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وبـيوتـهم تصـلح لـلفـصول االربـعة
 عــلى الـرغم من الــتـطـور وغـيـاب
الــبــيت الـدمــشــقي الـقــد لــكـنــنـا
نـتــفـاجـأ بــخـروج الــنـاس من هـذه
الــبــيــوت الــتي تــبــدو من اخلــارج
فـارغـة او مـتـروكة ويـتـكـون الـبيت
مـن الـــبـــاب وغــــالـــبـــا مــــا يـــكـــون
مــتــواضع والــزقـاق والــدهــلــيـز –

دخل- ويكون مظلم (العتمة) ا
ثم بـاحـة الـدار وكـانك تـرى خـشـبة
مـسـرح بــأنـوار كـاشـفــة فـالـضـيـاء
واجلــمــال وتــوزيـع االشــيــاء عــلى
ـساحـة لـيكـون البـيت مـحمي من ا
ـنــاخـيـة في الـصـيف الـتـأثـيـرات ا
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في هـــذا الــفـــصل الــبـــارد وكــثــرة
االمـطار تـفضل الـعائـلة ان تـسكن
في الـطــابق الـعــلـوي من الــبـيت
ويصف لي احد كـبار السن قائال
"عـليك ان تـتخـيل اشـعة الـشمس
ـطر كم هي حـينـما تـشرق بـعد ا
جـــــمـــــيــــلـــــة وانـت جتـــــلس في
شرفـة) تنشـغل النسـاء بنشر (ا
ــبـلـلــة بـيــنـمــا يـلـعب البس ا ا
االطــــفـــال مـع ظـــلــــهم فـي تـــلك
ـــضــيــئـــة بــاشــعــة الــبـــقــعــة ا
الـــشـــمس في فـــصل الـــربـــيع
جتـتمع الـعائـلة في (الـنصـية)
ألســـتـــنـــشـــاق عـــطـــر الـــزهـــر
الــلــيــمــون والــنــارجن والـورد
والــنـصـيـة هي غــرفـة بـسـقف
منـخفض وشـبابـيك مفـتوحة
وفي فــصل الــصــيف يــكــون
مـــــكــــان جتـــــمع االســـــرة في
ربع) وهي قاعة الطبقة االرضـية(ا
مــتــوســطــة ومـربــعــة مــبــنــيــة من
احلجر لكسب بعض البرودة وفي
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لــــيـس من الــــســــهل ان يــــتـــرك اي
انـسـان وطـنه لـكـنه احـيـانـا يـكون
مـضطـرا لـذلك اما بـسـبب احلروب
او الـفـقــر والـعـوز وغــيـاب فـرص

العيش الـكر واذا كانـت الهجرة
من البـلد صـعبـة ففي دمـشق تكون
الهجرة اشد صعوبة وذلك للعالقة
ـواطن الـسـوري احلــمـيـمـيـة بـ ا

والبيت الدمشقي واحلارة.
×دار امل للنشر والتوزيع

كــان عــلي ان انـفــصل عن الــكـروب

السـياحي والـتفـرغ لطـباعـة كتابي
الرابع عن ادب الـرحالت وسيـكون
عن (تركيا) لذلك الـتقيت بالصديق
عــــــمـــــــار واالخـت امل فـي دار امل
لــلـنــشـر والــتـوزيع
لـــتـــحــضـــيـــر هــذا
الــكــتــاب وكــانت
الدار مـنـشغـلة في
طباعـة العديد من
الكتب والروايات

العراقية.
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كـان لي وقــفـة تـأمل
ة على دمشق الـقد
وشــــــارع (تــــــومـــــا)
واالسم نـــــــســـــــبـــــــة
لــلـقـديس تــومـا احـد

ـســيح اإلثـني عـشـر وكـانت رسل ا
وجـهـته دمـشق والـتـجـول في هذا

بيت دمشقي قد
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كنـاً البحث  عن حلـول منطقيـة عقالنية الزمة دولـة منهكة  في لم يعد 
ظل الوضـع الراهن  فـالـكـيانـات والـكـتل اسـتمـرأت وصـفـة االحتالل في
توزيع السلطة  ووجدت في السلطة ضالتها النهاك الدولة ومؤسساتها 
فصار الـعراق مـوزعاً بـ الطـوائف والعرقـيات  حتت مـسمـيات مـتعددة
مـصـنـوعـة لـهــذا الـغـرض  مـرة بـاسم الـشــراكـة  واخـرى حتت مـسـمى
كـونات  وجميـعها التـخرج عن عبـاءة وعمامة التوافقـات  وثالثـة باسم ا
ـسـيطـرة عـلى الـسـلـطـة كـمواقع احملـاصصـة  لـكـون كل هـذه االطـراف ا

