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أكـثـر. غــيـر أن جـرحـاً واحـداً يـلـغي
لذّة مـلـيون سـعادة. لـهذا; في احلب
وفي الــــرزق وفي الــــصـــداقــــة وفي
الـعـبــادة يـتـأجّل الــتـفـكــيـر بـوجـود
الــعـائق يــنـبـغي أن نــهـيّئ له قــلـبـاً
مـؤمـناً وإرادة مـا. كـهـذا الـذي يأتي
حلبيبه بعد اشـتياق أزمة ما فتراه
ـهّـد لـقــبـلـته مــسـلـكـاً عــبـر حـنـ
الـكـلـمـات ويقـول: ال أدري لم أمـلك
صـبـراً لـوقت فعـدتُ مـشـتـاقـاً إليك.
هــــذا كـل مــــا فـي األمــــر...ال أعــــرف
ن إحــســـاســاً أجــمل من أن تــعــود 
حتـبّ وتـهــوى وتــتـخــيّــله جــنـة من
عـطـر وقـبـلـة وقـلـبـاً يـنـبض بـحـنـان

العالم كله..
ـــ وهل احلنـان بعض شـفاء الـفراق

الطويل...?
ـــ نعم.

ـــ وهـل مــداواته بــقــبــلــة أجــمل من
مداواته بعطر?

ـنــحـان لـذّة ــ االثــنـان في خــلـطــة 
الشفاء.

ــ صفي لي لذّة الشفاء...
ـــ إنـه الـشـعــور بـالــرعـشـة الــدائـمـة

التي ال تنتهي غداً أو بعد غد?
ــ يعني عمرها يومان فقط?

ــ كال مـا بـعـد غـد دائـمـاً يـعـني إلى
ما بعد.. بعد....

ــ ولكـنـنا نـكبـر ونشـيخ ونذهب إلى
ــعــارك الـتـي تـنــتــظــرنـا سـاحــات ا
هـــنــــاك في جــــاوة ودلـــهـي وبـــابل
والـــقــاهـــرة إن أجــيـــالـــنــا تـــشــيخ

بسببها?
ــ مَن يــشــيخ الـــعــاجــز عــلى إبــقــاء

مشاعره متّقدة............ 
ــرض ــ وحــ يـــصــيــبك الــوهن وا

وعلّة الكهولة واجلسد?
ــ ولــكن الــقــلب يــنـبض بــإحــسـاس
واحد عند الفتى وعند الشيخ.......

ــ وماذا يعني هذا..?
ــ هذا يعني أن احلب قائم....

ــ يـــبــقى في مــكــانه الــذي وُلــد فــيه
ى..... و

ـلك ـــ ولــكن صــاحــبه وصــنـعـه ال 
األبــــــد.. إن احلب ســــــيـــــمــــــوت مع

صاحبه?
ـــ خـطـأ احلـب وُجـد لـيُـبـقي الـروح

موجودة في عداد أشياء األرض.
ــ وكيف نكتشف هذا..?

ــ نكتشفه فيما يتركهُ الراحلون لنا
كتبـهم معابدهم أعـمالهم اجلـليلة

وأشياء ال تُعدّ........?
ــ وهل احلــــرب عــــمـل جــــلــــيل? هل
السفر إليـها في أبعد األماكن شرف

لعمر اإلنسان وقيمته?
ــ نعم وسيبقى منها عطر األثر.
ــ ولكن األثر ليس سوى جماد..?
ــ أبـداً األثـر هـو روح مَن كـان هـنا

وما زال.
ــ إنـه الـتـخــلـيـد الــواهم.. فـمــا بـعـد
اجلـسـد تــطلّ غـيـبـيـات ال تُـحـصى..
ولـكــنـنـا نــراهـا في صـورة واحـدة..
الــعــدم.. لــيس هــنــاك ســوى الــعـدم
الــــذي أراه أمــــامي اآلن مُــــجــــسّـــداً
ـكــان الــنـائي ــجــهـول احلــرب وا

والغربة األبدية?
ـــ يـــا لكَ من واهم كـــبـــيـــر.. الـــعــدم
يعني تهدّماً في كتلة اجلسد ولكنْ;
ال احـد يـسـتـطـيع تـهـد اإلحـساس

