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تحدة االثن باتخاذ هـددت الواليات ا
مــوقف صـارم مـن احملـكـمــة اجلـنــائـيـة
الــــدولــــيــــة إذا شــــرعـت في مـالحــــقـــة
ــزاعم عن أمــريــكــيـ فــيــمــا يـتــصل 
جــرائم حــرب في أفــغـانــسـتــان وقـالت
إنـهـا سـتغـلق مـكـتب منـظـمـة التـحـرير
ــعـاقــبـة الــفــلـســطــيـنــيـة ألنـه يـســعى 

إسرائيل عن طريق احملكمة.
فـيمـا قالت احملكـمة امس الثالثـاء إنها
(ســتــواصل عــمــلــهــا دون أن يــردعــهـا
شـيء) وذلك بـعـد يـوم من تـهـديـد جون
بـــولـــتــون مـــســـتــشـــار األمن الـــقــومي
األمــريـكي بـفـرض عـقـوبـات إذا حـقـقت
احملـــكــمـــة في األنـــشــطـــة األمــريـــكــيــة
بـأفـغانـستـان. وقالت احملـكمـة ومقـرها
الهـاي في بيـان إنها مـؤسسـة مستـقلة
وحـيـادية تـدعمـها  123دولـة. وتـابعت
”احملـكمـة اجلنـائيـة الدولـية بـصفـتها
سـاحة قضاء ستواصل عملها دون أن
باد يـردعهـا شيء تماشـيا مع تـلك ا
ومع فكرة سيادة القانون الشاملة.“

وقــال جــون بـولــتــون مـســتــشـار األمن
الــقــومي لــلـرئــيس دونــالـد تــرامب في
كــلـمـة أمـام اجلـمــعـيـة االحتـاديـة وهي
جــــمـــاعـــة مــــحـــافـــظـــة فـي واشـــنـــطن
ــتــحـدة أي ”ســتــســتـخــدم الــواليـات ا
وســيـلـة ضـروريـة حلـمـايـة مـواطـنـيـنـا
ــقــاضــاة ومـــواطــني حــلـــفــائــنـــا من ا
اجلــــائـــرة مـن هـــذه احملــــكـــمــــة غـــيـــر

الشرعية.“
وحـذر بولتون من أن الـرد األمريكي قد
يـــشــمل فــرض عــقــوبــات عــلى قــضــاة
الحـقـة احملــكـمـة إذا بــدأوا إجـراءات ا

القانونية.
ـكـتب مـنـظـمـة وأضــاف أن أمـرا صـدر 
الــتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة في واشـنـطن
بــاإلغالق بـســبب الـقــلق من احملـاوالت
الـفلـسطيـنية الـرامية إلى دفع احملـكمة
اجلـنائية الدوليـة لفتح حتقيق في أمر

إسرائيل.
وذكــر بـولـتـون أنه ال يـعـتـقـد أن إغالق
نـظـمـة في واشـنـطـن سيـغـلق مـكـتـب ا
الــبــاب أمــام خــطــة الــسـالم الــعــربــيـة
اإلســرائــيــلــيــة الــتي يــطــورهــا كــبــيـر
مــســتــشــاري تــرامب وصــهــره جــاريـد

كوشنر منذ شهور.
وقـال الفلـسطينـيون إن هذا لن يـثنيهم
عـن الــذهــاب لــلــمــحـــكــمــة اجلــنــائــيــة
ـــزمع الـــدولـــيـــة ووصـــفـــوا اإلغالق ا
ـــكـــتب بـــعــثـــة مــنـــظـــمــة الـــتــحـــريــر
الــفــلــســطــيـنــيــة بــأنه أحــدث أســلـوب
لـــلــضــغـط تــتــبــعـه إدارة تــرامب الــتي
ــتــحـدة أوقــفـت تــمــويل وكــالــة األ ا
إلغـاثة وتشغيل الالجئ الفلسطيني
فـي الشرق األدنى (األونـروا) وخفضت

ــســـتــشــفـــيــات فـي الــقــدس تـــمــويـل ا
الـشـرقيـة الـتي يريـدهـا الفـلسـطـينـيون

عاصمة لدولة مستقبلية.
وأكـد صائب عـريقـات أم سـر اللـجنة
نظمة التـحرير الفلسطينية الـتنفيذية 
فـي بيان أن حقوق الشعب الفلسطيني
لــيـست لـلـبـيع مـضـيـفـا ”لـن نـسـتـسـلم

