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فـي األبـنـيــة الـشـرقــيـة الـكــبـيـرة
ـدارس واجلـوامع والـقـصـور كـا
واخلـانات وغيـرها. وهو فـسحة
مـفــتــوحــة عـلى الــهــواء الــطـلق
تـدخـله الشـمس مـبـاشـرة . يـبلغ
طـول الـصحن  62مـتـراً وعرضه
 27مـتراً  وبـذلك تبـلغ مسـاحته
حــوالي  1710أمــتــار مـــربــعــة.
أرضـــيــــة الـــصــــحن مـــكــــســـيـــة
بـالـطابـوق الـفـرشي وتـتـوسطه
بــركـــة يــأتـي مــاؤهــا مـن دجــلــة
فـيـجـري حتت األرض ثم يـخرج
ــــزمـــــلــــة . مـن الــــبـــــركــــة إلـى ا
وينـخفض الصـحن حاليـاً بستة
درجـات عن الشـارع الذي يـنفتح
عـلـيه بـاب الـدخـول. ويـعـود ذلك
إلـى عــــوامـل الــــزمـن وارتــــفــــاع
األرض في الـــــشــــارع عــــلى مــــر

القرون. 
األواوين  -3

ـدرسة أربـعة أواوين  كـان في ا
ــذهب من خــصص كل مـــنــهــا 
ذاهب األربعة . وتعد األواوين ا
غايـة في الروعة والبـناء وجمال
الـزخـارف الهـنـدسيـة والـنبـاتـية
ــا يـدل عــلى مـهـارة الـدقــيـقـة 
وحرفية العمال والصناع في فن
الـــريـــازة واخلط واحلـــفــر عـــلى

الطابوق. 
يــــبـــلغ ارتـــفــــاع ســـقف اإليـــوان
بـارتفـاع الطـابقـ  ويبـلغ زهاء
 9أمـــتـــار  أمـــا عـــرض فـــتـــحــة
االيـوان فـتـبلغ  6أمـتـار  وطوله
 8أمتـار. وكان يوجـد إيوان آخر
يالصق صدره اجلبهة الشمالية
لـــلـــمـــدرســـة. وهـــو ال يـــعـــد من
ــــدرســــة بل من الــــدار أواويـن ا
اجملــــاورة لــــهــــا. وســــقف هــــذا
االيوان منقوش بزخرفة بديعة .

 Ê«u¹« dOłQð
ــؤرخ كـوركــيـس عـواد ويــذكــر ا
أنه: من نكـد الدهر أن يـكون هذا
االيوان حـتى عام  1934مؤجراً
ألحد اخلـبـازين الـذين ال يـهـمهم
من أمـر اآلثار شـيء فنـصب فيه
فـرنه وكأن هـذا األثر الـنفيس ال
يــصـلـح إال أن يـتــخــذ مــنه فـرن.
فــكــان من نــتـائج ذلـك أن شـوهه
الـدخان وغـبـار الـطـحـ وسوّد
مـا فـيه من الـزخـارف االسالمـيـة
اجلميلة. وبعد أخذ ورد طويل
ــة بــ مـــديــريـــة اآلثـــار الــقـــد
ومـــديـــريـــة األوقـــاف بـــبـــغــداد
ـتولـية وافقت الـثانـية بـكونـها ا
ـسـتـنـصـريـة عـلـى إخراج عـلى ا
هذا اخلباز من اإليـوان ! ولكنها
عادت فـأجرته السـكافي . وكانت
درسة دائرة الكمارك تتخذ من ا

دائرة لها !! 
وصف ابن بطوطة عام  727هج
ــــــدرســـــة  /  1326م أواويـن ا
وان لـــكـل مــذهـب إيـــوانــاً  فـــيه
ــســـجـــد ومـــوضع الـــتــدريس ا
ـدرس في قـبـة خشب وجـلـوس ا
صـــغـــيـــرة عـــلـى كـــرسي عـــلـــيه
ـدرس وعـلـيه الــبـسط. ويـقـعــد ا
الـسـكيـنـة والـوقار البـسـاً ثـياب
ــيـنه الــسـواد مــعـتــمــاً. وعـلى 
ويـساره مـعـيدان يـعـيـدان كل ما

ليه. 
ــدرســة تـــدعــو بــعض وكـــانت ا
الــشـــخـــصـــيــات الـــبـــارزة مــثالً
وجــهت الــدعــوة عــام  633هج/

 fOÝQ² «
ـسـتـنـصـريـة أو ـدرسـة ا تـعـد ا
جــامـــعـــة في الـــعــالـم  وكــانت
تــمـثـل مـركــزاً عــلـمــيــاً وفـكــريـاً
توافد علـيها األساتذة والطالب
من مختلف بقاع العالم آنذاك. 
ــسـتــنـصــريـة ـدرســة ا أنـشــأ ا
سـتـنـصر اخلـلـيـفة الـعـبـاسي ا
بــالــله ( تـولى 623- 640هج /

