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ـيًا ـوقع االول عـا ـتـحـدة. فبـات ا ا
بخطر حقيـقي لصالح الص وهذا
بـــحــد ذاتـه ســوف يـــفـــجـــر حـــربــا

ختلف العناوين !.   
-3- حـــــمــــلــــة الـــــرئــــيـس تــــرامب
ـقـتل االنـتـخـابـيـة والــتي ضُـربت 
ـالـيـة الضـخـمة  حـيث اخلـسـائر ا
والـــتـــخــبـط في الــقـــرار األمـــيــركي
وتشنج الرئـيس ترامب والذي باتَ
مـــأزومـــاً .ومـــعـــروف وفي جـــمـــيع
األدارات األمـيـركــيـة وعـنــدمـا تـبـدأ
الـشـروع بـاالنـتــخـابـات األمـيـركـيـة
ــلــفـات االنــفــراديـة جتــمّــدنـشــاط ا
ـلفات ثال ا اخلاصـة على سبـيل ا
ــتــعــلـــقــة  بــالــعــراق وبــالــطــاقــة ا
وبــافــغــانــســتــان وســوريــا وحــتى
إيـران ال بل حـتى  صـفـقـة الـقرن لم
يبق وقـتاً لهـا ومعـروف هنا تـتفرغ
هـمـة مثل وزارة الـدفاع الـوزارات ا
/ البـنتـاغون حلـراسة الـعالم وبؤر
الـتوتـر ومراقـبتـها  وتـتفرغ وزارة
ــيــة اخلــارجـــيــة لــلــمــلـــفــات الــعــا
ــلف الــصــيـني  الــضــخـمــة مــثل ا
ومــلف االرهــاب  ومــلف الــعالقـات
الدوليـة بشكل عام ويـبقى االهتمام
باحلـملـة االنتخـابيـة ودعم الرئيس
ترامب .ومعروف بهكذا ظروف يتم
ــلـفـات الــسـاخــنـة والـتي تـســلـيم ا
تـبـحـث عن حـسم لــيس بـالـطــريـقـة
الدبـلـومـاسـيـة وال حـتى بـالـطـريـقة
الـعـسكـريـة الـواضـحة بل من خالل
ؤمـرات والدسـائس وشراء الذ ا

وقع االول في العـالم . لقد دخلت ا
ـتــحـدة في هــسـتــيـريـا الـواليــات ا
علنيّة حال ما شاهدت كيفية تغلب
الـصـ عـلى مـحـنـتـهـا مع فـيروس
سـاعـدة اوربا كـورونا والـشـروع 
ودول الـشرق األوسط .أي الـتـحرك
تلكات امريكا. بحرية في عرين و
جن جـنـون األمـيـركـيـ من الـص
ـنـظـومـة الـشـرقـيـة الـتي تـعافت وا
ا بسرعة وباتت تـخيف امريكا . 
جـعل االدارة األمــيـركـيــة الـتـفــكـيـر
اجلــدي بـالــتــصــدي الـعــســكـري ال
سيما بعد الـتدهور االقتصادي في
امـريـكا وسـوف يـتصـاعـد التـدهور
االقـتــصـادي  في حــالـة  أســتـمـرار
وانتشار الـوباء في داخل الواليات

 مـــثــــلـــمــــا أكـــدنــــا لـــكم أن اإلدارة
األميركية باتت منشغلة بأهم ثالث

ملفات وهي :-
-1-مــكـــافــحـــة فـــيــروس كـــورونــا
وتـداعيـاته الصـحـية واالقـتصـادية
ـرعب من اخلـسائـر ب واخلوف ا
ــا تُــشــعل األمــيــركـــيــ والــتي ر
صدامات لـونية ( حـرب ب السود
ـا تُـحرك والـبـيض وبـالعـكس).ور
الـتـمـرد  واخـتـيـار بـعض الـواليات
االنــفـــراد بـــعـــيـــدا عن الـــقـــرار في
واشـــنــــطن .وهــــذا مــــتـــوقـع حـــال
الــتــدهــور االقــتــصــادي والــصـدام
الـلـوني يــتـسـارع بــعض الـواليـات

ألعالن االنفصال !!.  
-2- الــتــحــدي الــصــيـنـي وفــقـدان

واالعمال الـقذرة والعـراق بات بيد
وكــالـة األســتـخــبـارات األمــيـركــيـة

CIA !!. 
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ـا أن الــعــراق بـات بــيـد وكــالـة و
CIA األســتــخــبــارات األمــيــركــيـة
بـــســـبب انـــشـــغـــال االدارة بـــتـــلك
ـــلــــفـــات ومـــعــــروف عن وكـــالـــة ا
األسـتخـبارت فـهي تعـتمـد بعـملـها
على األشـاعات واطالق الـبالـونات
ـــــراقـــــبـــــة والـــــرصـــــد وجـــــمع وا
ـعـلـومـات واالنقـضـاض وجتـنـيد ا
اجلواسيس .وبالفعل بدأت تنتشر
مـــــنـــــذ أســــبـــــوعــــ وحـــــتى اآلن
أشـاعات وأكـاذيب وتقـارير تـنسب
تارة  لدوائر اميركية وتنسب تارة
 جملـــــلس االمـن تــــخـص الــــعــــراق
وهي ــسـتـقـبل الــسـيـاسي فـيه  وا
كــاذبه ومــفــبــركــة بــحـيـث انـشــغل
الـشارع الـعـراقي فيـهـا . ويُفـترض
أن يـكون هـناك  أسـتـعداد حـكومي
ورسـمي لـصـد  ذلك. والـسـهـر على