واموال  لها ماتتكئ عليه في الدستور الذي فصل لهذا الغرض .
لقـد خاطـر السـيد حـيدر العـبادي بـعالقاتـه التـاريخيـة مع حـزب الدعوة 
وتـصدى بـجـسـارة حلـلـفـاءه في احلـكم  وطـرح مـشروع الـتـغـيـيـر لـنـظام
تكنـوقراطي  كـبديل لـنظـام احملاصصـة الذي نـخر الـبالد  واسقط هـيبة
الدولة  ووضع الـعراق حتت امرين الثـالث لهمـا  أما البـقاء على شروط
ـال الــعـام وتـدمـيـر الـعالقـات اجملــتـمـعـيـة واالنـتـمـاء احملـاصـصـة ونـهب ا
الـوطـني  او الـذهــاب نـحـو الـتـقـســيم اجلـغـرافي لـلــبالد حتت مـسـمـيـات
ـهيـمنـة على الـسلـطة الفـدرلة واالقـلمـة  وبالـفـعل تمـكنت هـذه الكـيانـات ا
ـان من تـعـطـيل مـشـروع الـسـيد رئـيس الـوزراء الـتـغـيـيـري  وطرح والـبر
مشاريع مقابلـة له التخرج عن هيمنـتها على مؤسسـات وموارد السلطة 
فـمـثالً مـشـروع الــسـيـد عـمـار احلـكـيم رئــيس اجملـلس االسالمي االعـلى
الـتـغـيـيـري الــتـدريـجي عـلى مـدى 90 يـومـا والـذي اليـخـرج عـن هـيـكـلـيـة
الكـيانـات ذاتهـا بـدعوى إنـها تـمتـلك من الـكفـاءات التـكنـوقـراطيـة مايـكفي
لسـد حاجـة العـبادي  اليـختـلف عن مـشروع اجلـبهـة الكـردستـانيـة التي
تـعتـمـد بـاالسـاس علـى حصـتـهـا في الـسلـطـة كـقـومـية كـرديـة الشـأن لـها
ـا يـجـري في الـبالد مـن ضـعف وهـوان ونـهب لـلـمـال الـعـام بـاالخـرين و
وسيادة الفاسديـن  وإال ستخرج عن اجلميـع وتذهب صوب االنفصال 
مادرت هذه اجلـبهـة انهـا جزء من ازمـة البالد وتبـديد مـواردها وذهـابها
عروفـة يريده الـعراقيون حافظـاتها الـثالث ضمن حدودهـا ا لالنفصـال 
ويرتاحون اليه  أمـا كتلة النجـيفي فهي باالساس تـصتع االزمات وتعمل
على نخـر الدولـة وسقوط مـن سبقـها في احلـكم  وهي تبـحث عن االقليم

ا يريح احللفاء . الذي تنام على وسادته 
في كل احلـاالت  يـتـبـ انه لـيس من اجملـدي في سـرديـة بـحث الـعـبادي
ستقلة خـارج كيانات االحزاب والكيانات ـهنية ا عن حكومة التكنوقراط ا
واقع السلطة ولها اسنان مشط الصوف  في احلاكمة  فهي متمسكة 
تلك العبادي قوة التصدي لهـا  ولم يستخدم التكتيك السياسي ح ال
ـرجـعيـة في مـواجـهـة هذه الفـعـال في تـوظـيف الـطاقـات الـشـعـبيـة وقـوة ا