1226- 1242م) .
ـــــدرســـــة فـي اجلـــــانب تـــــقـع ا
الـــشـــرقي من بـــغـــداد بــجـــانب
الــرصــافــة وهي عــلى الــضــفـة

اليسرى من نهر دجلة. 
درسـة عام 625 بـوشـر ببـنـاء ا
هج /  1227م  وانـتـهى الـبـناء
عـــــــــــــــام  631هـج/  1233م .
وتـولى عــمـارتــهـا مــؤيـد الـدين
أبـوطـالب مـحـمـد بن الـعـلـقـمي.
كـــمـــا اســــتـــقــــدم لـــهــــا أمـــهـــر
ـــــهــــنــــدســـــ واحلــــرفــــيــــ ا

   . واخلطاط
ــدرســة تــمــتــد عــلى مــســافــة ا
( (105أمتـار على امتـداد النهر
طــوالً  وبــعـرض  44مــتــراً من
اجلهة الشمالية  و 48متراً من
اجلـهـة اجلنـوبـيـة. وبـذلك تـبلغ
. مـساحـتـها  4836مـتراً مـربـعاً
ـوازي لــلــنــهـر أمــا الــرصــيف ا

 1235لألمـيـر اسـمـاعـيل بن بـدر
وصل.  الدين لؤلؤ صاحب ا

ـــلك وفي الــــعـــام نــــفـــسه دعـي ا
الــــنـــاصــــر نــــاصـــر الــــدين داود
األيوبي ملك دمشق  فحضر إلى
ستنـصرية  وجلس على طرف ا
إيــــوانـــــهــــا الــــشــــمــــالي ووقف
ــالــيــكـه وأصــحــابه في ربــعي

الكية واحلنفية.  ا
وفـي ســـــنــــة  634هج/  1236م
وجــهت الــدعــوة إلى نــور الــدين
أرسالن شــــاه بن عــــمـــاد الــــدين
زنــكي صـاحـب شـهـرزور  فــلـبى
الدعوة وجلس في طرف إيوانها

الصغير. 
البيوت والغرف  -4

ـدرسة من طـابـق  كل تتـكـون ا
مـــنــهــمـــا يــضـم بــيــوتـــاً وغــرفــاً
متجاورة بنـيت للدرس ولسكنى
الــطــلــبـة ولألغــراض الــدراســيـة
ـطــالـعـة والــكـتـابــة وغـيـرهـا. كـا
ائـة حجرة ويـبلغ عـددها قرابـة ا
وغــرفـة بــ كـبــيـرة ومــتـوســطـة
وصـغـيـرة. وتـوجـد  39بـيـتـاً في
الــطــابق األرضي  ومــثــلــهــا في
الــطــابق الــعـــلــوي وهي أصــغــر
مــــســـاحــــة. إضــــافـــة إلـى غـــرف
مـتــوسـطـة. وتـوجـد اثــنـتـا عـشـر
قـاعة كـبيـرة ذات ارتفـاع بارتـفاع

طابقي البناية. 
ـدرسة بـسـقوفـها وتمـتـاز غرف ا
ـعــقـودة بال خــشب أو أعـمـدة  ا
وقـــــــد زيـــــــنـت بـــــــالـــــــزخـــــــارف
ـــنـــحــوتـــة من ـــقـــرنــصـــات ا وا
الـطـابـوق. وتـوجـد داخل الـغرف
روازين داخل اجلـدران تـستـخدم
لوضع مصابيح االضاءة أو كتب
الطالب أو أدواتـه وطعامه. ولكل
غرفة باب وشبابيك بعضها تطل
عـلى ضـفـة الـنـهـر واألخرى تـطل
عـــلى الــــرواق الـــذي يـــصل بـــ
الغـرف.وتخدم الشـبابيك وظائف
إدخـال الـنور نـهاراً  والـتهـوية 
إضــافــة إلى فــتــحــات أخــرى في
الـسـقوف. وتـرتـفع الـفـتـحات عن
مـسـتوى الـسـطح حـيث تـغطـيـها
نع دخول األمطار قباب صغيرة 

إليها.     
الرواق -5

ـر طــويـل تـنــفــتح عــلــيه وهــو 
أبـــــواب الـــــغـــــرف مـن جـــــهـــــة 
والــصــحـن من اجلــهــة األخـرى .
وهو ضيق نوعـاً ما يعلوه سقف
مـعقـود بـشكل مـدبب في األعلى .
والـــرواق بـــطـــابـــقـــ و يــحـــيط
بالصحن من جوانبه األربعة عدا
اجلـزء الـذي فيه اإليـوانـات حيث