للتهديدات والبلطجة األمريكية.“
كــمـا حث احملـكـمـة اجلـنـائـيـة الـدولـيـة
على ”اإلسـراع في فتح حتقـيق جنائي
فــــــــــــوري فـي جــــــــــــرائـم االحــــــــــــتـالل

اإلسرائيلي.“
ورحــبت إسـرائـيـل بـقـرار إدارة تـرامب
واتهمت الفلسطيني باعتبار احملكمة
وســيـلـة لـتـجـاوز احملـادثـات الـثـنـائـيـة
بــرعــايـة أمــريــكـيــة والــتي تــوقـفت في

2014.
وقــال مــســؤول إســرائــيـلـي طـلـب عـدم
نـشـر اسمه ”جلـوء الـفلـسـطيـنـي إلى
احملـكـمـة اجلـنـائـيـة الـدولـيـة ورفضـهم
الـــتــفـــاوض مع إســرائـــيل والــواليــات
ـــتــحــدة لــيس أســـلــوبــا لــلــنــهــوض ا
بــالـسالم وإنـه ألمـر طـيـب أن الـواليـات
ـتحدة اتخذت موقفا واضحا في هذا ا

الشأن.“
قـال بـولـتـون إن إدارة ترامب ”سـتـرد“
إذا شـرعت احملـكمـة اجلـنائـيـة الدولـية
رسـمـيـا في فـتح حتـقيق فـي مزاعم عن
جـرائم حرب ارتـكبها أفـراد من القوات
األمـريـكـيـة أو اخملـابـرات خـالل احلرب

في أفغانستان.
وإذا فـتح مثل هذا التحقيق فإن إدارة
تـرامب سـتـدرس مـنع الـقـضـاة ومدعي
ـتـحـدة الــعـمـوم مـن دخـول الـواليــات ا
وفـرض عـقوبـات عـلى أي أموال لـديهم
الي األمـريكي ومالحقتهم فـي النظام ا

أمام نظام احملاكم األمريكي.
وقـال بولتون ”لـن نتعاون مـع احملكمة
اجلـنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة
إلـى احملـكــمـة اجلــنـائــيــة الـدولــيـة. لن
نـنضم إلى احملـكمـة اجلنائـية الـدولية.
ســنـتـرك احملــكـمـة اجلــنـائـيــة الـدولـيـة

تموت من تلقاء نفسها.“
ـــتـــحـــدة قـــد وأضـــاف أن الـــواليـــات ا
تـتفـاوض أيضـا علـى اتفـاقيـات ثنـائية
أكــثـر إلــزامـا تــمـنع الــدول من تـســلـيم

أمريكي إلى احملكمة في الهاي.
والــهـدف من هـذه احملـكــمـة هـو تـقـد
مـرتـكـبي جـرائم احلـرب واجلـرائم ضد
اإلنــســانــيــة واإلبــادة اجلــمــاعـيــة إلى

العدالة.
ــتــحــدة عـلى ولـم تـصــادق الــواليـات ا
مــعـاهـدة رومــا الـتي أسـسـت احملـكـمـة
اجلـــنــائــيــة الــدولــيــة في عــام ?2002
حــيث كـان الـرئـيس اجلـمـهـوري آنـذاك
جـورج بوش يـعارض احملـكمـة. واتخذ
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ـقـراطي الــسـابق بـاراك الــرئـيس الــد
أوبـــامــا بــعض اخلــطــوات لــلــتــعــاون

معها.
وأبــدى الــفـلــسـطــيـنــيــون قـلــقـهم إزاء
خـفض التـمويل األمريـكي محذرين من
ــزيـــد من الـــفــقــر أنـه قــد يـــؤدي إلى ا
والــغـضب وهـمــا ضـمن عـوامل أخـرى
ـستمر مـنذ عقود مع تـؤجج الصراع ا

إسرائيل.
ـــــاضي وأمــــــر تـــــرامب األســــــبـــــوع ا
بــتـخــصـيص  25مــلـيــون دوالر كـانت
مـخـصـصـة لرعـايـة الـفـلسـطـيـنـي في
مـسـتـشفـيـات الـقدس الـشـرقـية ألوجه