فينا.
ـــ نعم نصـير رميمـاً لكن أثارنا لن
تــتـــحــوّل إلـى رمــيم فـــالــقـــصــيــدة
العظيمة الـتي حتترمها احلضارات
عــلى مــدى األزمــنــة تــراهــا تــعــطي
حلـياة الـقـادم مـعنـى آخراً لـلحب
والـعـيش واجلمـال. إذنْ; مَن كـتـبـها

هو في دورة حياة أخرى....
ـــ مــــا زلت تـــدوريـن في مــــثـــالــــيـــة
االفــتـــراض وأنــا أدور في قــواريــر

العلم واحلقيقة والنبوءة?
ـــ أبــداً يـــا صــاحــبي أنــا أدور في

أزليتي وأنت تدور في حلظتك....
ـــ ولـكـني لم أرَ عـبـر اخلـلـيـقـة أحداً
قـام من نـعاسه األبـدي لـيـقـول إنني
عـدتُ إلــيــكم بــخـلــودي. دائــمــاً هـو
ــــوت مَن يــــشـــيــــد أبــــراجه فـــوق ا

رؤوسنا?
ـدن... ـتـاحف... ا ـكـتـبـات ا ـــ زُرِ ا

وستراهم ...
ـــ يا فـرجيـنيـا. هؤالء لـيسـوا سوى

ورق وحجر...?
ــ ال يا رجل.. هذه القلـوب العظيمة
حـــ تــصـــيـــر عــنـــاوين ولـــوحــات
ودروســـاً وجــامـــعـــات ومـــجـــلــدات
وأضرحة وكاتدرائيات ومعابد وكل

شيء.....
ـــ ما زلت تـدورين في وهم خيال أن
الــفـيــلـسـوف والــعـالم والــشـاعـر لن
ـوت. األبــاطـرة واحلـكــام الـقُـسـاة
يصنعون األثـر أيضاً.. وسأتخيّل -
في النهايـة - أنك ستجزع من كل
هذا. عندما يواجهك قدرية ما أشعر
فــيه بــسـبب حــروب االسـتــعـمــاريـة
ـمــلّـة أن روح الال جــدوى أشـعـر وا
فـــيــهـــا آتـــيـــة مع حــضـــارة الـــقــرن
الـــعــشـــرين هـــذا وأن هــذه احلــرب
فـزعة بـيننـا وب الـترك تُـشعرني ا
بسـلـسلـة طـويلـة من اجملازر واآلالم
اآلتــيـة. هــنـاك يــسـوع واحــد صـعـد
الـصـلـيب واسـتـراح يـا فـرجـيـنـيا.
ولــكنْ; ســـيــكــون هـــنــاك - في هــذا
الـقرن - شـعـوب بأكـمـلهـا سـتصـعد
الـصـلـبـان. ودائـمـاً; أشـعـر بهـاجس
خـــفي. إنــني - أيــضــاً - ســأصــعــد
الصـليب ثمـناً لـطموح تـشرشل هذا
الذي تعشق خطاباته ومقاالته في
ــــز. هـل وزيــــر احلــــربــــيـــة الــــتــــا
واآلخرون من صنّـاع الصروح التي
تـتـحـدّث عـنـهـا هم مَن يُـفـترض أن
يـصـنـعوا مـجـد الـعـالم اجلـديد. هل
يرثون قـيصر ومـجده من خالل نذر
صـلـيب جـديد? أنـا ذاهب إلـى بابل
وال أقــتـــنع بـــصــنّـــاع مــجـــد أكــون

فرجيـنيا - أيضـاً منذ مـوت بيتر -
حتاشت أن تسـتعيـد متعـة حكايات
تـلك الـتـوراة الـتي ال يـقـلـقـهـا سوى
نبوءاتهـا. وكان عليـها أن تعرف أن
عـــشق تـــصـــديـق الـــنـــبـــوءة يُـــولّــد
االنــتـظــار والــقــلـق الــدائــمـ وأن
مـحـنـة الـدم الـرومـاني يـنبـغي أن ال
تـلــتــقي مع مــحـنــة الــدم الـيــهـودي
ـسيحية لشعور عـام سكن الذاكرة ا
ـــ الــرومـــانــيـــة أن الــيـــهــود هم مَن