شروعه التغييري . ضي  االطراف وا
سـيطـرة على ا اليـدع مجـاال للـشك إن الكـيانـات السـياسـية ا لقـد تبـ 
زيد اضية لم تنتج من حكمها سوى ا السلطة طوال السنوات الـ (14© ا
من الـتخـريب لـكـيـان الدولـة الـتي بـنـيت حجـراً حـجـر مـنذ تـاسـيـسـها في
ـكن أن يـسـجل لهـا ايـجـابـيا ـا  بدايـات الـقـرن الـعشـرين  ولم تـؤسس 
مثلما تفعل حكومات البلدان احملـترمة خالل عمليات التغيير  وظلت هذه
واقع الكيانات مـتمسكـة بنظام حكم فـاشل بامتيـاز  معتمدة في بـلوغها 
ــنـهج ــرفــوضـتــان في ا ــقـيــتــتـان ا احلـكـم عـلى الــطــائـفــيــة والـعــرقــيـة ا

قراطي والدولة العصرية . الد
ان  إن السيد واقف الكتـلوية داخل البـر على وفق مجريات االحـداث وا
كنه ان يحقق برنامج التغيير في حكومة مهنية وطنية امينة  العبادي ال
ا سـيعـود لتـلك الكـيانـات والكـتل واالحزاب الـفاشـلة  وبهـذا سيـبقى وإ
ا ال حق لها به العراق رهيـنة الفكـار وادوات جّل همها هـو االستحـواذ 

من مال عام ومشاريع ودوائر دولة .
إن احلل الزمة العراق هو بتعديل الدستور وتغيير
الـنظـام االنـتـخـابي واصالح وتـغـيـيـر نـظـام احلكم
من محاصـصي إلى نظام وطـني قوي متـ مهاب
 وهذا االمـر يـحـتـاج إلى فـعل شعـبي جـمـاهـيري

مثلما حدث في مصر. 
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ـلــتـقى االذاعي والـتــلـفـزيـوني ضـيف ا
ـــاضي الـــقـــاص والــكـــاتب الـــثالثـــاء ا
حـسـ اجلـاف في مـحــاضـرة بـعـنـوان
(أهـمــيـة اخلـطــاب الـثــقـافي واالعالمي
العربي الكـردي ودوره في تمت وحدة
الـبالد ) بـجلـسـة ادارها الـكاتـب سمـير
الـنـشـمي اقـيمت عـلى قـاعـة اجلـواهري

في االحتاد العام لالدباء والكتاب .
وقــال الــنــشــمي في مــفــتــتح اجلــلــسـة
(االديب حــــــســــــ اجلــــــاف غـــــنـي عن
الـتعـريف فـهو اعالمي ويـتـحدث الـيوم
في محاضرته عن موضوع مهم جدا له

ابعاده) . 
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فـيـمـا قـال اجلاف (من بـديـهـيـات الكالم
ان اليحـكم العراق اال بـالتـوافق في بلد
ــكــونـات تــعــيش فــيه مــجــمــوعــة من ا
ــتـــحــابــة وتــرفــرف في ســمــائه رايــة ا
عــراقـيــة واحــدة الـتي جتــمع وحتــتـرم
ـاتـعـلـمـنـاه من ادب الـعـرب ان الــكل و
حـــسن الـــقـــول واجلـــدال بــالـــلـــتي هي
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احـــسن وكـــثــــيـــرا مـــانـــســــمع كـــلـــمـــة
مــحــاصـصــة لــكن الــرأي االصــوب هـو
ـشاركـة الكـردية الـدفاع عن الـوطن  وا
اسـتــحـقــاق ولـيــست مـحــاصـصـة ومن
يـسـيئ الى االكـراد يـسـيئ الى الـعرب).
مضيفا( رئيس االقليم اكد ان كردستان

جـزء من الــعـراق وعــمـقه وهــو خـطـاب
هـد الى وحدة وطـنيـة للـعرب مـعتـدل 
والـــكــرد واحلـــوارات يـــجب ان تـــكــون
بـسـيـطـة وصــــــادقـة واليـجـــــوز لـرجل
واحــد ان يــنـــــــصب نـــفــسه بــديال عن
االمــــــة ). مــــــؤكــــــدا ان ( من أخــــــطــــــر

اخلـطــابـات هي الــتي تـقــوم عـلى ردود
االفـــعــــال ومن الــــضـــروري ان يــــكـــون
اخلـطـاب عـقالنـيـا ومـسـتنـدا لـضـوابط
وان تــاخـــذ كل الــقـــومــيـــــات واالديــان
ــشــروع الـوطــنـــي ضــمن حــقــهــا في ا
الـــدســـتــور وايـــجـــاد مـــشـــتــركـــات مع