إنفاق أخرى.
ـور وهو رئـيس لـشـبـكة وقـال ولـيـد 
مـن ست مـــســتـــشــفـــيـــات مــتـــضــررة
لــلـصـحـفــيـ يـوم االثـنـ ”ســيــحـدث
الــقــرار مــشــاكل خــطــيـرة فـي الـتــدفق
ــسـتــشــفــيــات وســيـؤدي الــنــقــدي بــا
بـالضرورة إلى تأخـير في تقد أنواع

نقذة للحياة والعاجلة.“ العالج ا
وأضـاف ”بــشـكل عـام يـعـرض الـقـرار
صــحــة خــمــســة مـاليـ فــلــســطــيــني

للخطر.“
الـى ذلك جنح عــشــرات من الــنــشــطـاء
الـفـلـسـطـيـنـيـ فـجـر يوم الـثالثـاء في

إقـامة خـمسة بـيوت من الـصفيح حتت
جـــنـح الــظـالم بـــجــوار جتـــمـع اخلــان
هلة األحـمر الذي تنتهي يوم الثالثاء ا
الــتي حــددتـهــا مــحـكــمـة إســرائــيـلــيـة
إلخـالئه من ســــكـــانه الــــبـــدو. وأطـــلق
ــوقع اجلــديــد (حي الــنــشــطــاء عــلى ا

الوادي األحمر).
وقــالــوا في بــيـان ”بــقــرار من الــشـعب
الــفـلـسـطـيـني بال تـصـاريح من سـلـطـة
االحـــتالل وبال إذن من أحــد نــعــلــنــهــا
حتـديـا ومقـاومـة لقـرارات االحتالل في

تهجير وهدم قرية اخلان األحمر.“
وأضــافــوا أنـهـم أطـلــقــوا اسم الـوادي
األحــمـر عـلى احلي ”نــسـبـة إلى روايـة
الــوادي األحـمــر لـعــبـد الــله طــنـطـاوي
الــتي تــروي حــيــاة الــشــيخ عــز الـدين
الـــــقــــســــام وحــــكــــايــــتـه مع الــــثــــورة

الفلسطينية.“
وأوضـحـوا أنـهم أقامـوا احلي اجلـديد
”عـــلـى بــعـــد عـــدة أمـــتـــار من اجلـــهــة
الـــشــرقــيــة بــ قــريــة اخلــان األحــمــر

ومستعمرة كفار أدوميم.“
وقــــالــــوا ” بــــنــــاء احلـي في غــــسق
الـــظالم وهــدوء الــصــحــراء مــتــحــدين
االحـتالل وأجـهزته اخملـابـراتيـة لنـقول

أننا باقون هنا وصامدون هنا.“

اخلـان األحـمـر وقـالـت إن قـرارا مـؤقـتا
بوقف العملية سينتهي خالل أسبوع.
ويـضم جتمع اخلان األحـمر مدرسة 
إنــــشـــاؤهـــا مـن إطـــارات الـــســـيـــارات
ـسـتـعـمـلـة يـدرس فـيـهـا حـوالي 180 ا
طـالـبا وطـالبـة من الـتجـمعـات البـدوية

اجملاورة الى جتمع اخلان األحمر.
ويـقـول الـفـلـسطـيـنـيـون إن هـدم اخلان
األحـمر يأتي في إطـار خطة إسرائـيلية
ستوطنات اليهودية إلقـامة قوس من ا
سـيـفـصل فـعـلـيـا الـقـدس الـشـرقيـة عن
الـضـفـة الـغـربـيـة وهي األراضي الـتي
احــتــلــتــهــا إسـرائــيل فـي حـرب 1967
ويـريـدهـا الـفـلـسطـيـنـيـون إلقـامـة دولة

ستقبل. مستقلة في ا
وال يــعــلم ســكـان اخلــان األحــمــر مـتى
ســـيــجــري اإلخالء من مـــنــازلــهم وهي
عـبارة عن بـيوت من الـصفـيح متـناثرة
عـلـى تـلة تـشـرف عـلى الـطـريق الـرابط