سيح وصلبوه. عذّبوا ا
وت اآلن; عليها أن تسـتعيد حوار ا
واحلــــيــــاة. وعــــلـى اإليــــقــــاع ذاته
يستعيد دانيال ومارتا حوار القبلة

واجلسد.
هي تــعـتـقــد في مـحـنــتـهـا مع مـوت
بــيــتــر وبــقـائـه وحــيــداً في مــقــربـة
ــديـنــة الـكـوت قــرب ضـفــاف نـهـر
يـقـال فـي أسـاطـيـر الـشـرق إنه نـهـر
من أنهار اجلنـة وإن نوحاً صاحب
السفـينة في الطـوفان العـظيم أبحر
فـيه أو أبـحـر مـنه من خالل أمـكـنـة
ـاء هذا الـنهر ونـهر آخر زوجة 
توأم له يسمّى الـفرات... وقد حمال
كـل أمـطــار الــســمــاء في تــلك األيـام
السبعـة; ليفيضـا على األرض كلها

ويبحر في هذا الفيضان نوح. 
تــتــذكّـر هــذا كــله من رؤى الــتـوراة
فـتــتـخــيّل الــنـهــر ومـوجه وســكـون
حــبــيــبــهـــا في قــبــره اجملــهــول في
األرض الـبـعـيـدة لـتـتـحـفّـز; لـتـكـتب
إلى الــوزيـر تــشـرشل مــرة أخـرى...

وكعادته ال يجيب......
ـتزج عـطر لـيلـت في قـنيـنة هـنا; 
واحــدة اســـمـــهــا إنـــكــلـــتــرا. أمس;
خــسـرت حـصــار الـكــوت وخـسـرت
هـي بـيـتـر. والــيـوم; تـنـتــظـر - كـمـا
نــبــوءات الــتـــوراة - قــدراً جــديــداً
لــيس في الـــكــوت أو حــطّـــ كــمــا

أمس ولكنْ; في البصرة. 
ـارس الـلـيـلـة اآلنـيـة دانـيـال وهـو 
ـلك غـير لـهـفـته بجـدارة جـنـدي ال 
خـمـسـة أيـام من الـراحـة ثم يـعـود;
ليـواجه أقدار أيـام جديـدة نوّه لـها

السرجينت بأنها ستكون صعبة.
ة هـي ليـلة فـرجيـنيا واللـيلـة القـد
مع بـيــتــر قــبل أن يـهــزم حــقــائـبه
ويــــصــــعـــد بــــارجـــة حــــربــــيـــة إلى
مـيــزوبــوتــومـايــا وبــانــتــبـاه دامع
تصغي إلـى همس احلوار وكـلماته
وتنحب كـثيرا. وفي الـلحظـة ذاتها
كان جـسدا دانـيال ومـارتا يـشهـقان

كثيرا....
قال بيتر لفرجينيا:

ــ كيف نشعر أنـنا سنبقـى متمتّع
بشهوة وعطر احلب واحلياة حتى
يــأذن الــســفــر إلى أبــديـتـه...? كـيف
نـبــقى مـحــمّــلـ بــاجلـمــال ولـيس

بالتجاعيد.............? 
 كـــــيف نـــــلـــــغـي اإلفالس واحلـــــزن
والشـعور بـالظلم ونـتخـيّل أنفـسنا
مـــلـــوكـــاً حـــتى لـــو ضـــمـن نـــطــاق

مساحة أرواحنا واجلسد? 
كــــيف نــــعــــيش دون أن تــــتـــقــــاطع
مـــــواعـــــيـــــد احلب مـع مـــــواعـــــيــــد

احلرب...?.
إنها أسئلتي احمليّرة يا فرجينيا..