يـتــوقف عـنـدهـا. ويـوفـر الـرواق
الــتـنـقـل بـ الــغـرف بـعــيـداً عن

طر.  الشمس أو ا
سناة  ا -6

ــســـنــايــة كـــمــا يـــلــفـــظــهــا أو ا
الــعـــراقـــيـــون. وهي عـــبــارة عن
جــدار رصـــ يــجــاور الـــنــهــر 
ــدرسـة من ووظــيـفــته حـمــايـة ا
طغيان النهر وقت الفيضان  أو
ــيــاه إلى داخــلـهــا من تــســرب ا
خالل الـــنـــفــــوذ عـــبـــر الـــتـــربـــة
الــفــاصـلــة بــ الـنــهــر وجـدران
سناة من درسة اخلارجية. وا ا
مــسـتـلـزمــات األبـنـيــة والـبـيـوت
اء. والـقـصـور التـي تطـل علـى ا
ـســنـاة مـنـذ انـشـاء وتـعـرضت ا
ـسـتنـصـريـة إلى أضـرار بـفعل ا
يـاه وعـوامل الـتـآكل واألمـطار ا
سـنـاة احلالـية هي والـريـاح. وا
من أعمال الترميمات التي طالت

درسة فيما بعد.  ا
درسة ماء ا -7

إن وجود مؤسسة تـعليمية تعج
ــــئــــات الــــطالب واألســــاتــــذة
اء والعامـل فيهـا حتتاج إلى ا
كعـنصر حـياتي أوالً  وضروري
لـــلـــوضـــوء والـــغــسـل والــطـــبخ
وغــيـــره ثــانــيـــاً. وكــان البــد من
وجـود مـصـدر لـلـميـاه دائم يـفي

درسة.  باحتياجات ا
ـياه من ـزمـلة هي قـناة تـنقل ا ا
درسة  حيث تصب النهـر إلى ا
فـي بـــــركــــــة وسط الــــــصـــــحن 
يـســتــخــدم مـاؤهــا مــبــاشـرة أو
يـنـقل إلى خـزانـات صـغـيـرة إلى
ـرافـق الـصـحـيـة. احلــمـامـات وا
وكان يـوجـد فرع يـغـذي السـاعة

ائية.  ا
يــــصف ابن الــــفــــوطـي تــــزويـــد
ــاء فـيــقــول أنه في ــدرســة بــا ا
ســنــة  668هج/  1269م تــقــدم
عـالء الـــديـن صـــاحـب الـــديـــوان
بــــعــــمـل دوالب (نــــاعــــور) حتت
ـسـتـنـصـرية ـدرسـة ا مـسـنـاة ا
اء من دجـلة ويرمي به يقـبض ا
إلى مـزمــلـتــهـا ثم يــجـري حتت
األرض إلى بــــركـــــة عــــمــــلت في
ـدرسـة ثم يـخرج مـنـها صحن ا
إلى مـزمــلـة عــمـلت جتــاه إيـوان
درسـة. وجدد الـسـاعات خـارج ا
تــطـــبــيـق صــحـــنــهـــا وتــبـــنــيــد

حيطانها. 
تـولي لذلك شـمس الدين وكـان ا
حــــمــــيــــد اخلـــــراســــاني صــــدر
الـوقـوف. وكـان لـهـذه الـقنـاة من
يتـعهـد شـؤونهـا وصيـانتـها في

مقابل راتب معلوم يتقاضاه.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 6525-5626 Saturday - Sunday 7-8/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6525-6526  السبت - االحد 10 من ربيع الثاني  1441 هـ 7-8 من كانون االول  (ديسمر) 2019م

d¹—UIðË —U³š«5

∫©ÊU e «® ‡   ÂöŽ dB½ bL×  oÐU « d¹“u «Ë wzU*« dO³)«

 b « ÊQAÐ UOÐuOŁ√ XMFð d J¹  U{ËUH*« v  Y U¦ « ·dD « 
…—ULŽ vHDB   ≠ …d¼UI «

فـى الــوقـت الــذي جتـــري فــيه
االســتـــعــدادات لـــبــدء جـــولــة
ـــــفـــــاوضــــات جـــــديـــــدة فى ا
الـثالثية بـ مصـر والسودان
وأثيـوبـيا بـشأن سـد الـنهـضة
برعايـة أمريكيـة أدلى الدكتور
مـحـمـد نـصر عـالم وزيـر الري
راسل السابق بحديث خاص 
الزمان في القاهرة  تناول فيه
وجــــــهـــــة نــــــظـــــره إزاء تــــــلك
تـرتبة فـاوضات والنـتائج ا ا
عـــلـــيـــهـــا وفـــيـــمـــا يـــلي نص

