
ـرجـعـيـة الـتـقلـيـديـة وهي مـرجـعـيـة راعـية و ـثل عـلي الـسيـسـتـاني ا
لــيــست مــثل مــرجــعـيــة رَوْح الــله خــمــيــني دارســو الــتـاريـخ اخلـاص
رجعية يعـرفون ان عالقة االخير- يوم كان في العراق- لم باالجواء ا
رجعي الذي يبتعد بنفسه تكن مريحة له و ال لقسم من دعاة السلوك ا

عن التفكير باحلكم.
خـمـيـني هـو اول رجل دين في الـعـصــر احلـديث يـكـسـر فـكـرة تـأخـيـر
انـشـاء دولـة يـقودهـا رجل مـتـفـرغ لتـحـصـيل الـعلـوم الـشـرعـية بل انه

يصرح ان احلاكم- الولي- الفقيه يستمد واليته من اجلمهور.
مــحـمـد رضـا بـهــلـوي نـفـسه و مع ادراكه خلــطـورة وجـود من هم مـثل
خميني على حكمه لم يكن يعتـقد ان االحتجاجات عليه مصدرها فقط
خــطب خــمـيــني الـتــحــريـضــيـة بل كــان يــوجه اتـهــامـاتـه لـلــيـســاريـ
االيـرانـيـ لـكن خـمـيـني جنح- مـع كل االفـعـال اخلـطـيـرة و بـعـضـهـا
مُـجرّم- مـن ان يبـسط نـفوذه النـشاء جـمـهوريـة يـكون هـو اعـلى سلـطة

فيها مبعدا كل القوى التي شاركت بالثورة.
خلمـيني مـقلـدوه من العراقـي و كـذلك خللـفه علي خـامنه يي واغلب
مقلدي االثنـ من العراقي يعـملون في السياسـة العراقية اليوم ذلك

انهم كانوا في ايران او ارتبطوا بالعمل معها حتى في منافيهم.
الـسيـستـاني هو خـلف للـسبـزواري الذي هـو خلف لـلخـوئي واخلوئي
ا ا يخص والية الفقيه و ر كان مرجعا تقليديا ال يقر فكرة خميني 
رجعي في العراق جرى التصالح ولو بالظاهر عـلى استقرار التوجه ا
عـلى االداء التـقـليـدي وعلى مـاهي عـليه اجـواء ايران من حـيث طـبيـعة

ثل قيادتها الثورية شخص مثل خامنه يي. مرجعيتها التي 
الـقـضـيـة بـدأت عـام 2003 حـ عـاد االسالمـيـون و كـلـهم من جـذور
الدعوة وهو احلـزب االقدم الذي اسسه باقـر الصدر والذي لم يرضي
ـشهـد فـقسم انـشاؤه مـحـسن احلكـيم و ال اخلـوئي فـلقـد اضـطرب ا
من الـقـادمـ يـقــلـدون مـرجـعـيـة ايـران الـسـيــاسـيـة و قـسم اخـر يـقـلـد
مرجعـا بلبنان هـو حس فضل الـله فيما عـوام العراقيـ من الطائفة

التي لم تغادر العراق رضيت بالسيستاني مرجعا لها.
ـراقبـ يـذكرون ان عـبـدالعـزيـز احلكـيم هـو من صرح بـشـعار اغـلب ا
ايام االنتخابات وضع السيسـتاني موضع القابل في نظر الناس لدعم
قـائــمـة بـذاتــهـا فـعـنــدمـا يـقــول احلـكـيم: تــاج عـلى الـراس ســيـد عـلي
الـسيـستـاني تـكون االمـور مفـسـرة بشـكل اليقـبل الـشك ان الفـصيل

العائد من ايران يقر للسيستاني بقيادته االقليمية في العراق.
مع بـدء مـزاولـة السـلـطـة و ضـمن الفـريق الـذي يـقـدم نفـسه مـقـربا من
ـرجـعيـة ظـهرت اعـراض اسـتـغالل السـلـطة لـكن الـذي غـطى علـيـها ا
كـان ظـرفـا امـنـيـا مرعـبـا تـفـجـيـرات و اغـتـيـاالت و صـراعـات بـ كل

القوى.
ما اغضب الـسيستـاني هو التـلميحـات في التصريـحات اخلارجة من
ـرجعية ليس اكثر كالم قسم من حزبيي السـلطة و التي تقول: كالم ا

من نصائح!.
من يـصـرح بـهذا الـكالم كـان يـجب ان يـفهم انه يـزيح عبء مـسـؤولـية
عن الـسـيـســتـاني فـبـمــا ان الـرجل لـيس اال نــاصـحـا فال داعي لـزج
اسـمه في الـصـفـقـات و ال داعي لالسـتغـراب ان امـتـنع عن اسـتـقـبال

شكو منهم. ا
السيسـتاني يلقي نصـائحه عبر مـعتمدين ناصـحا وليس وصيا النه
كسب يعرف ان السياسي يؤذون اسمه الذي يخـــــتفون وراءه في ا
وال يـتـورعـون عن اجملــاهـرة بـعـدم عـائــديـــــتـهم لـتــعـالـيـمه اذا صـاروا

اقوياء.
وعــلــيه لن يــكــون صــوابــا حتــمــيل الــرجـل مــســؤولــيـات

سياسية منعها عنه اغلب العامل في السلطة.
ـهـم اخـيــرا ان الــتـقــلــيـد ســيــكــون في امـور ال ا
ـعامالت هذا سيـاسيـة اي في العـبـــــــادات وا
اذا كان مـقـلدو الـسيـســــــتـاني من الطـبقـة التي
حـــكـــمت و حتـــكم فـــكـــيف ان كـــان اكـــثـــرهم ال

يقلدوه?.