×d{U…∫ حس اجلاف في محاضرته عن اخلطاب العربي الكردي

االخــــرين ) .وتــــضــــمـــنـت احملــــاضـــرة
ـــــــي خـلـيل مــحـمـد مــداخالت لالكـاد
ابــــراهـــــــــــيم والـــبـــاحـث عـــلي هـــاني
الـــســـمـــاوي واالعــــــالمـي مـــــــــحـــمــد
اســـمــاعـــيل والـــنــــــــاقـــد حــسـن كــر

اجلــــــاف .
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أقـــامـت شــركــة الــفـــرات الــعــامــة لـــلــصــنــاعــات
ــبـيــدات إحـدى شــركـات وزارة الــكــيـمــيـاويــة وا
عادن دورات تدريبـية لرفع مستوى الصناعـة وا
اخلــبـرة والــكــفــاءة وتـطــويــر الــقـدرات الــفــنــيـة
ـنتسـبيهـا . وقال مـدير عام الـشركـة علـي قاسـم
كـاظـم في تصـريح لـلمـكـتب اإلعالمي في الوزارة
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (قسم احملـطـات وتولـيد
الـطـاقة الـكـهـربائـيـة في الشـركـة نظم (8) دورات
تدريبية مكثفة تخص أعمال الصيانة والتشغيل
مـن بـيـنـها دورة حـول عـمـل عازالت وقـود الـنـفط
األســود ومــنـظــومـة (RO) فـي مـحــطــات تـولــيـد
الـطـاقة الـكهـربـائيـة ودورة حـول قواطع الـضغط
الـعـالي في محـطـة تولـيـد الكـهـرباء 7 ميـكاواط)
ودورة بـعنـوان الـظـروف الـتـشغـيـلـيـة وخـطوات
تشـغـيل مـحركـات تـوليـد الـطـاقة الـكـهربـائـية (7
مـيــكـاواط ) ومــولـدات خــدمـة الــطـوار واخـرى
تـنـاولت صيـانـة وتشـغـيل فرازات الـنـفط االسود
والـزيـوت  مضـيـفـاً بأن قـسم إدارة اخملـازن نظم
ـنـتـسـبي الـقـسم عن هـو االخـر دورة تـطـويـريــة 
مــاهــيــة مــســتـنــد الــصــرف والــســحب أخملــزني
والــسـيــطــرة عـلى اخلــزين وكـيــفــيـة الــعـمل به).
وأشــار الى ان (الشـركة أقـامت أيـضاً ومن خالل
شـعــبـة الـتـكـيـيف دورة تـنــاولت كـيـفـيـة صـيـانـة
تـضررة مـبـردات الهـواء وطرق تـبـديل األجـزاء ا
ـعـدات دورة فـيـهـا فـيـمـا نـظـمت ورشـة تـبـطـ ا
تــدريـبـيـة لـتـطـويـر مـهــارات الـعـامـلـ فـيـهـا عن
ــعــدة ولــغــايـة أعــمـال الــفــحص مــنــذ أســتالم ا
ـعـدات فـضالً عن تـسـلـيــمـهـا من خالل تـبــطـ ا

دورة ورشة اآلالت الـدقيقـة عن أنواع الصـمامات
وأصــنـافـهـا بــحـسب عـمــلـهـا واسـتــخـدامـاتـهـا).
وأعلـن مديـر معاونية مـصانع ابن سينـا التابعة
الى الشركـة العامة لـلصناعـات التعديـنية صبـار
عاونية شاريع في ا عثمـان عن إمكانية شـعبة ا
أعداد الـتصاميم والـتجهيـز والنصب والـتشغيل
ـيـاه والـتــدريب والـصـيـانــة لـوحـدات مـعــاجلـة ا
ولكافـة األغراض البيـئية والصـناعية والـتصفية
والشـرب عاليـة النقـاوة ومعاجلـة مياه اخملـلفات
الصناعية ومخلفات اخملتبرات ومنظومات ازالة
الروائح  من خالل مالكات هندسية وفنية كفوءة
ومـتخـصصـة منوهـاً الى أن (مصـانع ابن سـينا
نفذت الـكثير من الـعقود خملتـلف شركات ودوائر
ـاضـيـة وفـي مـخـتـلف الـدولــة خالل الـسـنــوات ا