احلوار:
{  نـريـد أوال معـرفـة وجهـة نـظرك
تحدة كطرف في دخـول الواليات ا
رابع فـى مفـاوضـات سـد الـنـهـضة
خـاصة أنـنـا نعـلم انحـياز الـواليات
ـتحدة إلسرائيل وسعيها لتحقيق ا

مصاحلها ?.
- أعـتقـد أن دخـول طرف رابع
ــفـــاوضــات هــو خــطــوة فى ا
ـــفــاوض تـــصب في صـــالـح ا
ـصـري بغض الـنـظرعن اسم ا
هـــذا الــطـــرف ومــهــمـــا كــانت
الـضغـوط فإن الوضـع اجلديد
ســـــوف يـــــكــــــون أفـــــضـل من
ـفاوضـات احلالـية اسـتـمرار ا
فـي ظل مـــــراوغــــات اجلـــــانب

يـاه اجلـوفيـة وتـداخل مـياه ا
الـــبــحـــر فى الــدلـــتــا وتـــمــلح
أراضــيــهـا وانــكــشــاف مــأخـذ
مــــحــــطــــات مــــيــــاه الــــشــــرب
ـصـانع الـواقـعـة عـلى نـهـر وا
النيل ومشاكل مؤذية للمالحة
الـــنـــهــريـــة وزيـــادة الــتـــلــوث
ـــزارع والـــثـــروة وتـــهـــديــــد ا

السمكية.

ــــصــــري األثـــــيــــوبي ألن احلق ا
واضح ومــصــر تــقف عــلى أرض
صـلـبـة وهـي تـسـعى إليـجـاد حل
مــــتـــوازن يــــحـــقـق مـــصــــالح كل

األطراف دون ضرر .
{ ومـاهي صـحـة األنبـاء الـتي ترددت
عن انحياز السودان للموقف األثيوبي

فاوضات ? فى ا
- الـســودان دولــة شـقــيــقـة وهي
امتداد لنـا وفي الواقع فلقد مرت
ـاضـيـة الـسـودان خالل الـفـتـرة ا
بــظــروف صــعــبــة عــنــدمـا كــانت
واقـــــــعـــــــة حتـت حـــــــكـم اإلسالم
تحـالف مع اإلخوان الـسياسـي ا
ـصـر فى وهـو مـا سـبب مـتـاعب 
مفاوضاتها مع اجلانب األثيوبي
أمــا األن وفي ظل احلـكم اجلـديـد
فــهــو يــحـــاول إيــجــاد حل وسط
بــــراعي مــــصـــــالح كل األطــــراف
خــاصـة أن هــنـاك مـوجـه جـديـدة
فى الـسودان تـطـالب بالـدفاع عن
ـائـيـة وحتذر حـقـوق الـسـودان ا
ــتــرتـبــة عــلى سـد من األضـرار ا

النهضة 
{ ومــــــــا مــــــــدى صــــــــحــــــــة اإلعالن
باحثات التي الـسوداني عقب جلسة ا
جـرت فى واشنطن عن موافـقة أثيوبيا
عــلى ملء بــحــيــرة الــتــخـزيـن فى مـدة

زمنية تصل الى سبع سنوات ?

- هـذا اإلعالن بـعـيد عن الـصـحة
ــنـــطق وال يــتــفـق مع الــطــرح وا
ـصـري الـعــلـمي بـأن الــتـخـزين ا
والــتـشـغــيل يـجب أن يــرتـبط مع
حــجم الــتــدفـق الــفــعــلي لــلــنــيل
األزرق حتى تتجنب مصر ويالت
اجلفاف خالل التخزين اجلائر .
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كن أن  { ومـاهي اقتـراحاتك الـتي 
ــــصـــري تــــقـــدمــــهــــا لـــلــــمــــفـــاوض ا
فـاوضات مع لالسـترشـاد بهـا أثنـاء ا

اجلانب األثيوبي ?
ــــكن - لـــقــــد أعــــددت مــــذكـــرة 
ـصـري االسـتـرشـاد لـلـمـفـاوض ا
ـفـاوضـات تـتـضـمن بــهـا أثـنـاء ا
مـوافقـة أثيوبـيا عـلى السيـناريو
ـــطــروح لـــســـيـــاســة ـــصـــري ا ا
التخزين والتشغيل لسد النهضة
حتـت الـظـروف الــهـيـدرولــوجـيـة
اخملتـلفة لـلنيل األزرق أو تـشكيل
جلـــنــة خــبــراء دولــيـــة لــتــقــيــيم
صـري وأي مقـترح الـسيـناريـو ا
أخـر من أثيـوبيـا والسـودان على
ضـــوء االتــفــاقـــات الــتــاريـــخــيــة
ــتـــحــدة عــام واتــفــاقـــيــة األ ا
شتـركة وإصدار  1997لألنهـاء ا
تقريرهم فى فترة التزيد عن ستة
أشـهــر مع تـعـهــد أثـيــوبي بـعـدم
التـخـزين أمام الـسـد أو تشـغـيله