مـؤسـسـتـنا هـي األولى في الـبالد التي
تــمـتـلك حـقـوق الــعـقـار اجلـديـد لـعالج
أمـراض القرص الـتنكـسية وعالج آالم
ــفــاصل. وهــنــا يــجب أن أذكــر أنــني ا
لــلـوهــلـة األولـى الـتي ســمـعت بــاألمـر
تــمـلــكـني الــضـحك ألنــني لم أكن أومن
بــفـعـالــيـته لـكــنه كـان بــالـفـعل مــثـيـرًا
لـلـدهشـة إذ أظهـرت االختـبارات شـفاء
4567 شـــخـــصًــــا من آالمـــهم شـــفـــاءًا
كـامـلًا وهـو ما نـسـبته أكـثر من 94%
ـــرضـى الـــذيـن أُجـــري عــــلــــيـــهم مـن ا
رضى االخـتبـار. كمـا أفاد %5.6 مـن ا
أنـهم شـعـروا بتـحـسن ملـحـوظ بيـنـما
ـرضى إلى ـئـة فـقط من ا أشـار 0.4 بـا

عدم شعورهم بأي حتسن.
{ ما نوع هذا العقار?

Fle- أحتـدث عن جيل خـاص يسمى -
kostee يـنسيك هذا اجلـيل آالم الظهر
فاصل في وقت قصير حرفيًا خالل وا
أربـع أيــام بـــيـــنــمـــا يـــعـــالج احلــاالت
شــديـدة الـتــعـقـيــد تـمـامًــا خالل أشـهـر
قـلـيـلـة.هذا اجلـيل مُـنـتج صـيـني أنفق
مـعـهـد الـصـحـة الـصـيـني عـلى تـطـوير
تـركيبته  1.3مـليون دوالر. وأشير هنا
إلى أن جــمــعــيــتـنــا قــد أنــفــقت أمـوال
ضـخـمـة لـلـحـصـول عـلى حق بـيـعه في

بالدنا.
عجزة? { كيف يعمل هذا اجليل ا

- األمـر األكـثـر إثـارة لـلـدهـشـة هـنا أن
ـوضـوع لــيس هـنــاك أي إعـجــاز في ا
إنـه عـمـل عــلـمـي بــحت. يــحــتــوي هـذا
اجلـيل اخلاص بعالج الـعظام على 32
مـــكــونًــا قـــويًــا تـــتــفــاعـل مع اخلاليــا
الـبـشريـة البـاليـة الـضعـيفـة لـيجـعلـها
تـعـمل بـسرعـة أكـبر بـسـبع مرات ومن
ثم تـسـتعـيد حـيويـتهـا تدريـجيًـا.يؤدي
اسـتـعـمـال هـذا اجلـيل مـرة واحدة إلى
تـنشيط 930 ألـف خلية تـقريبًا والذي
بـدوره يـؤثـر إيـجابـيًـا عـلى تـدفق الدم.
تـلك هي القاعدة العالجية للعقار ومع
ذلـك أهم مــــــا فـي األمـــــر أن تــــــكـــــون

متوافقًا مع العالج.
{ يبـدو ذلك مدهشًا ولكن أخبرنا ما الذي

ريضك العادي? يعنيه ذلك بالنسبة 
- يــعــني ذلك أن عالجــاتــنــا الـبــدائــيـة
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األنـشـطـة ولن أطـلب مـنك الـتـوقف عن
ذلك ولـــكن الــغـــالــبـــيــة الــعـــظــمى من
ـرضى يرون أن اسـتخـدام هذا اجليل ا
أسـهل بـكـثـير وأكـثـر فـعالـيـة كـما أنه

عالج في متناول اليد.
ـعرفة { أعـتقـد أن هنـاك كثـيرون مـهتـمون 

من أين يشترون هذا اجليل.
- تـوقـعــنـا إمـكـانـيـة بـيـعه عـلى نـطـاق
واسـع في الـصــيـدلــيــات ولـكن لــسـوء
احلـظ لم نـتـوصل بــعـد إلى إتـفـاق مع
الـصيادلة والشركات الدوائية ألن بيع
ا هـذا اجليل قـد يضر بـأعمـالهم. فلـطا
ــرضى أدويــتــهـم لــســنـوات اشــتــرى ا
ـزيـد من طــويـلـة ولــكن هـنـاك دائــمًـا ا