مالحقته وتفنيده أول بأول  !!.
 فـحــرب األشـاعـات  أصـبـحت ذات
تـأثير كـبيـر على اجملـتمع الـعراقي
و تـقـودهـا بـعض الــعـنـاصـر الـتى
اســــتــــغـــــلت وســــائـل الــــتــــواصل
االجــتـمـاعى والــوسـائل اإلعالمـيـة
التـكنولوجـية احلديـثة للـتأثير فى
ـــان الــــعـــراقـــيـــ  بــــدولـــتـــهم إ
ومـؤسـسـاتـهــا وهـو أمـر غـايـة فى
اخلــطـــورة بـــحـــيث بـــاتـت هـــنــاك

فــــجـــوات واســــعــــة بـــ الــــدولـــة
ومؤسسـاتها وب الـشعب .فحرب
األشـــاعــة  هـى جــزء مـن الــفـــســاد
ــان الـــذى يــســعـى خلــلــخـــلــة اإل
ان بالهـوية الوطـنية وخلـخلة اال

بالدولة العراقية !!. 
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ــعــلــومــات  هي  مـــجــمــوعــة من ا
غلوطة التي  يـتم نقلها بواسطة ا
فــرد غــيـر مــســؤول  وبــدون ســنـد
قـــانـــونـى وحتـــمل األشـــاعـــة  فى
عـلومات طيـاتهـا جزء بسـيط من ا
الـصـحــيـحـة حـتى تـكــون مـقـنـعـة
للـمتلـقى فيصـدقها ويـتفاعل مـعها
ويــصـــبـح هـــو مــوزع نـــشـط لـــهــا
.وتــطـلق األشـاعــة  فى وقت يـكـون
ـتـلـقى شغـوف لالسـتـماع إلـيـها ا
وتهـدف األشاعة  إلى نـشر البـلبلة
واإلحــبـاط وفـقـد الـثـقـة فى الـدولـة
ـؤسسات والقـيادة السـياسـية وبا
التـابعة لهـا وتغيـير بوصـلة عقول
ـا يـنـتج عـنه خـلل فى الـنــاس   
سـتـوى االقـتـصادى الـدولـة عـلى ا

واألمنى والسياسي!.
#فــنـنــصح احلــكـومــة الــعـراقــيـة 
ونـنـصح اجلـهـات الــتي اتـخـذتـهـا
ـتـحــدة عـدواً  الـذهـاب الــواليـات ا
وفــوراً لـتــأســيس غــرف عـمــلــيـات
احلـرب النـفسـيـة  وغرف عـملـيات
مــحـاربـة األشـاعــة مع سن قـوانـ
إنـــهـــاء الـــفــــوضى اإلعالمـــيـــة في
العراق والتي هددت األمن القومي

الــــعــــراقي مــــرارا وســــوف يـــزداد
اخلــطــر بـشــدة فـي قــادم األيـام ...
ــــشـــروع فــــنــــنــــصح الــــشــــروع 
الـتـصـدي ولـكن بشـرط ( ال يـعـتـمد
عـلى البـبـغاوات الـتـابعـة لألحزاب
واحملاصـصة واحملـسوبـية والذين
ــكـــاتب احلــكـــومــات تــكـــلــســـوا 
ـــتـــعـــاقـــبــة عـــلـى انــهـم خـــبــراء ا
ومــســـتـــشــارين أخـــتـــصــاصـــيــ
والــذين   أحـتــرقت وجـوهــهم مـنـذ
زمن بــعــيــد وعــنــدمــا  اعــتــمـاد
أختصاصات ليس لها عالقة ال من
قــــريب وال من بــــعــــيــــد بــــاحلـــرب
الـنـفــسـيـة وال بــاإلعالم وال بـحـرب
األشـــــاعــــات وال بــــالــــتـــــخــــطــــيط
والــتـــحــالــيل  االســتـــراتــيــجي بل
عارف واالصدقاء جُمعوا  حسب ا
والوالءات  وعـمـلهم  حتت شـعار "
اخلــوط أبــصـف االسـتــكــان "  وكل
ووصــــــــوص!) ..والــــــــســــــــبب ألن
احلـكــومـات تـنــظـر لـلــعـراق نـظـرة
دونـيــة وشـعــارهـا " أنــا شـعــلـيه 
أخـــلص فـــتـــرتي وأروح "  ولـــيس
لـديـهـا اسـتــعـداد حلـمـايـة الـعـراق
والــعـراقــيـ بل تُــنـفــذ مـا يـطــلـبه

األميركي وعلى بياض !!. 
#فــيـــجب أن تــكــون هــنــاك يــقــظــة
وبسرعـة. وال يجوز الـتقاعس على
األطالق .ألن التحـدي كبير لـلغاية.
وان بــقـيـت األمـور ســائــبــة سـوف
يـلـتـهم هـذا التـحـدي  مـا تـبقى من

العراق  !!.   