إال بـــعـــد الـــتــــوصل الى اتـــفـــاق
نهائي يـرضي جميع األطراف أو
الذهاب لـلتحـكيم الدولي مع عدم
تشـغـيل الـسد حـتى اإلنـتـهاء من
التحكيم أو الذهاب جمللس األمن
والــــســـــلم األفــــريـــــقي اليــــقــــاف
إنـشاءات الـسـد حـتى يـتم تـقـييم
تبـعاته واإلطـمئنـان على سالمته
اإلنشائيـة والتوصل الى سياسة

تــخـــزين وتــشـــغــيـل تــوازن بــ
مــصــالح الـدول الــثالث وتــتـسق

مع االتفاقات التاريخية.
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ترتبة على بناء  { ومـاهي األضرار ا
السد طبقا للسيناريو األثيوبي ?

باشـرة تتمثل في بوار - األثار ا
مـسـاحـات شـاسـعـة من األراضي
الـزراعــيـة وانـخــفـاض مــنـسـوب

 ‚«“d « b³Ž Õö  

بغداد

وتــثـبــيت أســمـائــهــا في سـجل
خـاص بـهـا. واتـخـذ االجـراءات
درسة ـطلـوبة حلفل افـتتـاح ا ا
. يـــــنــــقـل ابن الـــــفــــوطـي هــــذا

االحتفال بقوله: 
15 فـي  15رجـب  631هـج / 
نــيــسـان  1233م حــضـر نــائب
الوزارة وسائـر الوالة والقضاة
درسـون والـفـقهـاء ومـشايخ وا
الـربـاطـات والـصـوفـية والـوعظ
والـقراء والشـعراء وجـماعة من
أعــيــان الــتـــجــار الــغــربــاء إلى
ــدرسـة ــدرســة. و تــوزيـع ا ا
ذاهب األربعة (احلنفي  على ا
ـالكي ) الـشافـعي احلنـبلي وا
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و تــعـيـ  62شـــخــصــاً لــكل
مـــذهب  وعــيّن لـــهــا مــدرســان
ـدرسـان ونــائـبـا تـدريـس. أمـا ا
فـهــمــا مـحـي الـدين بـن فـضالن
الــشــافـعـي  ورشـيــد الــدين بن
مــحــمــد الـــفــرغــاني احلــنــفي .
ومــنح كل مـنـهــمـا جـبـة سـوداء
وطرحـة كـحلـيـة وبغـلـة مع عدة
كــامـلــة. وأمـا الــنــائـبــان فـهــمـا
جـــــمـــــال الـــــدين ابـن اجلــــوزي
احلـنـبـلي  واآلخـر أبـو احلسن
الـكي. ومنح كل غـربي ا عـلي ا
مـنهمـا قمـيص مصمت وعـمامة
قصب. ثم مـنح الهدايا لـلصناع
ـعمـاري واحلـاشيـة وأمناء وا
ـكـتـبـة وهم شم الـشـمس عـلي ا
بـن يــوسف بن ســعـــد الــكــتــبي
اخلــــازن والــــعــــمــــاد عــــلي بن
ــشـــرف  واجلــمــال الـــدبــاس ا

ناول.  ابراهيم بن حذيفة ا
ثم فـــرش ســـمــاط طـــويل وضع
عـلــيه أنـواع الـطـعـام والـشـراب
واحلـــلـــويـــات. وبـــعـــد تـــنــاول
الــطـعــام بــدأ مــنح اخلـلـع عـلى
ـــــدرســـــ احلـــــاضـــــريـن من ا
ـعيـدين ومـشـايخ الـربـاطـات وا
ــدارس والـشـعـراء والـتـجـار بـا
الــغــربــاء. ثم أنــشــد الــشــعــراء
ـدائح فـيــهـا وفي مــؤسـسـهـا. ا
بـعد ذلك  تـوزيع األربـاع على
ـــذاهب  والـــغــرف أصـــحــاب ا
ــدرســ والــطالب. و عـــلى ا
مـنـحـهم اجلـرايـة الـوافرة عـمالً
بشرط الواقف. ثم نهض نصير
الــدين وأربــاب الــدولــة وبــقــيـة
احلــاضـــرين. وكــان اخلــلـــيــفــة
يؤمـئذ جالـساً في شـباك بصدر
الــــديـــــوان يــــشــــاهـــــد مــــراسم

االحتفال كلها. 
وكــان اخلـــلــيــفــة يـــحــضــر إلى
ـــــدرســـــة بـــــ حـــــ وآخـــــر ا
مـصــطـحــبـاً مــعه الــشـيخ عــبـد
الـعــزيـز . وقــد أهـدى اخلـلــيـفـة
كـتب قـصره فـتـقلـت إلى مكـتـبة
درسـة ليستفـيد منهـا العلماء ا