رضى. ا
إنــهم راضـون بـهـذا الـوضع.لـذا نـقـوم
فـي الــوقت الــراهن بـــبــيع هــذا اجلــيل
ـــوقع اإللـــكــتـــروني حـــصـــريًـــا عــلـى ا
الـرسمي. هـناك مزايـا عدة لـذلك. فنحن
نـبـيعه مـباشـرةً دون وسطـاء ما يـتيح
لـنا احلـفاظ عـلى سعره أرخص بـ 4.7
.يــــتم مــــرات من ســــعــــره فـي الـــصــــ
الـتوصـيل عن طريق اخلـدمة البـريدية
ـكـنك الـبدء في الـدفع عـنـد االسـتالم. 
ـنـزل فورًا اسـتـخـدام هـذا اجلـيل في ا
بـدون حتـديد مـوعد. ومع ذلك ال تـأخذ
كالمـي مسلـمًا به. علـيك بتجـربة أدوية
مُـصنع آخـرين. وأنا على ثقة أنك لن
جتــد أي عالج يـشـبه أو له تـأثـيـر مـثل

.Flekosteel
{ بــروفــيــســور تـشــان أشــكــرك عــلى هـذه
ـقابـلة. وفي نـهايـة لقـائنـا هل تود أن تـقول ا

شيء لقرائنا?
- حــسـنًـا بـالـطـبع. أود أن أُشـدد عـلى
ــــفـــاصل أن آالم الــــظـــهــــر وأمـــراض ا
تـهـاجم األشـخاص األصـغـر سـنًا. وفي
حــالـــة وجــود آالم طــفــيــفــة في بــعض
ـــهم االنـــتـــبـــاه لـــهــذه األحـــيـــان من ا
ـشـكـلة. إذ ال يـسـعى األطـبـاء في هذه ا
ـرحـلة إلى إقـناعك بـبـدء العالج.تـذكر ا
أن األمـراض التي تـنشأ من آالم الـظهر
ـفـاصل تتـسبب في أكـثر من مـجرد وا
إزعــاج. فـهي تـتـسـبـب في قـصـر حـيـاة
ـــا يــتـــراوح بــ  10و 15 ـــرضى  ا

سنة.

ون بــــــــســــــــبـب قــــــــصــــــــور الـــــــدورة
الــدمـويـة.إلـيــكم الـسـر عــنـدمـا تـرجع
ـــفـــاصل إلى الـــدورة الـــدمـــويـــة فـي ا

كنًا. طبيعتها يُصبح شفاؤها 
ــســتــحــيل حــقًــا إعــادة الـدورة { هل من ا

الدموية إلى طبيعتها بعد عمر 45 عامًا?
رة. - غـيـر صـحيح وغـيـر مـنطـقي بـا
دولب فـقد تـركت استـعمـال الكـرسي ا
بـعد تـعرضي حلادث وهـو شيء أكثر

خطورة من بلوغي سن 45.
{ هل ســـاعــدت أنـــاس آخــرون عـــلى تــرك

دولبة? كراسيهم ا
- أكـــثـــر مـــرة وعـــلـى الـــرغم من ذلك
أغــلب مـرضـاي عـانـوا بــشـكل مـنـتـظم
ألكـثر من 40 عـامًا من حـاالت يسبـبها
الـــتــقـــدم في الــسـن. إنــهم يـــأتــون لي
ــشــاكل مــتـشــابــهـة إلـى حـد كــبــيـر
كـأمراض هشـاشة العـظام والتـهابات
ـــفـــاصـل وآالم عـــرق الـــنـــســا وداء ا
الـــقـــرص الــــتـــنـــكـــسي وانـــضـــغـــاط
األعــصـــاب. هــذه احلــاالت ســبب لــهم

القلق وتدمر حياتهم.
إنـــهم يـــبـــكـــون ويــعـــانـــون من األلم
ــشي. إنـهم وبــالـكــاد يـســتــطـيــعـون ا
أشـخاص عـاديون ولـيسـوا رياضـي
أو مـن ذوي اإلعــاقـــة. إنــهـم يــشـــكــون
اذا مـتسائل "ما اخلـطأ الذي أفعله? 
يــحـدث كل هـذا لي?" أجـاوبـهم "تـوقف
عن الــبــكـاء وهــيـا بــنــا نـعــيـد دورتك

الدموية إلى طبيعتها".
{ ولـكـن كـيف تــعــيــد الـدورة الــدمــويـة إلى

طبيعتها في هذا السن?
- خـالل الـفـتــرة األخـيــرة كـنت أصف
لـــشـــخص يــبـــلغ مـن الــعـــمــر 96 امًـــا
ـيـكـانـيـكـية مـجـمـوعـة من الـتـمـاريـن ا
والـبـدنـيـة. كـان ذلك فـعـالًـا جـدًا لـكـنه
طـــريـق شـــاق جـــدًا وطـــويل. يـــعـــاني
الــنـاس من األلـم إنه أمـر مــزعج كـمـا
لكـون الوقت الكـافي للذهاب أنـهم ال 
ا اقتنعت ـراكز الرياضية. ولطا إلى ا
بـوجـود مـسـار أكـثر حـداثـة وسـهـولة

ومن ثم وجدته.
{ يـبـدو ذلك مشـوقًا أخـبـر قراءنـا عن هذا

سار. ا
- حـــــســـــنًـــــا ســـــأفـــــعـل ذلك. كـــــانت
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ستـة وخمـسون عـاما مرت الـيوم عـلى ذكرى ذلك االثـن الـبارد والذي
ـعـتــاد.. بـدايـة اســبـوع جـديــد لـدراسـتي في كـان مـؤمـال ان يـكـون كــا
التي تتـوسط بسات تـوسط لثانـوية كلـية بغـداد مرحلـة الصف االول ا
مـنطـقـة الصـلـيخ  في االعظـمـية وقـريـبا من دار رئـيس الـوزراء االسبق