فــشـلت واشــنــطن في الــقــضـاء
عــلى حــركــة طــالــبــان األفــغــانــيـة
ـطـاف إلى واضــطـرّت في نـهــايـة ا
الـتـفـاوض مـعـهـا بـعـد حـرب دامت
 18عـامـاً حـيث  أعـلن مـؤخـراً عن
اتـــفـــاق  تــوقـــيـــعه في الـــدوحــة
(قــطــر) يـوم   29فــبــرايــر(شــبـاط)
 2020من جانب مـبعـوث الواليات
ـتـحـدة اخلـاص إلى أفـغـانـسـتان ا
ـسـؤول ـاي خــلـيل زاد ونـائب ا ز
ـلّا الـسـيـاسي في حـركـة طـالـبـان ا
عـبد الـغني بـرادار بـحضـور وزير
اخلارجـية األمـيركي مـايك بومـبيو

ثل عن  30دولة. و
ويــقــضي االتــفـاق بــانــســحـاب

جـــمـــيع الـــقـــوات األجـــنــبـــيـــة من
أفـغانـسـتان في غـضون  14شـهراً
وتــخـفـيض واشـنــطن قـواتـهـا إلى
 8600خالل  135يــومــاً بــدءًا من
تاريخ تـوقيع االتفـاق وأن تسحب
هي وحلفاؤها جميع قوّاتها من 5
قـــواعـــد عـــســـكـــريـــة في الـــفـــتـــرة
ـذكـورة وتــلـغي الـعــقـوبـات عن ا
أفــــراد طــــالـــــبــــان بـــــحــــلــــول 27
أغـــســـطس(آب)   ?2020وتـــطـــلق
سراح مـا يصل إلى  5آالف سج
من طالبـان وما يصل إلى ألف من
سجناء الطـرف اآلخروهو ما بدأت
فاوضـات بشأنه منـذ العاشر من ا
مــــــارس / آذار  ?2020مــــــقـــــــابل

 ضـمانـات وآلـيات بـعـدم استـخدام
األراضـي األفـــغـــانـــيــــة من قـــبل أي
جــمـاعــة أو فـرد ضــد أمن الـواليـات

تحدة وحلفائها ا
وقـــد تـــزامن إعالن االتـــفـــاق مع
أداء الـيــمـ الــدسـتــوريـة لــرئـاسـة
تـنازع عـليهـا ب كل أفـغانـستـان ا
من أشـرف غـني وعـبدالـله عـبـدالله
حيث يدّعي كل منـهما بأنه الرئيس
الـشـرعي ألفـغـانـسـتـان ويعـني ذلك
أن أفـغـانـسـتان مـقـبـلـة عـلـى صراع
داخـلي ال تعـرف حـدوده ب الـقوى
ـتـنـافــسـة عـلى رئــاسـة الـبالد من ا
جـهة وبـ حـركة طـالـبان من جـهة
أخـــرى عـــلـــمـــاً بـــأن األخــيـــرة هي
ـــاذا وقــعت اجلــهـــة األقــوى وإلّــا 

معها واشنطن اتفاق سالم.
وإذا مـــا نــظـــرنـــا إلى الـــصــورة
إقـلـيـمـيـاً فـإن هـذا االتـفـاق في أحـد
مـقـاصـده يـسـتـهـدف تـطـويـق إيران
الـتي لـهـا حـدوداً مــشـتـركـة طـويـلـة
ووعــرة مع أفـغـانــسـتـان فـضالً من
أن هـنـاك تـعـارضـاً بـ تـوجّـهـاتـها
الـتي تـقـوم عـلى مبـدأ واليـة الـفـقيه
وبـ تـوجّهـات حـركـة طالـبـان وقد
يـقـود ذلك إلى صـراع جديـد تـفـتحه
واشــنـطن بـوجه طــهـران من جـانب
ــتـــد إلى حـــركــة طـــالـــبـــان وقـــد 
الـساحة اإلقـليـميـة التي تـؤثر فـيها

طـــهــران مـــثـل الـــعـــراق وســـوريــا
ــا أرادت ولـــبـــنـــان والـــيـــمـن. ور
واشنطن من االتفاق مع طالبان أن
تتفـرغ األخيرة إلى صـراع طهران
وتكون بذلك قـد ضربت عصفورين
بـحجـر واحـد فمن جـهـة تخـلّصت
من ثـقل حـرب ال انـتصـار فـيـها مع
نـاهيك عن تكـاليـفها حركـة طالـبان
الباهـظة ومن جهة ثـانية إضعاف
إليــران وســعـي لــتــحــجــيم دورهــا

الشرق أوسطي.
ـواجـهـة بـ إيـران وتـتـفـاوت ا
وطـالـبـان من عـسـكريـة وسـيـاسـية
إلى اقـتــصـاديــة ودعـائـيــة حـسب
مـتـطـلـبـات الـصـراع وكـان مـقـدمة
إلبـرام مـثل هـذا االتـفـاق هـو إقـدام
ــتـحــدة عــلى اغــتــيـال الــواليــات ا
قاسم سـليـماني قائـد فيـلق القدس
ــهــنــدس اإليــراني وأبـــو مــهــدي ا
نائب رئيس هـيأة احلشـد الشعبي
فـي الـعـراق مع تـصـعـيـد عـمـلـيات
الــقـصف والــرد عـلى بــعض قـوات
احلشد الشعـبي وخصوصاً حزب
الـــلـه الـــعـــراقي الــــذي ظل يـــوجه
بـــعض هـــجــمــاتـه ضــد الـــســفــارة
األمــريــكـيــة في بــغــداد ومـعــســكـر
التاجي حيث توجد قوات عسكرية

أمريكية.
ومـع انـتـشــار فـيــروس كـورونـا
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بيروت