والطالب. 
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ـــدرســـة عــلـى عــدة تـــشـــتـــمل ا
أقــســام  لـــكل مــنــهـــا وظــيــفــة

محددة . 
سجد  ا -1

ـسجد في اجلهـة الغربية يقع ا
ـطلـة عـلى الـنهـر حـيث يـوجد ا
ـسـجد احملـراب . ويـبـلغ طـول ا
 23متـراً وبعـرض بلغ  20متراً

الصحن  -2
عـمول بها فردات ا وهو أحـد ا

محمد نصر عالم

الدوحة
‚«“d « b³Ž Âd «
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ـان ــتــظـاهــرين بــحل الـبــر "وجـهــة نــظـر قــانـونــيــة في حتـقــيق مــطـالب ا
ـا ينتـقدها بـكرة× نصـيحة اخـوية لشـباب التـحرير  ور واالنتخـابات ا
الـبـعـض من الـذين يـرفــضـون اي اسـتــنـاد عـلـى الـدسـتــور احلـالي عـلى
اعتـبار انه بـاطل  واحتـرم رأيهم "وان خـالفـته"  فالـتمـنى شيء والواقع
القانوني شيء اخـر  والسمـاح بعرض وجهـة النظـر ومناقشـتها حتى ال
ـتـظاهـرون بـانتـظـار تـسمـيـة رئـيس الوزراء  ويـتـركون ينـشـغل اخـوتنـا ا
ـان وتـشريع قـانـون جديـد عـادل لالنـتخـابـات ومفـوضـية االهم  حل البـر
نزيهة تتـمتع باالستقالل الـتام . ونصيحـتي لثوار التحـرير ان ال ينتظروا
ان احلـالي  فهـذه مضـيعة لـلوقت تسـميـة رئيس وزراء يـوافق علـيه البـر
ـنتـفض أن ـارسوا لعـبتـهم  واتمـنى على ا نـتفـعة ان  تسمـح للكـتل ا

تتسلسل مطاليبهم زمنياً كاالتي :
ان كـما سيأتي شـرحه الحقاً ولكن قبل ذلك ان طالبة بـحل البر أوالً : ا
ـان نفـسه اكتـمال  "تـشريع قـانون انتـخابـات ومفـوضية يسبـق حل البر
ـطـالب الثـوار بـالتـصـويت الفـردي وانـهاء دور الـكتل االنتـخـابات" وفـقا 
واحملاصصة الـطائفية وان يـتضمن القـانون االنتخـابي  انتخاب كل من
رئـيس اجلــمـهــوريـة ورئــيس الــوزراء والـنــواب بـاالقــتـراع احلــر الـفـردي

ان بحل نفسه . باشر  وبعدها يقوم البر ا
ـان احلالي ادة 64 من الدسـتور بـان يحل الـبر ـطالـبـة بتـفعـيل ا ثانـياً: ا

ادة (64) على : نفسه  حيث تنص ا
طلقة لعدد اعضائه بناءً على طلبٍ 1 ـ يحل مجلس النواب باالغلبية ا
ـوافـقـة رئـيس من ثـلث اعـضـائه أو طـلبٍ من رئـيس مـجـلس الـوزراء و 

اجلمهورية .
2ـ يدعو رئيس اجلمهورية عند حل مجلس النواب  إلى انتخابات عامة
في البالد خالل مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ احلل  ويعد مجلس

الوزراء في هذه احلالة مستقيالً ويواصل تصريف االمور اليومية .
ثالـثـاً : يـشـكل رئيـس اجلمـهـوريـة (حـكومـة مـؤقـتة لـتـصـريف االعـمال) 

والتهيئة لالنتخابات خالل ست يوماً .
ـنتخب اعادة اصـدار الدستور ان اجلديد ا ويتولى البـر
نتفض  وادعو الشباب ان لبي لطلبات ا العراقي ا
ارسوا دورهم في التغيير وحتقيق مطالب الشعب
ــنـتــفـعــة تـراهن عــلى عـامل الـعــراقي  الن الـكــتل ا

