

ا نـتج عنه الـكثير عـشر عامـاً مضت 
مـن الــــــــــــويـالت واحملــن واألزمـــــــــــات
اإلنـــســـانــــيـــة واحلـــقـــوقـــيـــة  وعـــلى
األصــعـدة االجـتـمـاعــيـة واالقـتـصـاديـة
والـسـيـاسـيـة كـافة ) مـطـالـبـا ان تـكون
(مـشـاركة الـزمالء والـزميالت احملـام
في الـــتــظـــاهــرات بـــارتــداء الـــكــســوة
الــسـوداء اخلـاصــة بـهم عـنــد الـتـرافع
ـا لهذا الـزي من رمزية أمـام احملاكم  
ـــوقف وداللـــة ومــــعـــنى وهـم بـــهـــذا ا
الــرفـيع يـدافــعـون عن حـقــوق الـشـعب

العراقي كافة). 
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وخــلص الـسـعـدي الى الـقـول ان (عـدم
االلــــتـــفـــات الـى األوضـــاع احلــــالـــيـــة
الــسـائـدة في الــعـراق ومن دون تـقـد
ــعـــاجلـــات لــلـــعـــديــد من احلـــلـــول وا
األزمـات التي حـلت بشعـبنـا العراقي 
مع اسـتمـرار التـظاهـرات والتـجمـعات
ــتـصـاعــدة وعـلى امـتــداد الـسـاحـات ا
الـــعــــراقـــيـــة من شــــأنه ان يـــؤدي الى
افساح اجملال للتدخل األجنبي الدولي
واإلقــلــيــمي ويــهــدد بــصــوره فــعــلــيـة
وحـدته وسـيـادته واستـقالله) .مـشـيرا
الـى ان هـذا االمـر(يــقـتـضي من نــقـابـة
احملـامـ إعـتمـاد احلـلـول الدسـتـورية
ــا يــؤمن مــطــالب الــشــعب الــعـراقي
وحــقه في مـعـاجلــة أزمـاته عـلى ضـوء
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تظاهرات االحتجاج في ساحة التحرير

 ضياء السعدي

ـــعـــز االثــــري الـــذي يـــقع فـي شـــارع ا
ـنعم" بـالـقاهـرة تسـتـعرض "ر عـبد ا
ملوكي وهي في الباحثة في التاريخ ا
حـضرة ضـيوف من كبـار رجال الـنظام
بــيــنـــهم وزيــر الــثــقــافــة الــذي يــرافق
الــســـيــدة األولى تــشــرح ر الــهــدف
ـــــبـــــنى الـــــتـــــاريـــــخي مـن هــــــــــــذا ا
قائلة"ويعرف براق البغدادية أنه ملجأ
طلقات واالرامل من الحـتجاز النساء أ
أجـل احلفاظ على الـعــــــــــفة.... انه لم
يـكن سـوى جتـسـيد الزدواجـيـة ونـفاق
صرى في تلك الفترة بينما اجملـتمع ا
تــشــيع صــنــوف الــفــســاد الــسـيــاسي
واالنـــــــــحـالل األخالقـي فـي جـــــــــوانب
ـــــرأة هي من اجملـــــتـــــمع كـــــانـــــــت ا
يـتـحـــــــــمل رغـبـة اجملـتـمع فـي أظـهار
ـا الحــتـواء نــزعـتـه الـتــعـفــــــــفـيــة ر
ـتــشـددين ضــغـوط رجــال الــديـــــــن ا
والـتـعـمـيـة علـى حقـيـقـة مـا يـجري في
ا مـا يتماثل إلى حد اجملـتمع وهو ر
يـدعو إلى الـدهشـة مع واقع مجـتمـعنا

عاصر" ا
ـــكن يـــقـــــــــــول الـــســـارد" كــــــــــــان 
لـالمور ان تـنـتـهي عـلى خـــــــــيـر لو ال
تــــــــــــلك اجلــمــلـــة االخـــــــــــيــرة"هــذا
ـاضي ــثل الـــــــــــربط بــ ا ــدخل  ا
واحلــــــــــــاضـــــــــــر فـي روايـــــــــــة (رواق

البــــــغدادية)
l³²¹
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"سنريـهم آياتنا فـي اآلفاق و في أنفسـهم حتى يتبـ لنا أنه احلق" هي اآلية  53من
سورة فـصـلت و هي مـا خطـر بـبالي و أنـا أقف مـشدوهـا أمـام قـولة عـظـيمـة  لـعالم
األحــيــاء الـبــريــطــاني تــومـاس هــنــري هــكـســلي الــذي كــان يــلـقـب بـكــلب داروين أو
" ?" Darwin's Bulldogلدفـاعه الشرس عـلى نظريـة داروين يقـول فيهـا "رقعة
الشطرجن هـي العالم والقطع هي ظواهر الكون وقواعد اللعبة هي ما نسميه قوان