في إيـــــران  فــــــقـــــد زاد األمـــــر من
عــزلــتـهــا واتـهــامـهــا بـاالســتـهــانـة
بـصـحـة مـواطــنـيـهـا وعـدم نـشـرهـا
معلـومات دقيقـة عن عدد اإلصابات
وعـــدم اتـــخـــاذهـــا االحـــتـــيـــاطـــات
الـالزمــــــــة األمــــــــر الـــــــــذي زاد من
مـعـانـاتـهـا من عـقوبـات اقـتـصـادية
مـفروضـة علـيـها مـنذ سـنوات أدت
إلى ضـعـضعـة اقـتـصادهـا وعـطّلت
من مـفــاعـيل الـتــنـمـيــة فـيـهـا وزاد
الـط بـلّة انـخـفاض أسـعار الـنفط
والصراع اجلديـد حول اإلنتاج ب
ملكـة العربية الـسعودية وروسيا ا
االحتــــاديــــة فـي إطــــار مــــنــــظــــمـــة
ولـــــعلّ كـل ذلك يـــــصبّ في أوبـــــيك
خـدمـة أهداف واشـنـطن وصـراعـها

ضد إيران.
لقد كان االنسحاب األمريكي من
أفغانستان أحد العوامل األساسية
في استـكمـال حصـار إيران  فضالً
عن إشـــغــالـــهـــا بــصـــراعـــات عــلى
جـبـهـات مـتـعـددة وهـو األمـر الذي
زاده تعقـيداً هجـومات "إسرائـيلية"
عــلى مـواقع لـلــقـوات اإليـرانـيـة في
ـــــا فـــــيـــــهـــــا بـــــعض ســـــوريـــــا 
مـسـتـودعـات الـذخـيـرة واألسـلـحـة
وفي الــوقـت نــفــسه بــذل مــجــهــود
أمريـكي لترمـيم العالقات مع تـركيا
وبـــ األخــيـــرة وحـــلـف الـــنـــاتــو

الســــيّــــمــــا عــــقـب مــــعــــارك إدلب
بــالـتـرافق مع إعـالن واشـنـطن عن

نيتها في تمرير صفقة العصر.
وتـــوجّــهـت حــامـــلــة الـــطــائــرات "
أيـــزنــهـــاور" إلـى دخـــول الـــبـــحــر
األحـــمـــر عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـويس
رافقة لها ومجموعة من الـسفن ا
وأجــريت تـدريــبــات مـشــتــركـة مع
الــطـــائـــرات الــفـــرنـــســيـــة "شــارل
ديـغـول" وتتـابع حـامـلة الـطـائرات
USS ) األمـريكـيـة (هاري تـرومان
ــتـوسط مــا يـجــري في الــبــحــر ا
إضــــافــــة إلى  5ســــفـن حــــربــــيـــة
وغــواصــات وطـائــرات اســتــطالع
ألي طـــار وقــد عـــبــرت مـــضــيق
هـرمـز حامـلـة الـطائـرات " أبـراهام
لــيـنـكــون" كـمــا أعـلن الــبـنــتـاغـون
إلظـهــار الـتـزام واشــنـطن بــحـريـة
الحة وسط توترات مع طهران  ا
وتـقــوم قـطــر بـإنــفـاق  1.8مـلــيـار
دوالر لـتطـوير قـاعدة الـعديـد التي
انطلـقت منهـا الطائرات األمـريكية

عند غزو العراق العام . 2003
فــــمــــاذا تــــريــــد واشــــنــــطن? وهل
االستعدادات للتـحضير للحرب أم
لالبتـزاز لتغـيير الواقـع السياسي

نطقة? واألمني في ا

{ باحث ومفكر عربي
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عزيـزي القار الكر لقد قطعنا عهداً على انفسنا بأننا لنا عودة للكتابة
عـن هـذا الـتـاريخ بـجـهـود مـتـواضعـة وبـاسـتـعـانـة من لـدن الـرجـال الـذين
ـوضـوع ومنـهم بالـذات االسـتاذ احملـامي جـمال بـابان اشـاروا الى هذا ا
ــيـز من هـذه الــنـقـلــة الى الـولـوج الى ومـن مـصـادر عـدة كــان لـهـا دور 
(مديـنة بـغداد) وتـاريخـها ومـا كانت عـليه قـبل ان يأتي يـوماً الـى االجيال
القـادمة ان ال يـنسـوا مدينـتهم الـعزيزة وان ال يـركنـوها في زوايـا التاريخ
مهـمشه ولـيعـلم القار الـعزيـز بأن لـبغـداد دوراً انسانـياً كـبيـراً في نشر
عرفـة الى االنسانيـة جمعاً والـتاريخ يشهـدُ بذلك حيث كانت هي العـلم وا
ـفتـاح الـعـلـمي والـثـقـافي واالدبي والـفـكـري حلـضـارات كـثيـرة من دول ا

العالم.
محالتها ومناطقها

1-الـرصافة: القسم الرئيسي من مـدينة بغداد في اجلانب الشرقي وهي
مركز  قضاء.

2- الـكرخ: وهـو الـقـسم الـرئـيسـي من مديـنـة بـغـداد في اجلـانب الـغربي
وهي مركز قضاء.