الوقت وعلى تسويف مطالبكم فحذار حذار .
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فـيـبـلغ عرضه  12مـتـراً . تـتألف
درسة من طابق بارتفاع كلي ا
يــبــلـغ عــشــرة أمـــتــار.  في يــوم
االثن  15جـمـادى اآلخـرة عـام
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ركب نــصـيــر الـديـن ابن الـنــاقـد
نــائب الــوزارة زورقــاً (شــبــارة)
واجــتـــاز به دجــلـــة حــتى وصل
إلـى دار اخلالفـــة ثم صـــعــد إلى
الدار اجملـاورة لـلـمـدرسـة. وكان
معه أستاذ الدار (األسطة) مؤيد
الـدين محـمد ابن الـعلـقمي الذي
تــولى االشـــراف عـــلى الــبـــنــاء
ومــنـحـه هـديــة هــو وأخـيـه عـلم
الدين أحـمـد بن الـعلـقـمي وعلى
حــاجــبه عــبــدالــله بن جــمــهــور
وعلى البنائ واحلرفي الذين
أجنــزوا هــذا الــصــرح الــعـلــمي

الكبير. 
وفـي نــــفس الـــــيــــوم بـــــدأ نــــقل
الصناديق التي تضم نسخاً من
القرآن الكر  والكتب النفيسة
ــصـنـفــة في مـخــتـلف الــعـلـوم ا
الــديــنــيـة واألدبــيــة والــعـلــمــيـة
والـطبـية مـا حمله  160حماالً .
ووضـــعـت في خــــزائن الــــكـــتب
ورتــــبت عـــلـى رفـــوفـــهـــا. وقـــام
الــشــيخ عــبـــد الــعــزيــز بن دلف
الـنــاسخ الــصــوفي بـتــرتــيـبــهـا

ستنصرية ببغداد درسة ا سور ا

ستنصرية درسة ا بوابة ا

بغداد
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مـخـلوقـة من صـبـر وحـنان وهـبـهـا الله الـعـاطـفة اجلـيـاشـة الرحـمـة الـرافة
شـمس معـطـاء بال حدود ودون االنـاة احلـكمـة الـعـطاء الـتـسامح الـغـفران 
شجرة مباركة ثمارها احلياة.. هذه الصفات واكثر اختصت بها االم مقابل 
دخـلت مـعـتـرك احلـياة الـعـراقـيـة الـتي كـانت والتـزال امـا مع مرتـبـة الـشـرف
تـربت ببيت صالح تولى تنـشاتها على قيم صـبية او شابة في مقـتبل العمر 
تتولى عطاؤها لـيس له حدود الـفضيلـة لتكون نـبعا للـحنان ومصـنعا للرجـال
ـيزة قـيـادة احليـاة ربـة بيت وعـامـلة بـامتـيـاز تعـمل داخل وخـارج البـيت 
مـتفـانـية امـيـنة حـريـصة التـدخر جـهـدا في سبـيل رعـاية مـاهـرة مخـلصـة
اسـرتها وتربيـة ابنائها الـتربية الصـحيحة لتـثري بهم اجملتمع لـكي يساهموا
عطاء ومـنذ عقود اعتادت ان تكون اما في بـناء الوطن وازدهاره.. هذه االم ا
او فــالــزوج امــا قـــد اســتــشـــهــد في ســاحـــات الــقــتــال وابــا في ان واحـــد 
ا هـاجر الى بالد الله الواسعة للبحث عن اور اوتعوق او اغتيل اواسر فـقد
فتراها تستبسل من فـرصة عمل وتركها تصارع البقاء مع اطفـالها بال سند
تصل الـليل مع النهار من اجل تـربية اطفـالها غير مـبالية بـراحتها وصحـتها
تـبـيع اجل ان تــسـد رمـقــهم وتـســد احـتـيــاجـاتـهـم تـنـزل الى ســوق الـعـمـل 
تــســوق ســيـارة ــنــاديل تــبــيع ا تــعــمل في الــبــيــوت تـبــيـع اخلـبــز اخلــضــار
اليـهـمـها ان كـان الـعـمل مـضـنـيا  تـعـد الـدقـائق والـثـواني لكـي تراهم اجـرة
ثم ماتلبث االقدار رجـاال ونساءً يقرون عينها ويعوضـونها عن شئ من تعبها
بـانفـجار بـخطف ـقدراتـها وتـلـتهـمهم فـرادىً اوجمـاعة بـقصف ان تـلعب 
لتجد نـفسها عـاجزة مكـتوفة االيدي وهي تـرى ابنها او بـاغتيال بـاي طريقـة
ابـنتـها اوكالهمـا وقد لـفّا بالـعلم وزفّـا مع الشـهداء في حلظـة خاطـفة سرقت
ولم كفـاحها الـطويل وعـجاف الـسن عمرهـا شبـابهـا االقـدار منـها احالمهـا
تـبق لهـا غيـر شاهـد تزيـنه باالس والـشمـوع وبعض الـصورالـتي تذكـرها كل
و يبقى عـزاؤها الوحـيد انهـا تسمى حـ بنكـبة الفـقد والوجع ولـوعة الفـراق