ب أريحا والقدس.
وقــال فــيـصل أبــو داهــوك أحـد ســكـان
اخلـــان األحــمــر لــرويــتــرز فــيــمــا كــان
يـــجـــلس مع عـــشـــرات الــنـــشـــطــاء في
ـهلـة وال نعلم اخلـيمة ”الـيوم تـنتهي ا
مــــتى ســـيــــتم تـــنـــفــــيـــذ قـــرار اإلخالء

والهدم.“

جون بولتون مستشار األمن القومي للرئيس دونالد ترامب 
وقـال محمد اخلطـيب الذي عرف نفسه
عـلى أنه أحـد سكـان هذه الـبيـوت التي
تــمت إقـامـتــهـا لـرويـتـرز ”هــذه رسـالـة
واضـحة... هذه أراضي فلسط بغض
الـنـظـر أيـنـما كـانت وأيـنـمـا وجدت من
حـقنا أن نسكنهـا ونعمرها وأن نعيش
بها.“وأضاف ”هـذه األرض التي أقمنا
عـليـها البـناء أردنـا أن تكون قـريبة من
ـهددة بالهدم. إذا قـرية اخلان االحمر ا
هـــــــدم اخلـــــــان االحــــــمـــــــر فــــــان آالف
الــفـلـسـطـيـنـيـ سـيـنـتـشـرون في هـذه

اجلبال ويبنون بها ويسكنون بها.“
وأمـضى عشرات النشطاء ومعهم وليد
عــسـاف رئـيس هـيــئـة مـقـاومـة اجلـدار
الــفـلـسـطــيـنـيـة وعـدنــان غـيث مـحـافظ
الـقـدس لـيـلـتـهم في خـيـمـة بـالـقرب من
ـواجــهـة قـرار مــدرسـة اخلـان األحــمـر 

هدم جتمع اخلان األحمر.
ـانــيـا وفــرنـســا وإيـطــالـيـا وطــالـبـت أ
وإســبـانـيـا وبـريـطــانـيـا إسـرائـيل يـوم
االثـنـ بـعدم هـدم قـرية اخلـان األحـمر
الـبـدويـة في الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلة
وذلـك بعد أن مهدت مـحكمة إسـرائيلية

الطريق أمام هدمها.
ورفـضت احملـكـمة الـعـليـا في إسـرائيل
يــوم األربــعـاء الــتـمــاسـات لــوقف هـدم
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انه لـشـرف عـظيم الـكـتـابـة عن رمـوز الهـدى وعـنـاوين الـفضـيـلـة من نـسل الـنبي
ـصـطفى  والفـخر كل الـفخـر ح نـتـناول بـالسـرد الرسـول الكـر محـمد او ا
رتضى وزوجه الزهراء  ؤمن علـي ا نحـكي ما رواه الرواة عن خلـيفته اميـر ا
انـهم مجتمع على نصرة احلق والعدل  لم تـلههم يوما جتارة وال بيع عن ذكر
عـروف والنهي عن الله سـبحانـه وتعالى واقـامة الصـالة وايتاء الـزكاة واالمر بـا
صور نـكر ... فتبارك الله العزيز احلكيـم اله االبرار الطيب اخلالق الباريء ا ا

الذي له االسماء احلسنى .. 
ي  جاء لبناء الشخصية االنسانية فالقرآن كما عرفناه حقا  كتاب سماوي عا
في مـشـارق االرض ومغـاربـها  حتت رايـة الـتوحـيد  فال فـرق ب سـيد مـتوج
وفـقير مـضطهد  فاجلـميع متـساوون بـعدالة الـسماء ورحـمة الـذي بيده مـلكوت
ـدد من الله تـعالى وتـوفيقه امـا العـاصي احملدث لـنفسه ؤمن  كل شيء ينـعم ا
بشـؤون الدنـيا ومتـغافال عن اآلخـرة فانه قـد وضع نفـسه وارادته بيـد الشـيطان
ـصـيـر  وهـذا الـرجـيم  لـيـأخـذ بــيـده الى وحل الـعـار  بل الى جـهـنـم وبـئس ا
ن غاص في بـستان الـصادق  كالهـما تـغافل عن نور الـله وغيـره  الغـافل ا
البد مالقـيا حصاد اعمالهـما يوم القيامة  يـوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى

ان واحلب ...  الله بوجه سليم معافى باال
امـا االئـمة االطـهـار ( عـليـهم الـسالم ) الـذين يـخـشون يـومـا تـتقـلب فـيه الـقـلوب
واالبـصار  متـخـذين من نبـي الرحـمة ورسـالـة السـماء  عـنوانـا ودليال ومـعيـنا
ية ايـضا كمـا هو القـرآن الكر  فال اثـنية وال وزادا  وشخـصية اي مـنهم عـا
امتـهان لالديـان واالنبـياء والـرسل وتراهم يـدعون في مـختـلف االجواء واالزمان
والـظــروف الى ان ال اله اال الـله وان مـحـمــدا رسـول الـله وان كـره الـكـافـرون ..
ليجـتمع في قلـوبهم نهج الـقرآن ويجعـلوا من انفـسهم منابـر مفوهـة ضد الباطل

ساع بكل شجاعة نحو اقامة دولة العدل على اسسها احلقيقية .. 
واذا مـا اخذنـا اي امام من ائـمة الـهدى  ولـيكن االمام ابي عـبد الـله احلس 
ضح مـثاال  والذي نـعيش هذه االيـام مأساة استـشهاده مع ثـلة طاهـرة من ا
االبـاة في واقعة الـطف اخلالدة  ال نخـرج بحصـيلة تـخالف ما مـرسوم للـمسلم
ؤمـن في كتاب الله من نـهج وقيم نبيـلة راقية  وهذه احلـصيلة الـتي نقلـتها لنا ا
ـؤلـفـات بـاقالم وعـقـول عـربـيـة واجـنـبيـة كـلـهـا كـانت تـنـصـف االمام االسـفـار وا
وجـودين منهم نـبر احلـسيني  لـيحفظ الـله ا احلـس وثورته  وكـذلك خطبـاء ا
اض  كان لـهم الـدور االوفى وما زالـوا يـتحـفون اسـمـاعنـا وعـقولـنا ويـرحم ا
والــــ بقـصص البطوالت للحـس وابنائه وبناته ونـسائه واخوته واصحابه وا

له. ...
لقـد راح ذكر احلسـ الشهـيد يـخر عبـاب اآلفاق حامال الـقه وعبقه  حـتى قال
ـثل والقـدوة احلـسـنة  فـهذا عـنه في اقـطار االرض  ومن كـافة الـديـانـات انه ا
غـاندي  الذي اعـترف انه قد تـعلم من احلـس كيف يـكون مـظلومـا فينـتصر ..
انيـة احملاصرة بثـلوج وبرد روسيـا الى الصمود وذاك هتـلر الذي دعا قـواته اال
وعدم االستسالم  وطلب مـنهم ان يقفوا موقفا باسال في الظرف العصيب كما
ـتــجـدد وخـلـود وقف احلـسـ في كـربالء  عــلى حـد وصـفه  طــمـعـا بـالــذكـر ا
االبطـال ... وغير تـلك الشخـصيات اسـماء كثـيرة من االدباء والـفالسفة اشاروا
الى رسوخ عـقـيدة وضـميـر ابي عبـد الـله ومن معه عـلى ثوابت  هي فـي الواقع

ثوابت القرآن الكر .. 
ـغـاليق اعـمالـنا  ولـنتـخذ مـن االئمـة االطهـار نورا فلـنجـعل من الـقرآن مـفتـاحا 
نـتـبـعه  فـهم الـنـخـبـة الـصـاحلـة الـتي تـتـقـدم الـصـفـوف من بـعـد
الــرسـول االكــرم وهم مـشــروع حـيــاة وعـطــاء ال مـشـروع
مـوت  ولـهـم ولـنـا في الـنـبي مـحـمـد االسـوة احلـسـنـة ..
ولــهم في صــمــيم اخلــالــدات بــريــقــا وصــورة واضــحـة
حلـقـيـقـة احلب الـذي نـتـنـســـــم عـبـقه بـ حـروف كـتاب

الله .