ارجاء البالد).
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وأعلـن مديـر معاونية مـصانع ابن سينـا التابعة
الى الشركـة العامة لـلصناعـات التعديـنية صبـار
عاونية شاريع في ا عثمـان عن إمكانية شـعبة ا
أعداد الـتصاميم والـتجهيـز والنصب والـتشغيل
ـيـاه والـتــدريب والـصـيـانــة لـوحـدات مـعــاجلـة ا
ولكافـة األغراض البيـئية والصـناعية والـتصفية
والشـرب عاليـة النقـاوة ومعاجلـة مياه اخملـلفات
الصناعية ومخلفات اخملتبرات ومنظومات ازالة
الروائح  من خالل مالكات هندسية وفنية كفوءة
ومتخـصصة  مـنوهاً الى أن (مصـانع ابن سينا
نفذت الـكثير من الـعقود خملتـلف شركات ودوائر
ـاضـيـة وفـي مـخـتـلف الـدولــة خالل الـسـنــوات ا

ارجاء البالد).
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افــتــتح مــحــافظ مــيــسـان عــلي دواي
مر الـثاني لطـريق عمارة - مشـروع ا
كـحـالء بـطـول 18 كــيـلـومــتـرا ضـمن
مـشــاريع تــنــمــيــةاألقــالــيم حملــافــظـة

ميسان. 
وأوضح دواي فـي تــصـريـح صـحــفي
تـلـقتـه (الزمـان) امس انه ( افـتـتاح
ـهـم والــذي يـعــد من ــشــروع ا هــذا ا
ــهـمــة في احملــافـظــة كـونه الــطـرق ا
يـربط مركـز احملافـظـة قضـاء العـمارة
بــقـضـاء الــكـحالء). وأشـار دواي الى
أن (هذا الطريق كان يـتسبب بحدوث
الكثير من احلوادث كونه كان احادي
اجلـانب). مـبـيـنـاً ان هـذا الـطـريق من
هـمـة واحلـيويـة لـلنـشـاطات الـطـرق ا
االقتـصادية والـتجاريـة واالجتمـاعية
بـاحملـافـظــة  وسـيـسـهـم في تـسـهـيل
واطـن في الـقاطع اجلـنوبي تنـقل ا
والـشـرقي لــلـمـحـافــظـة  وكـذلك عـمل
الـشـركـات االسـتـثـمـاريـة الـعـامـله في
ــنـــاطق). مـــؤكــداً ان (إعـــمــال هـــذه ا
الـطـريق تــكـونت من طـبــقـات تـرابـيـة
وطبـقت مـن احلصى اخلابط وثالث
طـبـقـات من االسـفـلـت  طـبـقـة اساس
وطبقة رابطة وطبقة سطحية اضافة
ـــتـــمـــثـــلـــة الى اعـــمـــال الـــتـــاثـــيث ا
ـــروريـــة والــقـــنـــاطــر بـــالـــلــوحـــات ا
الـنـصفـيـة  اخلاصـة بـتصـريف مـياه

زروعات وغيرها). األمطار  وا
ـالكات الـهـنـدسـيـة والـفـنـية وانـهت ا
في فرع تـوزيع كهربـاء النجف شـعبة
صـيـانــة اإلنـارة  الـعـمـل في صـيـانـة
مــــعــــظم تــــراكـــيـب اإلنـــارة وإصالح
رات لعموم شبكة جميع أعطال التا
اإلنـارة في احملـافـظـة  الـتي تـضررت
بـســبب سـوء األحــوال اجلـويــة الـتي
تـعـرضت لهـا احملـافـظة يـوم األربـعاء
ــــاضـي  .وقــــال مـــديــــر إعـالم فـــرع ا
توزيع كهرباء احملافظة فارس الفحام
في بـيــان انه (بـنــاءً عـلى تـوجــيـهـات
ـهـندس مـديـر فـرع توزيع الـكـهـرباء ا
صـفـاء عـبـد الـزهـرة اخلـالـدي  قـامت

مالكـات فــرعـنـا الـهـنـدســيـة والـفـنـيـة
وبشـكل متواصـل وعلى مدار الـساعة
ـاضـيـ وبـعـمل مـكـثـف لـلـيـومـيـ ا
إلعادة انارة الشوارع في مركز مدينة
الــنــجف بـعــد تــأثــرهـا بــالــعـواصف
الـهـوائـيـة الـسـريـعـة وغـزارة األمـطار

التي هطـلت على احملافـظة  حيث 
إعادة معظمها الى العمل).