رحوم رشيد عالي الكيالني . ا
ـشهـود عال ازيز طـائـرة حربـية حـوالي السـابـعة صـباحـا لـذلك اليـوم ا
ـقـر الـعـام لـقـوات احلرس سـمـاء بـغـداد سـرعـان مـا ابـتدأت بـقـصف ا
الـقــومي.. وهي تـشـكــيالت غـيــر نـظـامــيـة تـأتـمــر بـأوامـر نــظـام احلـكم
احلـزبي الذي هـيـمن على الـسـلطـة طيـلة الـشـهور الـتسـعـة التي اعـقبت
انـهاء واليـة العـهد اجلـمهـوري االول ورئاسـة الفـريق الركن عـبدالـكر
ـظالم الـعامـة وعدم االسـتقرار هي قاسم جملـلس الوزراء.. وقـد كانت ا
الـسـبب الـرئـيس إلنـتـفـاضـة اجلـيش الـعـراقي الـبـاسل في ذلـك الـيوم..
وألجل القضاء على الفـوضى التي عمت البالد نتيجـة التغول والتناحر

واستعادة السلم االجتماعي واالمن والنظام . احلزبي
الــشــرارة قُــدحت قــبل ذلـك بــأســبــوع وحتــديــداً في 1963/11/11
عـنـدما (إنـتـخـبت) قيـادة قـطريـة جـديـدة في اجتـمـاع اسـتثـنـائي موسع
اُضيفت فيه كوادر جرى بأجواء مشحونة في قاعـة اخللد بكرادة مر
عسكرية للقيـادة القطرية مع استبعـاد ام السر علي صالح السعدي
وكل من هـاني الـفـكـيـكي ومـحـسن الـشـيخ راضي وحـمـدي عـبـداجملـيد

وحميد خلخال الذين جرى تسفيرهم الى اسبانيا فورا.
كتب وقد كان من ضمن العسكـري الذين اضيفوا للقـيادة القطرية وا
قدم الـطيار منـذر توفيق الونـداوي -  القائد ا العسـكري حلزب البـعث
الـعـام لـقـوات احلــرس الـقـومي الـذي لم يــكن راضـيـاً عـلى الــتـشـكـيـلـة
.. فقام بعـدها بيوم في 13 نفـي اجلديدة ومسـتنكراً إلبعـاد رفاقه ا
تـشرين الـثاني بـقصف الـقصـر اجلمـهوري ومـطار الـرشيـد العـسكري
اضافـة إلستـنفـار احلرس الـقومي وسـيطـرتهم عـلى الدوائـر احلكـومية
في مـسعى خـائب لـلـسيـطـرة على ـهـمة والـشـوارع واصالت ا وعـقـد ا

نحسر. احلكم واعادة نفوذ قيادة تنظيم بغداد ا
ــشـيــرالـركن كـانت حــركـة 18 تـشــرين بــقـيــادة رئـيـس اجلـمــهـوريــة ا
ورئــيس اركــان اجلــيـش الــفــريق طــاهــر عــبـــدالــسالم مــحــمــد عـــارف
الـذي عـهـد الى مـدير ورئـيس الـوزراء الـلـواء احـمـد حسن الـبـكـر يـحى
ـقدم الـركن صبـحي عبـداحلمـيد احلـركات الـعسـكريـة بوزارة الـدفاع ا
همتي الـتخطيط والتنـفيذ لكونه غـير دموي كما جـاء في امر التكليف
الشـفهي لـكن البـكر إنـسحب في الـلحظـات االخيـرة.. اضافـة الى قائد
وقـائـد الـفـرقة الـقـوة اجلـويـة الزعـيم الـركن الـطـيـار حردان عـبـدالـغـفار
وقائد الفرقة االولى وآمر موقع بغداد الزعـيم الركن عبدالكر فـرحان

وآمر الثانـية الزعيم الـركن ابراهيم فيـصل االنصاري
االنــــضـــبـــاط الــــعـــســـكــــري الـــعــــقـــيـــد ســــعـــيـــد
واحلاكم الـعسكري العـام الزعيم رشيد صليبي
مصـلح.. رحمـة الله عـليـهم اجمـع فـقد اعادوا
فـمنـعوا بذلك سلـطة الـقانون خالل مـدة قيـاسية
اسـتـشــراء الـفـ واالضـطـرابـات واوقـفـوا اراقـة

الدم العراقي الطهور.