ـــ اجلواب عند العطّار....
ــ العطار مَن? وأين حانوته......?.
ــ الـعـطّــار هـو أنت.. وحـانـوته يـقع

في قلبكَ.......
ــ أنت مـثالـيـة... وكالمك ال يتالءم -
أبـداً - مع عـالم فـوارقه ال تُـحصى..
أثــريـاء وأمــكـنــة جـديــدة وبـارجـات
حــربــيـة ال تــنــقل احلـيــاة كــمـا هي.
تــيــجـان حتــتلّ الـبــلـدان وجــيـوش
صــارت مــثل قــراصــنـة تــشــرب مـاء
الــبـحـر وحتــرق غـابـات الــيـابـسـة
وعــــلـي أن ألــــتــــحق بــــهــــا; ألكــــون
قـــرصــــانـــاً وأقـــتل فـي الـــشـــعـــوب
الــبـدائـيــة. وأخـرى فـقــدت مـجـدهـا
وبقـيت ثـرواتهـا. شـعوب تـنزح إلى
بلـدان أخرى وتـبيع أجـساد إنـاثها
في أرصــفـة الـكـديــة وخـيـال الـزيت
ـــســـتــــخـــرج من بـــواطن األســـود ا
أرضهـا ويقول عـنه وزير احلـربية:
ـلك أكــثـر إنه هــو مَن يــجـعل تــاج ا

عاناً ويجعلنا أمة ثرية....
ــ أنــا لــسـتُ مــثــالـــيــة. أنــا أحتــدّث
بحدود األماني التي يتخيّلها عقلي

وقلبي وثقافتي....
ــ ومــا هي وصــفـــتك; لــنـــبــقي هــذا

الشعور عامراً فينا?
ـــ أن نــؤجّل الـــتــفــكــيـــر بــاألشــيــاء

اجلارحة.
ـــ وكم عددها....?

ـــ مـا يـجـرحـنا قـلـيل ومـا يـسـعـدنا

الغرام قرب شاهدة الرخام  
أتت األحـالم يـا قــيـصــر ال تـدعــهـا
تنتظر على الباب استقبلها باجملد

واخليول.
ــرحــوم عــبـد عــبــارة قــالــهـا أخـي ا

األئمّة 
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هــبط الــلــيـل عــلى لــنــدن والــكــوت
ســيــهـــبط فــيــهــا الـــلــيل بــعــد أربع
ـقبـرة اإلنـكلـيـزية سـاعات. صـورة ا
بحالها هذا. تقترب تماماً من أمكنة
النـفايـات. وهذا في الـرؤية الـدينـية
لألمـــر ال يـــبــدو جـــيـــداً. فــأيـــاً كــان
صــاحب الـقــبـر وديـانــته فـقــدسـيـة
ـكان حـرمـتهـا في طـبيـعـة احلدث. ا
ـــوتى لــــهم حُـــرمـــتـــهـم; ألنـــهم لم ا
يـــعـــودوا مـــوجـــودين عـــلى األرض
سوى رمـيم وعظام وشـاهدة تـتعلّق

بها ذكرى ما.
وعــلى مــدى عــشــرات من الــســنـ

نــقــلت الــبــرقـيــات الــدبــلــومــاســيـة
ناشدات ورسائل األهل الكثير من ا
حول ضرورة نـقل الرفات الـشجاعة
جلنـود حتمّلـوا احلصـار أشهراً في
سـبـيل مـجـد الـتـاج الـبـريـطـاني. ثم
انـتـهت تضـحـياتـهم لـتـكون غـريـبة.
وفي لـيلـة مـعتـمـة بهـاالت من غـيوم
داكنة سكنت سماء الصيف اللندني
ــعــتــاد عـاود وجـه بــيــتـر بــغــيــر ا
بــالـظـهــور حتت األجـفـان احلــزيـنـة
لـــفـــرجـــيــنـــيـــا وولف وتـــمـــنّت في
مــخـطـوطـتـهـا الــتي بـدت مالمـحـهـا
ـطاف أن يـأخذ تقـتـرب من خاتـمة ا
جــســدهــا حــاجّــاً إلـى الــبالد الــتي
حـرمــتـهــا من أن تــكـون طــفــولـتــهـا
خـالـدة مـعـهـا من خالل دفء قـبالت
بـيــتــر اخلــجــولــة وهي تــمــيل إلى
حتـت أجـفــانــهـا كــمــا الــلص الـذي
يـحـمل لذّة خـطـواتـهـا علـى سلم من
الـورد يـهـبط به من حتت رمـشـيـهـا