بغداد
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فـي البـصـرة فقـر ال مـثـيل له في الـعراق. وأوسـاخ ونـفـايات ال مـثـيل لـها في كل
العـالم. في البصرة أوبـئة وأمراض وإهمـال وفساد. ومن البـصرة يأكل العراق

من نفطه ومينائه ونخله وطيبة أهله.
التـاريخ البـشري تاريخ احلـروب. وغالـباً مـا تندلع احلـروب ألسبـاب اقتـصادية.
تـطـمع دولـة مـا في خـيـراتِ دولـةٍ أخـرى فـتـغـزوهـا وتـنـهـبـهـا. أو تقـيـم الـسدود
ـوت الـبـطيء بـازديـاد نـسـبـة ـيـاه تـعـني ا ة ا ـيـاه الـعـذبـة وشَـحـَّ وتـقــطع عـنـهـا ا
لـوحة. إيران قامت بقـطع أكثر من أربعـ رافد من الكوت إلى البـصرة تركيا ا
بنت سد ألـيسـو. وبسـبب قلة مـياه الـنهر امـتدَّت مـياه الـبحر وعـبرت واخـتلطت
ـياه العذبة. أكثر من خمسة آالف مـزرعة أسماك جتاوز بال موافقات رسمية با

وال تخطيط.
هكـذا تـنشبُ احلـرب بـ احلق والبـاطل والـطريق الـوحـيد النـتـصار أهل احلق
ـهم عـلـى بـاطل أمَّــا إذا سـلك أهل احلق ســلـوك أهل هـو إقــنـاع أهل الــبـاطل أنـَّ
البـاطل عينه عـندئذ سيـختلط احلق بـالباطل ويـطول أمد احلـرب طويال. أحرقوا
اليـ تكـفي حملطـة حتـليـة! أحرقـوا دائرة مبـنى احملافـظة وسـتـؤهَّل من جديـد 
ـسـاك يـنـتـظـرون قـبض راتب أول تـقـاعـد لـسـنة ـتـقـاعـدين ا الـتـقاعـد ومـئـات ا
ظلومـ ينتـظرون سنـوات طويلة وسنتـ وثالث! أحرقوا احملـكمة والـكثيـر من ا

ليستعيدوا حقوقهم! 
ملـتقى الروايـة العراقيـة الثالث دورة محـمود جنداري  –أبـو فوزي- ليس بِدَعاً
من كل مؤتـمر أو ملـتقى أو مهـرجان ثـقافي. انقـسم مثـقفو الـعراق قسـم ب
ـربـد اخلاص ـدعوون يـتـكررون في ا : حـرب فـيسـبـوكيـة. ا هـمـَّش ـدعـوين وا ا
سرح والشعـر الشعبي والسينما بالشـعراء وملتقيات الروايـة ومهرجانات ا
ومأدبـة رئيس احلكـومة الـسابق واألسـبق واحلالي بتـغيـيرات طفـيفـة. أمَّا دعوة
ـهرجـانات الـثقـافية وغـير الـثقـافية شاركـة فَمَـا يُلَـقَّاهَا إِال ذُو بـاعٍ طويل في ا ا
! يا سـيدي! أيُّهـا الشاعر سـؤول حتى انـحنى ظهـره من شِدَّة احتـرام األدباء ا
الكـبيـر في العـمر! أيُّـها النـويقـد- بعـ احلس األخالقي لـكارديـنال مجـهول في
محكـمة تفتـيش إسبانيـة-. أنتَ شاعر عظيم ونـويقد متـبهرج شهـير لكن تنحَّى
ة وافسح اجملـال لغيـرك من الشبـاب! ثم ينقـسم الــسادة الــــــ نصـَّ قلـيالً عن ا

 : ( (Inviteesقسم
ـقــدوركم احلـضـور إلـى الـبـصـرة يــوم الـسـابع من : يـســألـونه: هل          أوالً
أيلـول? نعم أو ال. اخليـار بيـديه لكنَّ الكـلمة إذا خـرجت التـزم بها. يـسافر إلى
البـصرة رغمَّ أنَّ (السَّفرُ قطعة من الـعذاب يُمنعُ أحدكم طعامه وشرابه ونومه)
ومكـتبته ومـشاريعه وأشـغاله ووسـادته. تنهـشه أعراض الطـريق ومزاج حارس
نقـطة الـتفـتيش ومـدير شـركة الـطيـران سيـحول الـطائـرة- أربيل- بـغداد- إلى
ـتأخـرين سبع سـاعـات فقط بـسنـدويشت شـاورما ـسافـرين ا أنقـرة ويطـمئن ا
دجـاج مع عـلـبـة بـيـبـسي وإذا جتـاوز الـتـأخـيـر ست سـاعات يـكـون من حق أي
لغية مسافـرٍ مراجعة مقر شركة الطيران الرئيس لـلحصول على ثمن التذكرة ا
وفي هذه احلـالة تكون (البطـانة أغلى من الوجه) وكما يـقول اإلنكليز (إذا ذهبت