قابل لنا فليس باستطاعتنا رؤيته". الطبيعة أما الالعب ا
رقعة الـشطرجن لهـا الوان مثل تـلونات الكـون ب أبيض و أسـود ب جالل و جمال
بـ نـقص و كـمـال ورغم ظـهور الـنـقـصـان فـهو فـقط في اعـيـنـنـا أمـا في عـيون اهل
احلقيقـة كابي حامد الغـزالي فإن النقصان يـصير ع الكمـال يبدع االمام الغزالي
تعبيرا خاصا عن هاته احلقيقة قائال: "إن نقص الكون هو ع كماله  مثل اعوجاج

ا رمى". القوس هو ع صالحيته و لو أنه استقام 
قوان الكـون تبدو صارمة من تـعامل معها بصـرامة صعبت علـيه و من تعامل معها
ـشي بـارادتـهـا و تـمـشي بـارادته يـقول بـذكـاء أولي االلـبـاب صـارت لـعبـة مـسـلـيـة 
ألـبـرت أيـنـشــتـ عن هـاته الـفـكـرة " لـقـد خـلـق الـله الـكـون وفـقـا لـقـوانـ ال تـعـتـرف
ـصـادفة أو الـعـشوائـيـة" و نـسب بعـضـهم شـعرا جـمـيال لـلشـيخ أحـمد زروق في بـا
ـعنى الذي ندندن حوله  " سلم لـسلمي وسر حيث سارت ... واتبع رياح نفس هذا ا

القضاء در حيث دارت". 
ا هي كما ذلك ان ارادة احلق و مشيئته ليست عن هوى انساني كارادة البشر و ا
يرى ابن العثـيم "مقرونة بالعلم و احلكمة" لذلك فاتباعها هو ع الفقه و احلكمة و
بحر بالشراع يتبع اجتاه الريح يتلذذ التسلـيم القلبي لها ع التحرر من الهوى كا
بحر في قدر الله مـوجها شراعه الجتاه رياح االقدار تلذذ بابحـاره كذلك االنسان ا
نـازع لها قـصمت شـراعه.للتـوفق في حتصيل ذلك بـاحلكـمة الكـامنة وراءهـا عكس ا
الشعور بـالتسليم برياح االقـدار ينبغي التحـلي بصبر و شجاعـة صبر للتدرب على
موافقة االرادة االلـهية و شجاعة تبعث على الرغبة في احلـياة باعتبارها لعبة يتقلب
ة و بـ صعـود و نزول فالشيء دائم في األلـعاب و ال حال العبـها ب نـصر و هـز
قدسة بـانها لهو و لعب.   وال بد من خالد في مسـيرة احلياة التي وصفتـها الكتب ا
هـاته الـتـقـلبـات بـ اجلالل و اجلـمـال فبـهـا يـعـرف الله كـمـا يـذهب الى ذلك كـبراء
ـعـرفة االنـسانـيـة عنـده اال ح يـسـتوي عـند الـعـارف كـابن عـجيـبة حـيث ال تـكمل ا
نع والـعز والـذل والفقـر والغنى والـفقـد والوجد واحلـزن والفرح صـاحبهـا العـطاء وا
ـعـنى فقط مـن يذهـبون الـى هذا الـفهم ـتـقابالت و لـيس شـيوخ ا الى غـير ذلك من ا
حـيـث جنـد مـيــشل ايـكــيم دي مـونـتــاني يـقــابل في قـولــة رائـعــة له بـ مـعــنـيي االلم

واخلـوف في كيـفـيـة الـتـعامـل بسالحـيـهـمـا في احلـيـاة قائال"من
يـخـاف من األلم سـيـتـألم من اخلـوف" لـذلك ال بـد من الـتـسلح
في لعبـة شطرجن احلـياة بالـتسلـيم لشراع الـقدرة للـتلذذ ب
مربعـاته في تلونـاتها مع الـوعي التام بتـقلبـات احوال احلياة
و عـدم دوامـهـا جلـعـلـهـا مطـيـة لـلـمـزيـد من الـسـير فـي طريق