3-  االعـظـميـة: تـقع مـن اجلـانب الـشـرقي من نـهـر دجـلـة ويـفـصلـهـا عن
الكاظمية نهر دجلة 

4-  الكاظمية: تقع في اجلانب الغربي من نهر دجلة.
5-  الكـرادة الـشرقـيـة: محـلـة كبـيرة من مـحالت بـغداد وتـقع في الـقسم

الشرقي من بغداد .
6-  بـاب االغـا: مـحـلـة من اجلـانـب الـشـرقي من بـغـداد . ويـقـال ان هـذا

االسم مشتق من بعض (االغوات) . 
7-  البـاب الـشـرقي: مـنـطـقـة من اهم مـناطـق بغـداد وهي قـلـبـهـا الـناطق

ويتصل بها جسر اجلمهورية. 
8-  بــاب الـشـيـخ: مـحـلــة من مـحـالت بـغـداد الــكـبــيـرة تـقـع في اجلـنـوب

الشرقي من بغداد.
راكز الرئيسة سميت باسم االمام االعظم عظم: وهي احدى ا 9-  باب ا

النعمان بن ثابت.
10-  الـبارودية: وهي احدى محالت بغـداد في اجلانب الشرقي من نهر
ادة الـبارود من قبل االستـعمار التركي دجلـة ويقال انه كان بـها مخازن 

الذي كان جاثم على صدورنا مئات السن .
11- بـراثا: وهي اسم جـامع حـالـياً وتـقع في اجلـانب الغـربي من بـغداد

ولها تاريخ ناصع.
12- الــتـاجي: مـوقـع قـرب الـكــاظـمـيــة في بـغــداد وتـقع مـا بــ سـامـراء

وبغداد.
13- تـبه الـكـرد: احـدى مـحالت اجلـانـب الـشـرقي من مـديـنـة بـغـداد في

جانب الرصافة.
14- حتت التكية: محلة من محالت اجلانب الشرقي من جانب الرصافة

كان اسمها سابقاً منطقة اجلعفرية.
15- الــتـوراة: مـحــلـة صـغــيـرة من مـحـالت اجلـانب الـشــرقي من بـغـداد

الرصافة وكانت تلقب سابقاً (فراح).
16- جـديد حـسن الـبـاشا: وتـقع في اجلـانب الـشـرقي من بـغداد وفـيـها

جامع كبير يسمى (جامع السراي). 
17- احلـاج فـتـحي: احــدى مـحالت اجلـانب الـشــرقي من بـغـداد وشـيـد

فيها جامع كبير وقد شيده شيخ اسمه الشيخ (فتحي).
18-  خـان جفـان: ويـعـتـبـر سـوق وخـان اقـتـصـادي ويـتـداول فيـه جمـيع

التجارة الرصافة.
19- خــان ال ونــد: مـحــلــة من مـحـالت بـغــداد في اجلــانب الــشـرقي من

الرصافة وقد شيده االستعمار التركي. 
20- اخلالني: مـنطـقـة من قـلب بـغداد وفـيـهـا جامع اخلالني فـي منـطـقة

الرصافة وهي قريبة من باب الشيخ.
21- راس الــقــريـة: احــدى مــحال بــغــداد الـرئــيــســيـة وتــقع فـي اجلـانب

الشرقي من بغداد ومجاورة الى الشورجة.
22- الــرشــيــد: شـارع من اهـم شـوارع بــغــداد الــرصـافــة وكــان مــكـان
الشـارع حديـقـة كبـيـرة وواسعـة جـداً تعـود مـلكـيتـهـا ووقفـيـتهـا لـلمـرحوم

السيد عيسى بن السيد مصطفى ال السيد عيسى سنة.1916
23- ســبع ابــكــار: مـحــلــة من مـحـالت بـغــداد في اجلــانب الــشـرقي من

الرصافة وهي قريبة من محلة صبا بيغ اإلل.
24-  سـراج الدين: مـحلـة من ومـحالت الرصـافة وقـد شـيد فـيهـا جامع
الـعالمة الـشـيخ سـراج الدين احلـسـني الـقزويـني في سـنة  575هـجري

وكانت تسمى سابقاً عقد (التكمه جية).
25-  سـوق الغـزل: ويقع في اجلـانب الـشرقي من نـهر دجـلة وهـو قريب

من محلة الدهانة ويباع فيه الصوف.
26- سـيـد سلـطـان عـلي: ويـقع في شـارع الـرشـيـد في جـانب الـرصـافة
ـربــعـة وقــد سـمي اجلــامع بـاسم جــامع الــسـيـد وهــو قـريب من مــحـلــة ا
ـتوفي شـعشع ا سلـطان عـلي حيث دفـن فيه الـسلـطان علـي ابن محـمد ا

 861هجري.
27- الـســيـد عـبـدالـله: من مـحالت بـغـداد الـرصـافـة وتـقع مـا بـ مـحـلـة

هدية ودفن فيها عبدالله العلوي.  اجلوبة وا
28- الـشـمـاسـيـة: احـدى احـيـاء بـغــداد اجلـانب الـشـرقي من الـرصـافـة

والقريبة من االعظمية. 
29- الـشيخ بشار: مـحلة من اجلانب الـغربي من بغداد الـكرخ وقد شيد
ــتــوفي ســنـة فــيـهــا جــامع من قــبل ابــو احلــسن بن مــحــمــد بن بـشــار ا

311هجري .
30- الـشيخ صـندل: من مـحالت اجلانب الـغربي من بـغداد الـكرخ وهي
مـنـطـقــة سـكـنـيـة وقـد شـيـد فـيـهـا جـامـع يـنـسب الى عـمـاد الـدين صـنـدل

توفي سنة 593هجري وهي قريبة من سوق اجلديد.  وا
31- الشـيخ عمر: وهي مقـبرة بالقرب مـنها شارع وبالـقرب جامع شيده

الشيخ عمر السهر وردي. 
32- الشـيخ مـعروف: مـحـلة كـبـيرة من الـقـسم الغـربي من بـغداد الـكرخ
وفيـها شيد جامع باسمه ويقال انه كـان (نصراني) وقد استسلم علي يد
توفي في  200هجري. االمام علي ابن موسى الرضا (عليه السالم) وا
ـطيرة والعـباسية والـصدر والتي تقع في مـنطقة ونسـينا ان نذكـر محلة ا