إلى القضاء لتشتكي بخصوص سرقة دجاجة عليك أنْ تُقدم بقرة). 
Invitees)?) يـخـطط ويـفـعل أيَّ شيء لـيـدخلَ قـائـمـة الــــــ :              ثـانــيـاً
لـتقى! ثمَّ إذا حدثت في البصرة قالقل أو أل الفـيس بوك ضجيجاً بـأهمية ا و
لتقى لضغوط تسمَّـم ستة آالف مواطن بصري. سيغير وجهتـه ويدعو لتأجيل ا
نـفـسـيــة أو خـارجـيـة تـمـنـعه احلـضـور. ويـصـدر بـيـانـاً لـيس كـبـيـانـات اجلـامـعـة
الـعـربـيـة يـعـلن وقـوفه مع أهـالـي الـبـصـرة ومن أجـلـهم وحـبَّـاً فـيـهم سـيـرفض
لـتقى وبـعد فر إلى الـبصـرة. ينـشر بـوستـاً يشـتمُ زمالءه الـذين حضـروا ا السـَّ
نشـر البوست بساعات يتصل برئيس احتاد يسأله: أريد أحجز طائرة? أنتَ من
محـافظة قريـبة إذا جئت بـطائرة لن نـصرفَ لك غيـر أجرة الطـريق البري. كيف
ـاذا فالن وفالن يـأتـون بـالطـائـرة? هـذه مـحافـظـات بـعـيدة ولـديـهم تـخـصيص و
مالي. وجـدل طويل علـماً أنَّ أجـرة الطريق الـبري خمـس ألف تـقريبـاً وتذكرة
الـطـائـرة سـبـعــ ألف. مـا يـعـني أقل من عـشــرين دوالر. فـهـو يـشـتم أصـدقـاءه

وزمالءه من أجل عشرين دوالر ال انتصاراً للبصرة!
لتقى أو تأجيله لن ينفعَ أهل البـصرة بشيء. خمس عشرة مليون دينار إلغـاء ا
عراقي أو أكثر قبضها مقدماً مستثمر الفندق اللبناني. األموال تعود إلى وزارة
لتقى في وسائل اإلعالم . إعالن تأجيل ا ؤجَّل سيظلُّ مؤجَّالً لتقى ا الثـقافة وا
دن ـصالح أنَّ مـدينـة الـبصـرة من ا سـافـرين وأصحـاب ا سـيـعطي لـكـثيـر من ا
صالح ويفرُّ ل الكثير مـن ا اخلطـيرة التي ال تصـلح لعبورٍ أو إقـامة وبذلك تتأجـَّ

ال إلى اخلليج ودول اجلوار. رأس ا
مـتـظـاهــرو الـبـصـرة أشـرار أم أخــيـار? خـرجت سـيــارة إسـعـاف كـصـاروخ من
الـقـصور الـرئـاسيـة دهسـت ستـة مـتظـاهريـن فجنَّ جـنـون اجلمـاهـير وأحـرقوا
سيـارة اإلسعاف. لكن عملـهم كان دفاعاً عن النـفس. وال عاقلَ يخاف من أخيارٍ
تـظاهرين كانوا ياه الـشرب! ح شقَّت سيـارة أحد األدباء أمواج ا يطـالبون 
ـغلـقة! وعدم يضـحكون وهـم يفسـحون الـطريق ويـدلونـهم على الـشوارع غـير ا
هم أشـرار وأنَّ الـبـصـرة لـم تـعـد مـكـانـاً آمـنـاً. احلـضـور يـدعـمُ أنـَّ
وح خـرجَ األدباء لـيتـظاهـروا كـانوا يـشجـعونـهم تعـالوا
معـنا إلى هنـاك حيث اجلبهـة ال تبقوا هـنا. لكن األدباء
آثروا الـسَّالمـة وانـحـرفـوا عائـدين من تـمـثـال الـسـيَّاب.
وبـعـد عـيـني جنـيـب محـفـوظ لـم يـخرج مـن الـقـاهرة وال

حتى الستالم نوبل!
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