مـضـيـفـاً (كـذلك قـامت كـوادر صـيـانـة
نـاحـيـة احلـرية بـإجنـاز الـعـمل إلنارة

مركز الناحية بالكامل .
…—dC²  VO «dð

وأوضـح الــــفــــحـــام حــــيـث  إبـــدال
ـسـافة  1500 مـتر ـعـلق و الـقـابـلو ا
تـقـريـبـاً  مع إبـدال وتـأهـيل وإصالح
تضررة كميات كـبيرة من التـراكيب ا
والـعــاطــلــة وإعــادة تــغــذيــتــهـا عــلى
الــقــابــلـو اجلــديــد).واعـلــنت نــاحــيـة
قزانية  في محـافظة ديالى عن امتالء
6 وديــان حــدوديــة شــرق احملــافــظــة
يـاه  بعد السـيول التي جاءت من با

إيران. 
وقال مديـر ناحية قـزانية  مازن اكرم
لـ ( الـــــزمـــــان ) امس ان  ( 6 وديــــان
حــدوديـة ابـرزهـا (تـرلـسـاق) امـتألت
ـتـدفـقـة مـنذ 4 ايام ـيـاه الـسـيـول ا
مــتــتـــالــيــة من احلــدود الـــعــراقــيــة-
االيــرانــيــة )  الفـــتــا الى ان  ( تــدفق
الـسـيـول انخـفض خالل الـ48 سـاعة

اضية لكنه ما يزال مستمرا ) .   ا
ــيــاه واضـــاف اكــرم  ان  ( كـــمــيـــة ا
ـوجــودة في الــوديـان كــبـيــرة جـدا ا
بعضها سيـجري استغاللها ألغراض
زراعـــيــة والــبـــعض االخــر ســـيــذهب
ـتفرعـة )  مبـينًا ان صوب الـوديان ا
(الـــوضـع حتت الـــســـيـــطـــرة وشـــبح
اخلـطــر زال بـعــد انــخـــــفــاض تـدفق

السيول بشكل ملحوظ ) .  
الى ذلك اعـلن مــديـر إعالم ديــــــــوان
مـحافــــــــظـة ديــــــالى يـاســــــــر بدر
ــــســــتــــجــــدات لـ (الــــزمـــــان) إن  ( ا
ـعـنـية في االخـيـرة دفـعت اجلـهـات ا
مـحــافـظــة ديـالى إلى تــشـكـيل خــلـيـة
ـخـاطـر انـتـشار إعالمـيـة لـلـتـوعـيـة 
الـــفــايـــروس وطــرق الـــوقــايـــة مــنه
ــــؤســــســـات بــــاإلضــــافــــة إلى دعـم ا
الــصــحــيـة في مــســارهــا االحــتـرازي
واضـاف  بـدر  أن  (اخلـلـيـة سـتـعمل
عــلـى مــواجـــهــة الـــشـــائــعـــات ونــقل
ـؤسـسـات احلـقــائق والـتـواصل مع ا
الــصــحــيــة من خـالل نــشــر االخــبـار
ـرض والــتـقـاريـر االخـيـر عن تـطـور ا
وامـــاكن انـــتــشـــاره )  الفـــتــا إلى أن
(اخللـية عـملهـا تطـوعي ويأتي تلـبية
لـــلــمـــشــهـــد احلـــالي الــذي يـــتـــطــلب
الـشـفـافيـة واطالع األهـالي عـلى كـافة
ـسـتـجـدات لـدحض اي شـائـعات او ا

اخبار مضللة).
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اذا انحـدر بعض الـسيـاسيـ احملتـرف الى أبـشع االنحدارات ال أدري 
األخالقية بحيث بدأت مصانع الكيد واحليلة واألباطيل واألضاليل بالعمل
ا له طبقاً ه الذي ال يُعدّ غر عنده ليلَ نهار دون ملل أو كلل السقاط غر

عروفة .. للمعادالت ا
!!-2-

واألبشع مِنْ ذلكَ انَّ مساعيه احملـمومة ال تستهـدف اال الوقعية واالضرار
ـشهـد فهـو ال يـريد له الـتقـدم وقد اسـتكـثر عـليه انْ ه وأزاحته عن ا بغـر