كرادة مر الكرخ.
 33 - الشـاجلـية: مـنـطقـة في جانـب الكـرخ وقد شـيـد فيـهـا جامع بـراثا

وهي امتداد للكاظمية اليوم . 
 34 - العـطـيفـيـة: وهي مـنطـقه يـسكن فـيـها الـكـثـير من الـنـاس وتقع في

جانب الكرخ على طريق الكاظمية .
 35 - البـياع: مدينة يسكـنها الكثير من الـناس وهي مجاورة الى منطقة

السيدية وحي العامل بغداد.  
 36 - مدينة الصدر: وتقع في شرق بغداد ومجاورة الى بغداد اجلديدة

ويسكنها االف البشر.
 37 - بـغـداد اجلديـدة: وهي مـديـنـة تـقع في بـغـداد وقـد اسـتـحـدث هذه

دينة في نهاية االربعينيات .  ا
 38 - تل محـمد: تقع في شرق بغداد وهي مدينة عامرة ويقطنها الكثير

من الناس. 
ــدن اجلــديــدة والــتي اســتــحــدثت مــنــذ بــدايـة وهــنــالك الــعــشــرات من ا
سـنة1950وحيـث ليس من الـسهل احـصائـها نـظراً لـكثـرتهـا وانتـشارها
في كل اطـــراف بــغــداد لــذا اســتـــمــيح الــقــار الــعـــزيــز ان لم اوفق في
ستقبل وال ا سـوف يتم ادراجها في ا ادراجـها في الوقت احلاضر ولر
ـؤرخ والكـتاب الذين يسـعني ان اقـدم بالعـرفان الى هـذه الكوكـبة من ا
ا ان لـلـتاريخ مـحطـات لهـا مقـامات وضمـوا انـفسـهم خلدمـة اوطانـهم و
اعـتبارية يجب ان تقيم وتذكر هؤالء الرجال وحجتي بذلك هو اخلوف من
ـتـعب والــذي هـيـمن عـلـيـه شـلـة من اصـحـاب الــنـسـيـان في هـذا الــزمن ا
اجلهـالـة والـتخـلف حـيث يـريـد الكل مـنـهم ان يـكـون بطالً اسـطـوريـاً على
حـساب الـكل وليس اجلزء  ,وهل صـحيح ان احليـاة حركة والـرتابة موت

واالستقرار خدعة . 
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ـــــارسه االنـــــســـــان في حـــــيـــــاته
ـــســـلم يـــرجع إلى الـــيـــومــيـــة. فـــا
الطـبيب لعـالجه  ويراجع احملامي
في قــــضــــيــــة قــــانــــوني  ويــــرجع
لـلمـهنـدس في قضـية هـندسـية. وال
يكـتفي بـذلك بل يرجع إلى الـطبيب
اخملــتص في عــلم مــحــدد كــطـبــيب
الــــعــــيــــون أو األذن أو الــــقــــلب أو
اجلـــهــــاز الـــهـــظـــمـي أو الـــعـــظـــام
فاصل وهكذا. ويرجع للمهندس وا
ـدني أو الـكـهـربـائي ـعـمـاري أو ا ا
ـــيــكـــانـــيــكـي وهــكـــذا يـــبــقى أو ا
االنـــســـان يــــبـــحث عـن الـــشـــخص
ـاهر في عمله لـيطمئن له. اخلبير ا
وعـندمـا تصـدر جهـة مخـتصـة مثل
وزارة الصحة تعليمات حول كيفية
ـرض فال تـفــادي انـتــشـار عــدوى ا
مـــجــال خملــالـــفــتـــهــا ألنــهـــا جــهــة
اخـتــصـاص. وال مـكـان آلراء أخـرى
أو اجـتـهادات تـخـالفـهـا  أو تبـرير
اخملــالـفـات بـأن بـركـات أهل الـبـيت
ــرض أو (ع) تـــمـــنـع االصـــابـــة بـــا

انتشار العدوى.
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ـــــكــــــتب فـي اســـــتــــــفـــــتــــــاء وجـه 
الــســيــســـتــاني في  16آذار 2020

جاءت التوجيهات التالية: 
الــــســـؤال : مع شــــيـــوع فـــايـــروس

وغيره. 
5- اتــخـاذ االجــراءات االحـتــرازيـة
الالزمــة كــالـــتــعــقــيـم واســتــخــدام

الكمامة والكفوف الطبية. 
6- االفــتــاء بــأن مـن يــخــالف هــذه

االجراءات غير معذور شرعاً . 
ــوقف مــبــني عــلى تــعــالــيم هــذا ا
االسالم أوالً  واالستـنبـاط الفـقهي
رء . فـا واالسـتـنـتاج الـعـقـلي ثانـيـاً
مـســؤول مـبـاشـرة عن حـفظ نـفـسه
وأهله من أي خطر يهدده  كما هو
مــــســــؤول عـن سالمــــة اجملـــــتــــمع

بجميع أفراده بال اختالف. 
إن االلــتــزام بــتــعـلــيــمــات الــعـقالء
واخلبراء في قضية محددة هو من
أبـسط الـبـديـهيـات والـسـلـوك الذي

االلتزام بآراء اخلبراء أمر عقلي
ـرجـعـيـة على في أول رد فـعل من ا
وبــــاء كــــورونــــا هــــو احلـث عــــلى
االلـــتــزام بـــتــعـــلــيـــمــات اجلـــهــات
الـــصـــحـــيـــة واألمــــنـــيـــة من خالل

االجراءات التالية:
ــــقـــدســـة 1- إغالق الــــعـــتــــبـــات ا
ـزارات لــتــجـنب نــشـر ـراقــد وا وا