ـــاضي أصــــبـــحـت من مــــخـــلــــفــــات ا
بــاسـتـطــاعـتك اآلن عالج مـشــكـلـتك في

نزل خالل عدة أشهر.  ا
ال يُـعد جيل  Flekosteel هـذا مخدرًا
فــهـــو يــعــالج اجلــسـم عــلى مــســتــوى
اخلـلـيـة. إنه يـزيل مُـسـبب األلـم نفـسه
ويـسـمح لـلـمـفـاصل والـعـمـود الـفـقري
بــاسـتـعــادة صـحــتـهـمــا والـعـودة إلى
حـالـتـهـمـا الـطـبـيـعـيـة األولى. وهـنا ال
ـــــريض مـن األعــــراض يـــــتـــــخـــــلص ا
ـرض أيـضًا فـحـسب بل يـزيل سـبب ا
أي أنـه يعـالـج قـصـور الـدورة الـدمـوية
فـي الـغـضـاريـف الـتي ضـعــفت بـسـبب
تــدهــور وضــعف اخلاليــا.مــنــذ الــيـوم
األول الســتــعــمــاله يــعــمل جــيل عالج
الــعــظـام عــلى إنــعـاش وإعــادة إحــيـاء
أجـهـزة اجلسـم. كمـا يـعمل أيـضًـا على
وقـف أعــراض األلم وهـــو مــا يُـــشــعــر
ـريض بالتحسن فـورًا. يكتمل العالج ا
خـالل فتـرة تـتراوح بـ أسـبـوع إلى
ــهـم جــدًا مــنع ثـالثــة أســابـــيع. ومن ا
عـــودة األلم عن طـــريق تــكـــرار الــعالج

خالل فترة قصيرة.
{ هل يــــســــاعـــد جــــيل Flekosteel في
عالج هــشـاشــة الــعــظـام وأمــراض الــقـرص

التنكسي فحسب ?
- بــالـطــبع ال فــكـمــا قـلـت سـابــقًـا إنه
ـسـتوى اخلـلـوي ويـعـيد يـعـمل عـلى ا
تـــنــشـــيط تـــدفق الـــدم. إنه يـــعــالج أي
ـفـاصل أو الـعـمـود مـرض لـه عالقـة بـا
ـــفـــاصل الـــفـــقـــري مـــثل الـــتـــهـــاب ا
والـــرومــاتــيـــزم وعــرق الـــنــســا وداء
الـقـرص الـتـنـكـسي وانـزالق الـفـقـرات.
عـالوةً عـلى ذلك يــعـالج اجلــيل أيـضًـا
ـــــفـــــاصـل والـــــكـــــدمـــــات انـــــخـالع ا
والـصدمات والـكسور بل يـعالج حتى
مـسامير الـقدم. هذا اجليل فـعال بشكل

مدهش.
{ يــا له مـن مــنــتج رائع ولــكن هل يــعــالج
بالفعل كل هذه األمراض وليس مجرد إزالة

األلم ?
- يـــزيل جـــيل  Flekosteel األلـم (في
ـراحل األولـى من العـالج) ثم يـقضى ا
رض تمامًـا. ال أريدك أن تسيئي عـلى ا
فــــهــــمي أنــــا أُحب الــــريــــاضـــة وأداء
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وهي مــنــظــمـة تــعــمل في الــقـضــيــة بــحـكم

محكمة االستئناف.
{ ماذا حدث للضحية ستيسي ستايتس?

قرر أن تذهب الفتاة إلى عملها - كان من ا
فـي وقت مـــبــــكـــر مـن صـــبـــاح 23 أبــــريل/
نـيسان.لكنها لم تـصل إلى متجر البقالة في
مــنــطــقــة بـاســتــروب بــالــقــرب من مــديــنـة

.وفـي غــضــون ســاعــات قــلــيــلــة  أوســ
الـعـثـور علـى الشـاحـنـة التي كـانت تـقـودها
مـهجورة.وبحـلول وقت ما بعـد الظهيرة في

ذلك الـيـوم  الـعثـور عـلى جـثـتهـا لـقد 
خـنقـها بـحزامـها الـشخـصي.عثـر احملقـقون
عــــلى كـــمــــيـــة صــــغـــيــــرة جـــدا مـن خاليـــا
ـنـويـة - ثالث فـي اجملـموع - احلـيـوانـات ا
ـنوي إلى في مـهبـلهـا.ويرجع ذلك الـسائل ا
شــــاب أســـود هــــو رودني ريــــد.كـــان لـــدى
الــشـرطــة احلـمض الـنــووي اخلـاص به في
ســجل ألنه  الــتــحـقــيق مــعه في قــضــيـة
اعــــتـــداء جـــنــــسي أخــــرى لـــكـــنـه لم يـــدن
فـيــهـا.وزعم ريـد أنه كـان عـلى عالقـة سـريـة

مع ستيسي.
{ ما الدليل?

ــعــرفــة ــة أبــدا  - لم تـــخــتــبــر أداة اجلــر
احلـمض الـنـووي كـما لم يـتم الـعـثـور على
بــصــمــات ريـد عــلى الــشــاحــنــة الــتي كـان
تـقودها ستيسي.لقد استندت القضية ضده
ـــنـــوي اخلــاص أســـاســـا عـــلى الـــســـائـل ا
ــــارس اجلــــنس بـه.وقــــال ريــــد إنه كـــــان 
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أوقـفـت مـحـكـمـة في واليـة تـكـسـاس تـنـفـيـذ
ـــدان حــــكم اإلعــــدام بـــحق "رودنـي ريـــد" ا
بـتـهـمـة القـتل في قـضـيـة حظـيت بـاهـتـمام
كـــبـــيـــر لـــدى الـــرأي الـــعـــام في الـــواليـــات
ــتـحــدة.وقـضى ريـد 21 عــامـا مــسـجــونـا ا
ة خالل مـسـار القـضيـة عقب ارتـكابه جـر
قرر أن يعدم عن قتل عام 1996 وكـان من ا
طـريق احلقـنة الـقاتـلة في 20 مـن نوفـمبر/
تـشـرين الـثاني اجلـاري.ووقّع أكـثر من 2.9
مـليـون شخص عـلى عريـضة عـبر اإلنـترنت