حتى األمكنة التي يختارها هو.
هي تــسـتــعـيــد مـعـه مـتــعـة الــلـيــلـة
األخـيرة في بـهـجة الـكلـمـة وحفـيده
دانـيال يـستـعيـد مع حبـيبـته بهـجة
القبلة األولى فيـكتم أنفاسه بخيال
ــديــنــة الــتـي يــتــواجــد فــيــهــا أن ا
يـة عـليه أن ـهمّـة أ كـجنـدي آت 
توصـله إلى قبر يـريد أن يـنقل إليه
حتـيـات أمّه وحـرصـهـا أن تـسـمـعه
خــفق قــلـبــهـا مـن أجل جَـدّهــا الـذي
تــرك رسـائــله مــركـونــة في حـافــظـة
جيبه التي أتى بـها واحد من رفاقه
الذين عادوا من األسـر بعد انـقضاء

احلرب الكونية األولى. 
وب مـشـهدين من مـتعـة غرام تـكاد
تــكـون نــهـايـاته مــتـشـابــهـة حتـاول
فــرجــيــنــيــا أن تـمــسك ظـالل وجـهه
الـــبــعــيــد في أرض بــابل وتــعــكس
بــهــاجس تــوراتـي مــخـاوف الــقــلب
ـــرتـــعش من أن بــــابل ال تُـــحـــسن ا
ــارســة الــســبي واقــتــنــاء ســوى 
ــدن اجلـــواري وتـــشــغـــيـل رجـــال ا
ــعــانـــدة عــتّــالــ حلـــمل احلــجــر ا
الـكـبـيـر لـبـنـاء الـزقـورات واجلنـائن

علّقة.  ا
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لـقد راجـعتْ مـخـطوطـات كـثـيرة في
ــتـحف وأفــزعـهــا حـديث مــكـتــبـة ا
ألحـبـار يـهــود عن الـعـنف في بـابل
حـــــتـى أرادت أن تــــكـــــتـب لـــــوزيــــر
ــــســـتـــعــــمـــرات تـــشــــرشل: كـــيف ا
سـتَـهـزمـون الـتـركَ في أرض عـنـيـدة
مـثل بـابل. لـكـنـهـا فـضّـلت أن تـبـقى
تبـحث في حكايـات الكَـهَنَة وتـفسّر
في عـبـارات الـتـوراة تـلك الـنـبوءات
الـكــثـيــرة وكـانت تــشـعــر أن بـيــتـر
ســيـكــون - فـي احملــصــلــة - نــتـاج
واحـــدة من هــــذه الـــنـــبـــوءات وأن
عـليـها أن تـتهـيّـأ إلى شعـور ما من
أنهـا سـتفـقده إلى األبـد. لتـمدّ يـدها
مـرتعـشـة عـلى ورقـة تريـد أن تـسأل
فيها تشرشل عن إرهاصاتها القلقة
ككـاتبـة وعاشقـة ومكـتئبـة. فيـما يد
مارتا مرتعـشة أيضاً ولكـنها تكتب
لهـفتـها عـلى صدر حـبيـبهـا دانيال
وال تـــعــــرف شـــيـــئــــاً عن هـــواجس
توراة تسكن رأس كـاتبة بريـطانية
مــشــهـورة كــانت في يــوم مـا تــعـلّق

ـكـان أهـداب الـعــشق عـلى مـسـافـة ا
والـطـريق الـذي يـخدم فـيه حـبـيـبـها
دانـيـال عنـدمـا كـانت عشـيـقـة جلَدّه
بــيــتــر والــذي خــدم في ذات الــبالد
الـتي أتى مـنـها حـبـيـبـها; لـيـلـتصق
بها مكـتسياً رعـشة اللهـفة والذهول
وأخـيــلــة مــكـان يــكــاد يــتــحـوّل في
ظـــهــيـــرته إلـى جــحـــيم مـن الــلـــهب

والغبار.
ــشــهــدين الــكـاتــبــة في عــزلـة بـ ا
حـــزنـــهـــا. واجلـــســـدان في مـــتـــعــة
االنــــدمـــاج فـي غـــرام مــــســـتــــعـــجل