العدوى 
2- إيــــقــــاف صـالة اجلـــمــــعــــة في
الـــصــــحن احلــــســــني وصــــلـــوات

راقد.  اجلماعة في العتبات وا
3- حـث الـــنـــاس عـــلـى اجـــتـــنـــاب

التجمعات والزيارات وغيرها. 
4- اجـــــــتـــــــنـــــــاب مـس اآلخـــــــرين
عانـقة أو التـقبيل ـصافحـة أو ا با

? ؤمن كورونا ماهي وظيفة ا
األول: هــــو الـــدعــــاء والــــتــــضـــرع
لـسـاحـة الـله تـعـالى لـيـرفع الـبالء
رجو هو استجابة عن اجلميع وا

ؤمن من احلق تعالى. أدعية ا
الـثـاني: مراعـاة األصـول الصـحـية

قدر اإلمكان.
الــثـــالـث: الــســـعـي في مـــســـاعــدة
رض اآلخرين ليحفظوا من هذا ا
ـــبـــتـــلـــ وإن أمـــكن مـــســـاعـــدة ا
لتتـحسن أحوالـهم. وبعض مراتب
األمـرين الــثـاني والـثـالث قـد جتب

في موارد وحاالت.
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{ إذا لم يـــراع شـــخص الـــتــوصـــيــات
? االحتياطية الصحية هل يعد فعله ذنباً
-وفي حـــال نــقــله الـــعــدوى هل يــكــون

صارف العالج ? ضامنا 
ـــوت شـــخص (ال وفي حــــال تـــســـبب 

سمح الله) هل تلزمه الدية ?
وإذا تـسبب بتخلفه عن العمل والتكسب

هل يضمن وعليه أن يعوضه?
- رعـــايــة الـــوصـــايـــا الــصـــحـــيــة
بالـنسبة لـشخص الزمة حـتماً في
حــــــال كـــــــان يــــــخــــــاف االبـــــــتالء
بـالفـايـروس وكان االحـتـمال جـدياً
(قويـاً) بأنه لـو ابتـلى سيـنجر إلى

وت أو الضرر الشديد. ا
وفي حال لم يراع وكان ما يحتمله
قد حتقق فلن يكون معذورا شرعا.
ـرض ـصـاب بـهـذا ا وإذا تـسـبب ا
ومن خالل التـجـمع مع اآلخرين لم
يــراع الـتــوصـيــات الــصـحــيـة ولم
ـقـابل مـطــلـعـا عـلى يـكن.الـطــرف ا
حـاله يـضمن الـضـرر الذي تـسـببه
له وتــثــبت الــديــة عــلــيه فـي حـال
وت الطرف اآلخر وإذا كان اجنر 
عـامال يـرتــزق من عـمـله فـال يـبـعـد
ــثل حــ عالجه ضــمــانه الجــرة ا

وعجزه عن التكسب.
{ إذا لم يـــراع شـــخص الـــتــوصـــيــات
االحتـياطية الـصحية هل يعـد فعله ذنباً

?
وفي حـــال نـــقـــله الـــعـــدوى هـل يـــكــون

صارف العالج ? ضامنا 
ـــوت شـــخص (ال وفي حــــال تـــســـبب 

سمح الله) هل تلزمه الدية ?
وإذا تـسبب بتخلفه عن العمل والتكسب

هل يضمن وعليه أن يعوضه?
- رعـــايــة الـــوصـــايـــا الــصـــحـــيــة
بالـنسبة لـشخص الزمة حـتماً في
حــــــال كـــــــان يــــــخــــــاف االبـــــــتالء
بـالفـايـروس وكان االحـتـمال جـديا
(قويـا) بأنه لـو ابتـلى سيـنجر إلى

وت أو الضرر الشديد. ا

وفي حال لم يراع وكان ما يحتمله
قد حتقق فلن يكون معذورا شرعا.
ـرض ـصـاب بـهـذا ا وإذا تـسـبب ا
ومن خالل التـجـمع مع اآلخرين لم
يــراع الـتــوصـيــات الــصـحــيـة ولم
ـقـابل مـطــلـعـا عـلى يـكن.الـطــرف ا
حـاله يـضمن الـضـرر الذي تـسـببه
له وتــثــبت الــديــة عــلــيه فـي حـال
وت الطرف اآلخر وإذا كان اجنر 
عـامال يـرتــزق من عـمـله فـال يـبـعـد
ــثل حــ عالجه ضــمــانه الجــرة ا

وعجزه عن التكسب.
{ ماهـو رأي سـماحـة الـسيـد بـالنـسـبة
ستحبة في للذهاب إلى أماكن الزيارة ا
الـــعـــراق وايـــران وســـوريـــة ولـــلـــعـــمــرة
ستقبل للحج الواجب ستحبة أو في ا ا

ستحب? أو ا
- في كل مـكـان ذكـر أن التـجـمـعات
ـنـوعة بـغـرض احلد من انـتـشار
نع عـلى محمل رض يـلزم أخـذ ا ا
ــنع فال اجلـــد وفي صــورة عـــدم ا
إشـــــكـــــال مـع مـــــراعـــــاة األصــــول
(الـوصــايـا) الــصـحــيـة طـبــعـاً كل
ـــرض بــســـبب شـــخص يـــخـــاف ا
حـضوره بـ التـجمـعات الـبشـرية
ويــنــجــر إلى ضــرر شــديــد أو إلى
مــــوتـه يــــلــــزمه اجــــتــــنــــاب هــــذا