يفوقه في الساحة السياسية ..!!
-3-

عروف ببخله الى منفق سخيّ ُمْسِكُ ا واألعجب من ذلك ان يتحول هذا ا
ـطـلـوب في ـرتـزقـة واالنـتـهـازيـ وجتنـيـدهـم للـعـمـل بـاالجتاه ا لـتـجـمـيع ا
ن تـهتم السـاحة السـياسة ه الذي ال ذنب له االّ أنه أصبح  إسقاط غـر

بأخباره بعد ان رسا عليه االختيار للمهمة الكبرى..!!
-4-

ا قالها زهير بن أبي سلمى  –الشاعر اجلاهلي -  : وقد
ٍ من خليقةٍ  ومهما تكن عند امر

وإنْ خَالَهَا تَخفَى على الناس تُعْلمِ
لقد أفصح عن السر وقال :

نا ان يلجأ الينا لنتولى ترشيحه للمهمة اخلطيرة .. كان على غر
يقول هذا في الوقت الذي يعلم فيه اجلميع :

" ان فاقد الشيء ال يعطيه "
هِ يـدفـعه الى ـور في نـفـسه من مـشـاعـر االستـيـاء مِنْ تـقـدّمِ غـر ان مـا 

مجموجة . كابرة ا الوقوع في مثل هذه ا
-5-

ه في االعالم والتي لم يتـورع في حمـلـته الشـديدة الـتي شَنّـهـا على غـر
ستـويات من حتـميل الـغر تـبعات ـرتزقـة على كل الـصعـد وا جند لـها ا

سؤولية عن جرائم ارتكبها غيره ..!! ا
كلُّ ذلك من أجل اسقاطه من العيون واحليلـولة بينه وب الوصول الى ما

كُلّف به من مهام خطيرة ..
-6-

وتُحَـرِكُهُ الذاتـيةُ والـنرجـسيـةُ نحـو االستـنجـاد بأصـدقائه من ذوي الـشأن
ه ويُـلقي ة عـلى غر والنـفوذ والـتأثـير لـالصطـفاف مـعه في حمـلتـه الظـا

ضمار . بكل ثقله في هذا ا
-7-

وضـوع وطـني مهـم او مشـروع انـساني ـراقبـون مـتحـمـسـاً  لم يشـهـده ا
ظلوم . نافع للشعب والوطن كما حتمّس من أجل االطاحة بهذا الغر ا

فارقات العجيبة ..!! انها حقا من ا
-8-

ـواضعـات االنسـانيـة واحلضاريـة فضالً لم تَرْدَعْهُ أواصـر القـرابة  وال ا
ه ـضي في درب الـتـضـليـل والتـنـكـيل بـغر عن االصول االخـالقيـة عن ا

عــروف بالوداعة والـــدماثة العالية في االخالق . ا
-9-

لقـد حكم الـرجل على نـفسه بـأقسى األحـكام ح أقـام الدلـيل على أنه ال
ه عن قدار اهتـمامه بابـعاد غر يُعنى بـقضايـا الشعب والـوطن الكبـرى 

سرح السياسي العراقي . ا
ولعل هـذا هـو الـذي دفع بـالـبعض الى يـكـون سيء الـرأى في حـكـمه على

تعاط بالشأن السياسي بوجه عام . ا
ـنحى على االطالق ن يؤمن بصـحة هذا ا ولسنـا 

ـــا يــشــ   فــهــنـــاك من يــأنـف من أنْ يــوصم 
ولـكـنّهـم األقـلـون عَدَداً  كـمـا هـو احلـال في بـاقي
الــنـــظـــائــر  فـــالـــصــفـــوة في كـل الــطـــبـــقــات هي

الصفوة..!! 
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منطقة باب توما

الـــشــارع الــقـــريب من بـــاب تــومــا
ـة حينما تسير لسور دمشق القد
في هـــذه االمـــاكن كـــأنك تـــقـــرأ في
كـتــاب لـلــتـاريخ الــبـيــوت واالزقـة
كـانـت لـهـا حـكـايـات وعالقـات حب
وحياة اجتماعـية فريدة تنمو تلك
الـعالقـات فـي احلـارات الـدمـشـقـية
ة وحـتى داخل البيوت التي القد
يـحـرص الـسـوريـون عـلى جـعـلـهـا
جـنـة تـنعم فـيـهـا العـائـلة الـشـاعر