حتث على العفو عنه.
مـثـلة  ومن بـ من أعـلـنوا عن دعـمـهم له ا
وعـارضة األزياء األمـريكية كـيم كارداشيان
ــغـنــيـة ريــانـا وعــارضـة األزيـاء جــيـجي وا
حـديد.ويقول ريد إنه بريء ويقول محاموه
إن هـنـاك أدلـة جـديـدة تـثبت ذلـك.وأدين ريد
بقتل الشابة "ستيسي ستايتس" التي كانت
حـينها في  19مـن عمرهـا والتي عثـر عليه
مــخـنــوقـة عــقب تـخــلـفــهـا عن الــذهـاب إلى
عـملها.وأوقفت محكمة االستئناف اجلنائية
في تكساس إعدام ريد الذي كان مقررا بعد
أيـام.وقد جـاء هذا الـقرار بعـد فتـرة وجيزة
من تـوصية مـجلس تكـساس للـعفو وإطالق
دة شـروط بتأجـيل تنفـيذ احلكم  الـسراح ا
120 يـوما .لكن اجمللس رفض طلبا من ريد
بـــــتــــخـــــفـــــيف عـــــقــــوبـــــته إلـى الــــســـــجن
ـؤبد.ورحبت مـنظمة "إنـوسنس بروجكت" ا
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بـالـتراضي مع سـتيـسي في الـيوم الـسابق
ـقـتلـها.لـكن الشـهـود اخلبـراء في احملاكـمة
قـالوا إن ذلك قـد ال يكـون صحـيحـا.لقد رأوا
كن أن تبقى على نوية ال  أن احليوانات ا
قـيد احلياة في جـسم ستيسي لـهذه الفترة

الـطـويـلـة.وبدال من ذلك
اعـــــتــــقــــدوا أنــــهــــا
تــعــرضـت حــتــمـا
لـالغتصـاب قبل
وقـت قــصـــيــر
مــــــــــــــــــــــــــــــن
مـقـتلـهـا.وكا
ن هـــــــــــــــــذا
كــــــافــــــيــــــا
لــــهــــيــــئــــة
مــحــلــفـ
الــــــــــــذيـن
كـــــانـــــوا
جـمـيـعه
م مـــــــن
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خــــــرج اخلــــــادم وجــــــاء بــــــذلـك الــــــرجل
الـعــصـمـانـلي ومـا أن رآه مـديـر الـنـاحـيـة
حـتى هب من مـكـانه وأسـرع إلـيه لـيرحب
به ويـعتذر منه: " سيدي ما كنا نعرف. ما

ندري أنت هنا حتى نقوم بالواجب. 
 لم يـكن الطارق (الـعصمانـلي) غير جاللة
لـك قد خرج ـلك غازي رحـمه اللـه. كان ا ا
مـع من خـرجـوا لـصــيـد طـيـور الـدراج في

اللطيفية.
ـتواضـعة وحـمل بنـدقيته  ركب سـيارته ا
وخــــرج بـــدون حـــرس وال مــــرافـــقـــ وال
أصــحـاب وال حـاشـيـة مـلــكـيـة. هـكـذا كـان
ــلك غــازي يــحب أن يــخــرج كــواحـد من ا
ـيــزة الـتي أبــنـاء الــشـعب. وهـي طـبـعــا ا
حـبـبـته لـلـشـعب الـعـراقي . فـمـا أن تـوغل
بـتلة بـسيـارته بضـعة أمـتار فـي األرض ا
وقـبل أن يـصـادف دراجا واحـدا أو يـطلق
طـــلـــقــة واحـــدة حـــتى غـــرست ســـيــارته

. بالط
يـا أوالد جـيـبـوا مـاي ,انـطـلق اخلـدم في
حـ انهـمك آخـرون في تنـظيف بـنطـلونه
وجـواريبه بقدر مـا يتسع احلال. في ح
أسـرعت زوجـة مـديـر الـنـاحـيـة إلـى إعداد

الـشاي والكعك وما تـيّسَرَ من الزاد. سمع
ا حصل اثـناء ذلك عمال كراج اللطيفية 
ـــلـــكــيـــة فــخف الـــزلم وأهل لـــلــســـيــارة ا
احلـمـولـة لـرفـعـها من حـفـرتـهـا وإعـادتـها
إلـى الـطــريق الــعــام: " ديـر بــالك يــا ولـد!
ـلك غــازي ال تـوســخـهـا!" هــذي سـيــارة ا
ــاء ســطال بــعــد ســطل والــكل جــاؤا بــا
يـعـتزون ويـبـتهـجون في أن أعـطـاهم الله
هـذه الــفـرصـة لـيـتـبـاركـوا بـغـسل سـيـارة
ــلـك الــشــاب احلــبــيـب لــقــلــوب ســائــر ا
 . . غازي بن فيصل بن احلس العراقي
لك ضـيـافة مـديـر النـاحـية  شـكـر جاللـة ا
مـــشـــكــور أبـــو طــبـــيخ ومـــســـاعــدة أهل
الــنـاحـيـة في إخـراج ســيـارته. صـافـحـهم
واحـدا واحدا وشكرهم عـلى حسن عملهم
وانــطـلق عـائــدا إلى بـيـته فـي احلـارثـيـة
عـامرا بـحب شعـبه. التـفت مديـر النـاحية
إلـى الفرّاش: " ولك يا أبـو حس  شلون
تـقـول واحد رجـال عصـمانـلي ? ما تـعرف