عرفة. ا

االصالح (مـفردة) تـرددت كـثـيرا عـلى مـدى سنـوات طـويـلة عـلى لـسان حـكـومات 
) من مـخـتـلف الـتـوجـهـات  كـانت تـوازي  في االسـتـخـدام نـقـيـضـتـهـا و(سـيـاسـيـ
(الفسـاد) التي  دمرت البالد وأنهـكت العباد  وبالـذات الشباب ..  لم يتـحقق منها
ا لم يتوقعها هؤالء السياسيون  .. شيء يطمئنهم  فخرجوا في تظاهرات عارمة ر
في زخمها  وتضحياتها  وفي مناطق بعينها   وفي إستمرارها كل تلك االيام..
 الـدم  والشـباب  والـثـورة  والعـفويـة  وعدم وجـود قـيادة لـلتـظـاهرات  مـتغـيرات
جـديـدة في احلراك الـشـبابي   يـبـدو أنهـا لم توضـع  في احلسـبـان  جعـلت األمر
ـرة  ودعت  الرئـاسات الـثالث الى أن تـأخذ هـذا األمـر على مـحمل مـختـلـفا هـذه ا
اضية والى أجل أخر في حركة  متسارعة تسابق اجلد  وتكـون على مدى االيام ا
 الزمـن  لم تشـهـدهـا الـبالد سابـقـا  وتـلـزم نفـسـهـا  باجـراءات سـريـعـة  وبرامج
ووعود كثيرة  ال حتتاج الى  (عصا ساحر)  بل الى (معول بناء)  وارادة  وطنية

سؤولية....   وشعور عال  با
تغيرات  في احلراك الشبابي حالة جديدة  ستفرض نفسها على لقد  مثلت هذه  ا
وقف  وقد  جنحوا السيـاسة في العراق  مستـقبال .. سيكون الشـباب هم سادة ا
في مـا فـشل فيـه غيـرهم عـلى مـدى سنـوات   النـهم  (فـقدوا األمل والـعـمل)  كـما
وصفهم بـذلك  الكثير  ومنهم رسميون   وفئة عمرية ال تعرف الصفقات وأنصاف
احلـلول .. أوصـلـوا  رسـالـتـهم بـاقـتدار  وإن كـان الـثـمن دمـا  لـكـنه سـيـظل يؤرق
الفاسـد  ويضعه  في حالة من اخلـوف والتحسب من أن يقع حتت  طـائلة  العقاب

 وسيقع  ال محالة ..
االصالح عمل  فـعلي  وليس كلـمة تطلق لالسـتهالك السيـاسي  أو  تصريحات 
ويـافـطـات  تـمأل  الـشـوارع   وعـناويـن لـيس لـهـا  دالالت واضحـة عـلى الـطـريق ..
االصالح يحـتاج الى قادة عظام  وتضحيات جسام .. ولنا في احلس (ع) إسوة
ـوذجا في االصالح   يـصلح لـكل زمـان ومكـان خلصه في وقدوة  فـقد قـدم لنـا 

قوله (لم أخرج أشرا وال بطرا  بل لطلب االصالح في أمة جدي) ..
ـقـابل   لـكنه ـادية بـيـنه وبـ الـطرف ا احلسـ يـعـرف الفـارق الـكـبيـر في الـقـوة ا
ـبادىء  ومـشروعـية الـهـدف  وهو االصالح   بـعد أن رأى وضع يتـفوق في قـوة ا
االمــة  اخلــطــيــر والــدرك الـذي وصــلت الــيـه .. ويـدرك  أن لـالصالح  شــروطـا  و

يحتاج الى مستلزمات لكي ينجح  ...
ـقـترنـة بـالـتـضحـيـة   وتـصل الى حـد التـضـحـيـة ليس ـتمـيـزة ا أولـهـا الشـجـاعـة ا
ا بـاالهل  ايضـا  وهو ما لـم يقدمه أي مـصلح في الـتاريخ عدا بالـروح  فقط  وا
دينـة  كما هو حال من احلس   فـقد خرج  ومعه أهـله  ولم يتركهم  خـلفه في ا
يـترك أهـله في عواصم الـعالم يـرفلون بـالنـعيم  ويـطالب الـفقيـر بتـحمل مـا هو فوق
طـاقــته  فـكـان الهل بــيـته دور عــظـيم  مـثــلـته الـســيـدة زيـنـب (ع)  في حـمل رايـة
ـبـادىء الـعـظـيـمـة  لـلـثـورة ـعـاديـة  ونـشـر ا ـاكـنـة االعالمــيـة ا ـان   وفـضح ا اال