نـــزار قــبــاني كــان
يـعـشـق البـيـت الدمـشـقـي ويجـعـله
ـكث فيـه وال يخـرج الى الـشارع

اجلامع االموي

القصر. 
ـتـصل وتـقع بـاجلـانب اجلـنـوبي ا
بــاجلــامع االمــوي وفــيه٠ا يــوجــد
بـاب اخلـضـراء الـذي كـان مـعـاويـة
يــسـتـخـدمه لــلـدخـول الى اجلـامع
ـها الـتـاريخـية ـنـطقـة فقـدت مـعا ا
وقـد شــيـد عــلى جـزء مــنـهــا قـصـر
الـــعــــظم عـــام  1749 امــــا قـــصـــر
مـــعـــاويـــة عـــنـــدمـــا اكــمـل بـــنــاؤه
وصــادف زيـارة رســول مـلك الـروم
الى دمشـق سأله عن رأيه بـالقـصر
الــذي كــان من الــطــوب واخلــشب
فــــــأجــــــابـه الــــــرومـي "امــــــا اعاله
فلـلـعـصافـيـر وامـا أسـفله فـلـلـنار
فـقـام مـعـاوية بـهـدم الـبـيت واعادة
بناؤه من (احلـجارة)  لكـن القصر
لك بن اهـمل من قبل يـزيـد وعبـد ا
مـروان اشــتـراه من خـالـد بن يـزيد
بن مــــعــــاويــــة والــــعــــبــــاســــيـــون
اســـتــخـــــــــدمــوه كــدار لــلــشــرطــة
ولـــضـــرب الــنـــقـــود وفي عـــــــــهــد
الـدولـة الـفـاطـمـيـة احـتـرق الـقـصر
وحتـققت نـبـؤة الرسـول الـروماني
عـلى الرغم من تـغيـير مـواد البـناء
مـن الـــــــــطــــــــــوب واخلـــــــــشـب الى

احلجارة.
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محافظ ميسان يفتتح طريق عمارة كحالء

اخلـريـف تـكـون
مـهــمـة الـنـسـاء
كــــــنس االوراق
ـتسـاقـطة من ا
اشجار حـديقة
الــــــــــــبـــــــــــيـت
وطقوس االكل
بــــــــــــــــاالوانـي
الـــــتـــــراثـــــيــــة

جتـــــــعـل الـــــــبـــــــــــــيت
عـــــــــــبــــارة عــــــــن حــــديــــــــــــقـــة

ومتحف!.
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ــة ـــدن الــقـــد اذا كـــانت بـــعض ا
سـاجد االثـرية والقالع حتتـفظ با
فــإن دمـــــــــشق حــافـــــــــظت عــلى
ـة الـتـراثــــــــية ولم بـيـوتـهـا القـد
يـبـني محـلـهـا العـمـارات واالبراج
مـن هــنـــا كـــان ارتــبـــاط الـــســوري
ا بـحـارته وبـيـته قـويـا وعـاطـفـيـا 
فـيه من جــمـال والـفــة وحـمـيــمـيـة
فـــــــــأيـن مـــــــــا ذهـــــــــــب ســـــــــوف
ــاء وصــوت يــتــخــــــــــيل خــريــر ا
الــنــافـــــــــــورة في احلــوض الــذي
يـــتـــوسط الــــبـــيت ويـــســـتـــنـــشق
الـــروائـح الــعـــطـــرة مـن االشـــجــار
ــــزروعــــة في الــــبــــيت واالزهــــار ا

الدمشقي.
وادرجت الـــبـــيـــوت الـــدمـــشـــقـــيــة
ــة ضـــمن الئـــحــة الـــتــراث الــقـــد

نظمة اليونسكو ي  العا
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تــشــيــر كـــتب الــتــاريخ ان اول دار
بـــنـــيت هـي دار مـــعـــاويـــة بن ابي
سفـيان وكانت دار لـلحـكم والسكن
عــامــا! عــاش فــيـــهــا مــعــاويــة 40 
ويـطـلق عـلـيــهـا قـصـر اخلـضـراء 
لـــوجــود لـــبـــة خـــضـــراء في قـــمــة