لك?"  ا
(اسـتـاذ و الـله مـا عـرفـته. مـا يـفـرق بشي
عن بـقية الناس. حاله حالهم. جاي بطرگ

الثوب والبنطلون").
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كــان الـســيـد مــشـكــور أبـو طــبـيخ مــديـرا
لناحية اللطيفية في سنة 1934.

فـي موسـم صـيـد الـدراج كان جـالـسـا في
بـيـته يـتـنـاول الـشـاي مع أسـرته كـالـعادة
ـطر من أيام الربـيع عندما في يـوم كثير ا
دخـل عــلـــيه اخلــادم وقـــال: "أســتـــاذ أكــو
واحـد عـصـمـانـلي بالـبـاب يـريـد يـشوفك."
كــان الـريـفــيـون والـعـوام عــمـومـا في ذلك
الــزمن يــقــصـدون بــكــلــمـة (عــصــمــانـلي)
عـثـمـاني. ويـعـنـون بهـا بـالـضـبط أفـندي
قـال له مدير الـناحية: " اسـأله ماذا يريد".
خـــرج اخلــادم لـــيــســـأل ذلك الـــطــارق عن
ديـر ليـخبره حـاجته. ثم عـاد إلى سيـده ا
بــأنه يـريـد مــسـاعــدته. سـيـارته غــاطـسـة
." كل هــدومه وقــنــدرته مـطــيــنـة. بــالــطـ
شـلون أجيـبه? راح أروح اصرفه." فقال له
كن هذا مـشكور أبو طبيخ: " ال ابني ال. 
كن بـعدين يرجع لـبغداد يـحجي علـينا. 
يــطـلع واحـد من أبــنـاء الـذوات و يـسـوي
لــنـا قـيل وقـال. يــقـول أهل الـلـطــيـفـيـة مـا
عــنــدهم مـروة و ال شــهــامـة. روح جــيـبه.
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لك غازي ا
في زي
الصيد

بالفعل في فترة منتصف العمر?
- مـرحـبًـا داليـا. اجلـزم بـذلك أمـر ليس
ـا تــكـون إصـابه ــرة. ر صــحـيــحًـا بـا
األشـخاص البالغـون به أمر ال مفر منه
ــانـهم الــكـامل بــأطـبــائـهم نــتـيــجـةً إل
ـدة 10 ســنـوات الــذين يـعــاجلـونــهم 
لـكنهم لم يتمكـنوا من شفائهم بعد. في
ـــــفـــــاصل احلـــــقـــــيـــــقـــــة تُـــــحـــــقـق ا
والـغضـاريف والهيـكل العظـمي بشكل
عـــام نـــتــائـج أكــثـــر مـن رائــعـــة عـــنــد
مــعــاجلــتــهـا فـي أي سن. لــيـسـت هـذه
مــعـجــزة أو شيء من هــذا الـقــبـيل بل

هو علم بحت.
{ إذا عـــلـــمـــتي ســـر الـــعالج وكـــنت عـــلى
كن استـعداد التـباع بـعض القـواعد 
ــنـــزل وبــســرعــة عالجه حـــتى في ا

كبيرة. هذا حال آالف مرضاي.
ما هذا السر إذًا?

- الــسـر يــكـمن في فــهم سـبب
شــــــعــــــورك بــــــاأللـم. تــــــذكـــــر
ــوسـوعـات الـطـبــيـة مـا يـصل ا
إلى 147 حـــالــة مـــحــتــمـــلــة من
ــــفـــــاصل أمـــــراض الـــــقـــــرص وا
الــــتـــنـــكـــســــيـــة. ومع ذلك
تـــنـــدرج جـــمــيـع هــذه
األمــــــــــــــراض حتـت
سـبـب واحـد وهو
ــفــاصل فـــقــدان ا
والـــــــفـــــــقـــــــرات
والــغــضـاريف
ــرونـتــهـا
ومــــن ثــــم
يــــتــــولـــد
األلـــــــم.
إنــــهم
يـتآكل
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يـدعي هذا الـطبـيب أنه استـطاع عالج
(DDD) داء القرص الفقري التنكسي
رأة مسـنة كانت في غـضون شهـرين 
تــبــلغ مـن الــعــمـر 78 عــامًــا إذ كــانت
تــــعـــاني مـن أســـوأ أنـــواع الــــتـــهـــاب
ـفـاصل طوال 18 عـامًـا واستـطاعت ا
الــــتـــعــــافي كــــلـــيًــــا. إذا عُـــوجلت آالم
ـفاصل بالطريقة الـصحيحة فسوف ا
تـختفي في غضون 4 أيـام. جميع هذه
ـمـارسة الـتـأكـيـدات قـد  إثـباتـهـا بـا
الــعــمــلــيــة طـوال 48 عــامًــا هـي مـدة
خـبـرته الـطـبيـة. تـفـضل البـروفـيـسور