ام الشهيد..
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أعيش الـتعـاسة وأتـقلب فـيهـا وأشعـر بالـيأس واإلحـباط وحتاصـرني الـكآبة
وانا أرى صـور الشبـاب الورود وهـم يقتـلون في ثـورتهم الـبيـضاء  ومن ثم
فأنـا أمر بـتجـربة مـرة وإسـتثـنائـية مـنذ ان فـقـدت مقـومات احلـياة الـسعـيدة
بفقد عـدد من الذين صنـعوا وجودي وأخـذوه معهم عـندما غـادروا الدنيا أو
هكذا أظن  ولـكنني أتـساءل أحيـانا وكـلما رأيت مـشاهد من جتـارب الناس
الـعـاديـ وغـيـر الـعـاديـ في الـداخل وفي اخلـارج وسـواء كـانـوا مـواطـنـ
ــكـان أو ذاك مـن أمـاكن عـاديــ ام زعــمــاء دول أو كــبـار الــقــوم في هــذا ا

ومواضع الدنيا .
نـحن نــعـيش جتــاربـنـا اخلــاصـة ونــعـيش عـلـى وقـعـهــا ونـتـأثــر بـهــا ونـبـني
تصوارتنا ومـواقفنا التالـية عليهـا ونتألم كثيـرا من فرط إهتمامـنا بالذكريات
القاتلـة التي الجند بديال عـنها ألنها الـوسيلة الـوحيدة التي نـظنها مـفيدة لنا
تاعب التي واجهة الكثير من التحديات وا قاومة  كن أن تعيد لنا حالة ا و
تصـطف بالـنـسق لتـتعـبـنا وتـستـمـر في محـاصرتـنـا وحتولـنا الى أشـخاص
مـجـردين مـن الـرغـبــة في األمل ألنـنــا أسـرى األلم وفــرق شـاسع بـ األمل
واأللم  فهمـا يتسـابقان مـعا ولـكنهـما ال يغـلبان بـعضا إال نـادرا ثم يعودان

ليتفقا ويجريا سوية مثل صديق يتسامران ويضحكان .
أعــيش حــيــاتي وأتــنــاول إفــطــاري وأذهـب الى الــعــمل وألــتــقي األصــدقــاء
ـنتزه قهى وفـي الشارع والـسوق وا وأتسامـر معـهم في مكـان عملـي وفي ا
ؤتمرات وفي اجللسات اخلاصة وأسافر وأنام كما أشتهي وفي الندوات وا
وأتلـذذ بـأشيـاء ال تـعـد وال توصف وكـثـيرون مـن البـشـر محـرومـون من هذا
ألسباب تختلف كـثيرا لكنهـا تلتقي في صناعـة األثر  و كم كنت مثل غيري
أحسـد احلـكـام وأصحـاب اجلـاه والـثراء وأتـمـنى ان اعـيش حيـاتـهم ولـكني
أغفل عن تـذكـر النـهايـات الـتي تصـيب هـؤالء وكثـير مـنـها سـيئـة ومـضحـكة
ومهينة ومذلة ومـثيرة للخوف والرعب ولـو عرضت نهاية كل واحد من هؤالء
لنـا قـبل أن تعـرض لـنا بـدايـاتهم في الـثـراء والسـلـطة لـكنـا هـربنـا مـنهم ولم

نتمن ان نكون مكانهم على اإلطالق .
قتول اضي القريب كانت صورة علي عبدالـله صالح الرئيس اليمني ا في ا
علـى يد مـسـلـحي احلـوثي وهـو مـرمي قـرب مكـان إعـدامه ومـقـاربـة لـصورة
مـعـمـر الـقذافـي قـتيـال وقـريـبة مـن صـورة حسـنـي مـبارك وهـو يـحـاكم عـلى
رض  وبـصـور حكـام طغـاة مارقـ في أفـريقـيا وآسـيـا وبعـضهم سريـر ا
مثل ميالديتش الزعيم الصربي يتجرع السم في قاعة احملكمة وهو يرى كل

ـسـلـمـ من أجل مـا فـعـله ال يـهـتـم له الـنـاس في بـلـده بـعــد ان قـتل ا
تعصبه لبلده الذي سلم للمحكمة الدولية في الهاي .

ا أعيش أجدها مأساوية  مقارنة كل تلك الصور ح أقارنها 
بـحـال من تـمــثل فـيـهـا مـن رؤسـاء حتـولـوا الى مــجـرد حـكـايـات

ومـصـيـر مـرعب جلـثـثـهم يـهـرب الـنـاس حـ يـرونـهـا أو
ـكن أن تـتـحول الى يضـحـكـون منـهـا ويشـعـرون إنـها 
كوابـيس مخـيفـة  عجـيبـة هذه الـدنيـا بكل مـا فيـها من
حـكـايـات مــبـكـيـة ومـضــحـكـة مـعــا . إال يـتـعظ احلـكـام

القمعيون من مصيرهم اجملهول?! .