ومفاجئ. 
تسـتذكر فـرجيـنيا - في أوراق بـيتر
- روحه الـطـفـولـيـة الـقـلـقـة ويهـطل
عـلى زجـاج مـرايا لـيـلـهـا وهج تـذكّر
مـداعــبــات بــريـئــة ونــظــرات صـمت
وحــوارات كــانـت فــيــهــا حتـاول أن
تُبقي وعي بيتر في كـيانها. معتقدة
- وكما قرأته في إصحاح توراتي -
: أن الكيـان الذي نُـرغمه على الـبقاء
فــيـنــا ســيـكــون من الـصــعب دَحْـره

حتى لو تعرّض إلى ألف سبي.
 لـهذا; تـقـتـنع هي أن اليـهـود بدؤوا
بــالـعــودة إلى أورشـلــيم وأن بــيـتـر
ـلـكـة وتـشـرشل لن سـيـعــود لـهـا. فـا
يـســمــحـا لــتــكـون بــابل قــادرة عـلى
ســـبي ذوي الــــدمـــاء الـــرومـــانـــيـــة.
وعـــنــدمـــا تــذكّـــرت أن صالح الــدين
ـولـود - أيـضاً - فـي بالد بـابل قد ا
فــعــلـــهــا وهــزم أجـــدادهــا اإلفــرجن
وســبـى مــلـــكــهـــا ريــكـــاردوس قــلب
األسد اعتقدت أن هذا أتى من غفلة
الـــتـــاريخ الـــتي ال تـــتـــكــرّر والـــتي
ســــمــــعــــتْــــهـــــا في خــــطــــاب وزيــــر
ــسـتـعــمـرات تـشـرشـل في مـجـلس ا
اللـوردات والـعمـوم قـوله: إن شمس
بابل تناديـنا; لنصـحّح لها مسارات

بحرة إلى الهند. سفننا ا
تـذكّـرت حـلم بـيـتـر اجلـمـيل أن يـرى
الــهـنــد. تـذكّــرت رسـائـلـه يـوم نـزلت
سـفـيـنـته ميـنـاء الـفـاو في الـبـصرة
عـنـدمــا كـتب إلـيــهـا: الـيــوم وطـئـنـا
أرض بـابل. اذكـريـني وأنت تُـقـلّـبـ
أوراقك وتـخـيّـلي أن كل حـكـايـاتـهـا
ستكون معكوسة. فاجلنرال طاوزند
ألقى بنا اليوم خطـاباً حماسياً قال
فـيـه: لن تــســتــطع األســتــانـة ســبي
اجلندي اجلـرماني على أرض بابل

نحن مَن نسبيهم.
وت واحلياة تذكّرْت معه حـوارات ا
الـتي كــانت تـسـكــنـهــا في نـتــاجـهـا
ا موت بيتر عمّق لديها األدبي ور
الــهــاجس وأوصــلـــهــا إلى أمــكــنــة
الـيـأس واخـتـيـار النـهـايـة الـفـاجـعة

بالنسبة حلياتها.
ترتعش أصابعها وهي تفتح أوراقاً
مـــدوّنــة حــمــلت حــواراً أخــيــراً مع
بــيـتـر تــتـذكّـره - اآلن - بـتــفـاصـيل
الــقــلق الـــشــهي الــذي صـــدّقت فــيه
هـــاجــسـه أن تــتـــخـــيّل احلـــكـــايــات
الـتـوراتيـة بـالـعـكس فال يـحلّ عـليه
أي سـبي. لـكنه نـال أكـثـر قـسوة من
الــسـبـي عـنـدمــا أتـتـه شـظـيــة مـدفع
تــركي وأصـابـتـه بـرقـبــته وقـطـعت
حبـال حـنجـرته وهـو الذي تـمنّى -
ذات مـرة - أن يـنــطق بـاسـمـهـا قـبل
أي إغــفـــاءة. قــالت: أنـــا مَن يـــنــطق
بـاسـمكَ اآلن... وهـا هي تـنـطـقه مع
رعــشـة نــاعــمــة تــشــبه - تــمــامـاً -
رعشـة دانيـال وهو يـغمض أجـفانه
ــضـيــئـة في في طــرقـات األرصــفـة ا
صـدر مـارتـا التـي تداعب بـشـفـتـيـها
سـتعـجلة وحـنانه اجلارف; لهـفته ا
لـيــتــداخل مــعــهـمــا شــغف الــهـوس
ـتـصـاعـد حـمـاسـاً مع اجلـسـمـاني ا
صـريــر الـســريـر. تــسـكــنـهــا دهـشـة
أنثـوية نـاعمة وتـساقط من كـتفـيها
رذاذ أمطار تعرّق جسدها وهو يشدّ
لهفته بحماس مستعجل; ليتفاعل -
تـمـامــاً - مع رغـبـة دانـيل بـأن يـكـرّر
ــارسـته بــاشـتـهــاء الـذي يــسـكـنه
ـرأة منـذ أيام الـسبي وإلى اجلوع 
حـد الـلـحـظـة الـتي شـعـروا فـيـها أن
احلـــــذر يـــــنــــبـــــغي أن يـــــكــــون أول
هــواجـــســهم حـــ يــتــجـــوّلــون في
ــهــديــ ال شـــوارع الــبــصــرة; ألن ا