ذائـع الـصــيت لــيـاو تــشـان
بـقبول إجـراء مقابـلة فور
إنـــــــهـــــــائـه بـــــــرنـــــــامج
تــلـفــزيـوني نــاقش فـيه
كــيــفــيــة احلــفـاظ عــلى
ـفـاصل في أي صـحـة ا

سن.
{ حتــيــاتـي لك بــروفــيــســور
تــــــــشـــــــان. هـل اإلصـــــــابـــــــة

بـاألمــراض الــشــائــعـة
وداء الـــــــقــــــرص
الـتنكسي أمر
ال مــــفـــــر مــــنه

 لياو تشان

كيم كارداشيان

ستيسي ستايتس

الــبـيض إلدانــة ريـد.ويــكـافـح مـحــامـو ريـد
لــــتــــغــــيــــيــــر ذلك احلــــكـم وقــــدمــــوا أدلـــة
جــديــدة.وتـركــز األدلــة جـزئــيــا عـلـى مـزاعم
شــــهـــود الـــطـب الـــشــــرعي في احملــــاكـــمـــة
كن أن نوية ال  األصـلية بأن احليوانات ا
ـــارســـة تـــعــــيش ألكـــثــــر من يـــوم بــــعـــد 
اجلــــنـس.وأصــــدر أحــــد هــــؤالء اخلــــبــــراء
الـطـبـيـ الدكـتـور روبـرتـو بايـاردو بـيـانا
حتـت الـقـسـم يـوضح فــيه أنه يـدرك اآلن أن
ـكن أن تظـل سلـيـمة نـويـة  احلـيـوانـات ا
لـعـدة أيـام بـعـد الـوفـاة.ومن ثم يـقـول إنه ال
يـوجـد دلـيل على أن سـتـيـسي ورودني ريد
ــارسـة كــان بــيـنــهــمـا أي شـيء أكـثــر من 

اجلنس بالتراضي.
{ اعتراف في زنزانة السجن?

قرر أن - كانت ستيسي مخطوبة ومن ا
تـــتــزوج مـن شــرطـي ســابـق أبــيض
يــدعى جـيــمي فــيـنــيل.لـكن اآلن
تــقـدم الــشــهـود بــتــصـريــحـات
حـول عالقــة الـثـنـائي.تـتـحـدث
إحـدى الـنـساء عـنه قـائـلة إنه
إذا خــدعــته رفـيــقــته فــسـوف
يــخــنـقــهــا.ويــتــذكــر مــنـدوب
مـبيعات للتأم أن جيمي
فــــيــــنـــــيل هــــدد بـــــقــــتل
ســتـيــسي إذا اكــتـشف

أنها "تخونه".
{ شـــهـــادة أخـــرى
جــــــــــــــــــــاءت مــن
شرطي سابق
- يــــــقـــــول
إنـــــــــــــــــه
يـــتــذكــر
جـــيــمي
فــيــنــيل
وهــــــــــو
يـنـظر

إلى جـثة ستيسي في جنازتـها ويقول شيئا
مـا عن أنها حصلت على مـا تستحقه.وقضى
جـيـمي فـيـنـيل سـنـوات في الـسـجن بـتـهـمـة
االخـتــطـاف واالعـتـداء اجلــنـسي عـلى امـرأة

أخرى. و إطالق سراحه في عام 2018.
ومن ضـــمن الـــشــهـــود اجلــدد رجـل كــان في
الـسجـن برفـقة فـيـنيل.كـان "آرثـر سنـو" زعيم
عــصــابــة تــؤمـن بــتــفــوق اجلــنس األبــيض.
ويـقول إن جـيـمي فيـنـيل أخبـره أن خـطيـبته
كـانت تـخـونه.وفي شهـادة حتت الـقـسم قال:
"قـرب نهـاية احملـادثـة قال جـيمي بـثقـة: كان

علي أن أقتل خطيبتي احلبيبة إلى قلبي".
{ ماذا يقول جيمي فينيل?

- يـقـول مـحـامـيه بـوب فـيـليـبس إنـه "ليس
هناك أي مصداقية" في هذا االدعاء.وأضاف
في تـصريح لقناة سي بي إس أن آرثر سنو
مـــجـــرم مـــحـــتـــرف "يـــحـــاول إنـــقـــاذ
نـفسه".كما يـصف الشهود اجلدد
ـــــــثــــــيــــــرين اآلخــــــرين بـ "ا
ـاذا يـتـسـاءل  لـلــضـحك" و
انـتـظـروا كل هذه الـفـترة
الـــطـــويـــلـــة لـــلـــتـــقـــدم
بــشــهــاداتــهم.ويــؤكــد
فـيــلـيـبس أن الـعالقـة
زعـومة اجلـنـسيـة ا
بــــــ رودني ريـــــد
وســـتـــيــسـي أمــر
"غـــيــر صـــحــيح
عــــــــــــــــــــــــــلــى

اإلطالق".

ريانا