األمــــــــر.
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ـسـلّحـة اخلـارجـة عن القـانـون قد ا
شـــارف عــلـى االنـــتـــهـــاء ألســـبــاب
مـتـعددّة داخـلـية وخـارجـية تـتـعلّق
ـتحدّة في بسـتراتيـجيـة الواليات ا
ــنــطــقــة بــشــكل عــام .. الــعــراق وا
ناورات العسـكرية األمريكية في فا
األمارات التي حتدّثت عنها وسائل
اإلعالم كــانت رســالـة واضــحـة إلى
األحـــزاب والـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة
العـراقية احلـاكمة بـالقبـول بعدنان
الـــزرفي رئـــيـــســـا لــلـــوزراء .. ومن
وجهـة نظر أمـريكا أنّ احلـشد الذي
أســسه قــاسم ســلــيــمــاني وجــمـال
ـهـنــدس يـجب أن يـنــتـهي ويـزول ا
من اخلـارطـة الـعـراقـية  ,وال وجود
حلشـد غيـر حشد الـفصـائل األربعة

فــارغ ال أســاس له مـن الــصــحــة ..
ويبدو واضـحا أنّ الرجل واثق من
نـفـسه وعازم عـلى تـمـرير حـكـومته
سـواء كان ذلك بـشـكل دسـتوري أو
بالقوة من خالل الـتدّخل العسكري
األمـريـكي .. وعـلـى مـا يـبـدو أيـضا
أنّ الــعـــصــر الــذهــبي لــعــصــابــات
اإلسالم الــسـيــاسي والــعــصــابـات

ــؤشـــرات تــؤكــد أنّ كلّ الــدالئـل وا
ـــكــــلّف عـــدنـــان رئــــيس الـــوزراء ا
الزرفي ماض في تشكيل حكومته ,
وال يـوجـد في األفق حـتـى الـلـحـظة
مـا يــشـيـر إلى عـكس ذلك  ,وكلّ ما
يــقـال في وســائل اإلعالم عن عـزمه
االنــســحــاب وتــقـد اعــتــذاره عن
تشـكـيل احلكـومة  ,هو مـجرّد كالم

ـــدعـــومــة مـن قــبـل الــعـــتـــبـــتــ ا
ـقبـولة الـعـباسـيـة واحلسـيـنيـة وا
أمـريـكـيـا .. فـهل سـتـشـهـد احلـقـبة
الـــقـــادمـــة عـــصـــر انـــتـــهـــاء حـــكم
عـصـابات اإلسالم الـسـيـاسي التي
أوغــــلت فـي الــــفــــســــاد والــــنــــهب
والــســرقــة وســجـلّـت اقــذر وأسـوأ
فـــتـــرة حـــكـم مـــرّت بـــهـــا الـــدولـــة

العراقية احلديثة ? ... 
فـــاخملـــطط األمـــريـــكي الـــقـــادم في
الــــعـــــراق يــــقـــــضي أن تـــــزول من
اخلـارطــة كلّ الـفـصـائل اإلسالمـيـة
ــوالـــيــة إلى إيــران , ـــســلّــحـــة ا ا
ويـقــضي زوال كلّ أحـزاب الـفـسـاد
اإلسالمي الــتي تـعــدّت بــفـســادهـا
وفــسـاد قــادتــهــا مـا يــفــوق حـدود

الـتصـوّر .. والغالـبيـة العـظمى من
الـعــراقـيــ يـعـتــقـدون أنّ أمــريـكـا
ســتــنـــجح في هــذا اخملـــطط لــيس
بـــســـبب ارتـــبـــاط رئــيـس الــوزراء
ــكــلّف بــاإلدارة األمــريــكــيــة  ,بل ا
بـســبب حــالـة الــيــأس الـتي وصل
إليها العراقيون جرّاء حكم أحزاب
ؤكد أنّ الفـساد اإلسالمي .. فـمن ا
لــيس هـنـالك مـن سـيـذرف الـدمـوع
مـن الـعـراقـيـ عــلى رحـيل زعـمـاء
مافيات فـساد اإلسالم السياسي ..
وإذا مـا اسـتـطـاع الـزرفي الـقـضـاء
عـلى عـصـابـات اإلسالم الـسـياسي
ـسلّحة اخلارجة عن والعصابات ا
الـقـانون  ,فـبـكلّ تـأكـيـد أنّ الـزرفي
سـيالقي تـأيـيـدا ودعـمـا شـعـبـيا ال

نـــظــــيـــر له  ,خـــصــــوصـــا إذا مـــا
اســـتـــطـــاع إيــــقـــاف ســـرقـــة نـــفط
الـــعـــراقـــيــ وثـــرواتـــهم من قـــبل
حــكــومــة إقــلــيم شــمــال الــعــراق ,
فـــســيــتــحــوّل إلـى قــائــد تــاريــخي
ـرحــوم نـوري يـتــعـدّى بــشـهــرته ا
السـعيد الـذي أرسى قواعـد الدولة
الــعــراقـــيــة احلــديـــثــة .. وهــا أنــا
أقــولــهــا صـــريــحــة جلـــمــيع قــادة
أحــزاب اإلسـالم الــســـيـــاسي .. لن
نـــذرف الــدمــوع عـــلى رحــيـــلــكم ..
وسـتذهـبـون جمـيعـا غـير مـأسوف
عـــلــيــكـم ســواء كــان ذلـك عــلى يــد
عـدنان الـزرفي أو غـيره .. فـسادكم
وغـبــائـكم وانــحـطــاطـكم األخالقي
هو سبب زوالكم وليس أمريكا .. 
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