يحبّون جنود االحتالل مطلقاً.

ضحيته أنا.
 

ــ هي مشـاعرنا غـامضة وقـصية في
حلظة يـقولون فـيها: اذهبْ إلى آخر
األرض; لتـرضي أحالم البالط. إنـها
مـحـنـة يـافرجـيـنـيـا أن جتـد نـفسك
فـي تــيه تــوراتي يــدعــوك وهــو مــا
ــلــكــة أنه واجب شــرفي تــعــتــقــد ا
وأنت تــــعــــتــــقـــد أنـه الـــذهــــاب إلى
اجملـهــول. بـابل مـثل الــفـراعـنـة لـهـا
لعنـتها الـغامضـة. وأخشى أن أكون
ضــحـــيـــة وامــتـــداداً لــنـــحس مــوت

أجدادنا في احلروب.
لهذا; فإن الذي وجـدته هو القبر يا
فرجيـينا. الـقبر علـى ثرى بابل. تلك
الــتي اســـتــيــقظ فــيـــهــا اإلســكــنــدر
ـــوت وأتــته بـــوبــاء مــذعـــوراً من ا
الـكــولــيــرا. وسـتــأتــيـنــا - أيــضـاً -
بوباء الطاعون والبرص والنأي عن
أوطاننا. تلك البالد يـافرجينيا إذا
لم حتــاربك بــرجـالــهــا وســيــوفــهـا
حتـاربك بـأمـراضـها. هـي فعـلت ذلك
مع مـلـوك اإلغـريق ورومـا والـفُـرس.
وسـتـفـعــلـهـا مــعـنـا ومع غــيـرنـا من

الذين يحلمون ببابل وكنوزها.
ــ حلمي أن تعود بسالم.

ــ حـلــمي أن أمـوت فـي أرض نـقـول
عـنـها: إن مـقـدّسـاتنـا فـيـها وأهـلـها

يقولون لنا إن موتكم فيها.....
; ــ هذا مـوت النـقائض بـ مقـدس
واحــــد يـــؤمن به اجلــــنـــود من أجل
تــبـريــر غـزاوتــهم وحـروبــهم وآخـر
يــؤمن فـيـه الـسـكــان األصـلــيـون من

أجل أرضهم واستقاللهم الوطني.
ــ فـرجـيـنـيـا; ال مـبـرر مع حـلم الـتاج
سـوى مـا تـرتـضـيه حـراب جـنـودنا.
أنـا إنـكلـيـزي وابن صـالح لكـنـيـسة
وينـبري وهي راضيـة عن ما تـفعله
أسـاطـلـيـنـا في الـشـرق. نحـن نذهب
إلى أمـكـنة وُلـد فـيهـا يـسـوع. ونحن
مَن نؤمن به. والناس هناك يؤمنون