احلسينية  التي ستظل قائمة ما دامت االرض تدور..
(خـرجت لـطلب االصالح) قـالـهـا احلسـ  وخـرج متـوكال عـلى الـله  ويـقيـنه بـقوة
ـانا صـميـميـا مقابـل كثرة ؤمـن بـها ا مـبادئه وصـوابهـا  وان كان مـعه قلـة من ا
ـان باضـعف  حاالته (في الـقلب)  فـهؤالء  الـكثـرة ليس لهم آثرت الـسكوت  واإل
صـيرية التي تتـطلب مواقف عالـية وتضحـية كبيرة حساب في القـضايا الصـعبة وا

تصل الى  تقد كل ما هو نفيس   ..  
شباب فـقدوا األمل والـعمل ... نـزلوا الى الشـارع  في وقفـة فرضت نفـسهـا بقوة 
ـان غيـر االعتـراف بهـا وتسـميـتها ـا فيـهم احلكـومة  والـبر ولم يـكن أمام اجلـميع 
سمـياتها الواقعيـة ..   إنتفاضة .. ثورة  ضد الفـساد .. وخط فاصل ب حالت

.
حراك جماهـيري مشروع  باعتراف  السلطات يعـبر عن  حالة إنفصال ب العملية
ـواطـن  وعـدم الـثقـة بـها  ألنـهـا خـلقت حـالـة من عـدم التـكـافؤ في السـيـاسيـة وا
الـفرص   وطـبقـيـة جديـدة  التـهمت مـوارد الـدولة   وجتـاوزت على حـقوق الـشعب
ـة  وتسـببت فـي أن تعـيش نسـبـة كبـيرة حتت خط الـدستـوريـة  في حيـاة حرة كـر

الفقر  وما يقاربها في البطالة..
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ووعود حملاربـة حيتان الـفساد حتتاج  ايـضا الى قرار فوري جـريء للتنـفيذ باعادة
ما نهب من أمـوال الشعب ..ولـيس صعبا عـلى السلـطات معرفـة هذه احليـتان  بعد

أن أخذت هذا الوصف ..
كن معرفة  كم نهب هؤالء أيضا ..  وبعملية حسابية بسيطة 

ـكن أن يُـسرّع في اخلـطى  ويـوفـر االمـوال  الالزمة ومـا يـسـترد من الـفـاسـدين  
لالجراءات التي   أعـلن عنها  ويختصـر زمن تنفيذها كثـيرا  ناهيك عن مساهمته
الكبـيرة في  حتقيق االستقرار والتوازن االجـتماعي بعد إن  اختل بعد عام 2003
بسبب الفـساد وزيادة نسبة الفقر والبطالة  واحملـاصصة  والطبقية الغريبة  حتى
ب الشـريحة الـواحدة  -  كما هـو واضح في قانون الـتقاعد  وتـقاضي الشخص
الـواحد أكـثـر من راتب -  وسيـادة مـنطق الـعـدالة والـقـانون في تـوزيع الـثروة يـقوم
كن أن يـوصف االول من اكـتـوبر ـواطنـة ولـيس احملـاصـصة    وعـنـدهـا   عـلى ا
بـانه بدايـة مـرحلـة جديـدة جادة لـتـجفـيف وردم مسـتنـقع الـفسـاد اآلسن  وهو أس

البالء ..
 باختـصار الشعب بانتظار خـطوة جريئة اخرى   وهي أن تقوم احلـكومة  (بعملية
متلكات هذه احليتان  واستعادة ما نهب على تأميم) سـريعة - اذا جاز التعبير - 
ــهـمـة ــاضـيـة عــلى غـرار عــمـلـيــات الـتـأمــيم الـكــبـرى لـلــمـرافق ا مـدى الـســنـوات ا
والـشـركـات الـتـي حتـتـكـر أوتـنـهب مـوارد الـشـعـب وقـوته  وأمـامـنـا جتـارب كـثـيـرة

للشعوب سارت على هذا الطريق  .. 
وليس ذلك باألمر العسير والبعيد ...

ورحلة االلف ميل تبدأ بخطوة ..
كن  أن يعد األقل   أويصعد الى األكثر .. ومن يعد األلف  

 } } } }
∫ bOH  Âö

ـا دعـاء جـمـيل ألحـد الــصـاحلـ  قـاله في حـالـة غـضب 
شغـله أخرون (اللهم من شـغلني عنك فـاشغله بك عني)
.. كــان  هــذا دعــاؤه عــنــد الـــغــضب  .. فــكــيف يــكــون

فيالرضا ..? 
 اللهم ال حترمنا صحبتهم ..
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