بنبي غيره.
ــ بــيــتــر أنت تـــتــحــدّث عن حــروب
ديــنـيـة فــقـدت مـبــرّراتـهـا اآلن. أنـا
أحتـدّث عن غـزو اقـتصـادي من أجل
الــقـمح والــذهب واآلثـار والــنـفط. ال
تـبــرّرْ لـنـفـسكَ مـوتـاً مـقـدسـاً كـالـذي
تعرّض له جَدّك. ألن جَدّك كان ذاهباً
إلـى قـــبـــر يـــســـوع. اآلن; أنت ذاهب
لــتـقــتل الـتــرك وتـســلب بـدالً عــنـهم
خــيــرات بــابل. لم يــكن هــنــاك قــبــر
لـيسـوع. وليـس هنـاك لَحْـد لـقيـصر
أو إســـكــنــدر أو مــلك ســاكــســوني.
هناك قـبور ألنبـياء ذكرتـهم التوراة
واإلصحاحات وهم ال شأن لنا بهم.
حـــتى الـــذين ســـبــتْـــهم بـــابل. فـــهم
ليسوا من عِرْقنا. ومهما يكن فنحن
ـكـان. وأظن أنـنا طـارئـون في هـذا ا
في حروبـنا هـذه ننـزع لصـوصاً عن

ثيابهم ونرتديها نحن.
ـوت تـضع فـرجـيـنـيـا بـ احلـلـم وا
وولف أسئـلتـها وتـهرب بـذكريـاتها
إلى تـخـيّـل بـيـتـر وتـفـاصـيل وجـهه.
تــتـخــيّل األحــفـاد الــذين سـيــدركـون
ـشـاعــر ذاتـهـا يــلـبـسـون ـكـان بــا ا
ـسكـون البـندقـية اخلوذة ذاتـها و
ذاتهـا ويـتّجـهون إلى جـهة الـشرق.
يُخـبّئون حـماس شـبابـهم في دهشة
مــؤجّـلــة بـشـفــاه واحـدة ال تــكـتـرث
بــبــرد لـــنــدن وتــســتـــدفئ بــحــرارة

ذكرياتها معه.
ــقــبـرة وفـي اجلـانـب اآلخـر تــقــبع ا
رّاتـهـا التـرابـية أل  اإلنـكلـيـزيـة 
َن هم نـائـمون وَحْل أقـدام ال تأبه 
فــيـهــا. طــرقــات يـصــبــغــهــا الـوحل
دينة.... وهم واأليام الرتيبة لبشر ا
يــــنـــــظــــرون إلى جـــــنــــود أتــــوا من
أوكـرانـيـا; لـيـتـمركـزوا في ضـواحي
ــديـنـة ال لــيـحـرسـوا مــوتى قـبـور ا
ـقــبـرة الالتــيـنــيـة بل لــيـحــرسـوا ا
تّ احلـلم األمـريــكي بـإزالـة كل مـا 
لعهد صدّام من صلة. يُؤسّسون لهم
دينة وفي نقاط تفتيش في مدخل ا
ـــؤدي إلى بــدرة; بــدايـــة الــشـــارع ا
حـيث احلدود اإليـرانـيـة; حـيث يظن
األوكرانيـون أن أسلحة مـهرّبة تأتي
من مــديـــنــة مــهــران إلـى مــقــاومــ
وحش من ب يتسـلّلون في الـليل ا
صمت الـقبور ويـهاجمـون مفارزهم
فـي اســــتــــراحــــة ونــــعــــاس شـــراب

الفودكا. 
وحش بـعطـره البـابلي ذاته اللـيل ا
قبرة يناغم وحشـة النيام. حـارس ا
(البصري) يدلف مع شيخوخته إلى
خـشب رطب مـشـتـعل بـدخـان كـثيف
من صفـيحـة زيت. يدفع نـاظريه إلى
الـوهج الـلـذيـذ ويـحـاول جـاهـداً أن
يستجمع ألفة عُمر قضاه ب رفات
اجلنـود. يـحرسـهم وال يعـرف حتى
أســـــمــــــاءهم. وفـي شـــــبـــــابه كـــــان
يـسـتــجـمع لـذّة ذكـريـات غـرام له مع
واحــدة كـانت تــأتي إلــيه من الـريف
ـقـبـرة عـنـدمـا تـبـيع الـقـيـمـر قـرب ا
تـعـرّف عـلـيـهـا وصـارت تُطـعـمه كل
يـوم مــاعـونــاً من قـيــمـرهــا الـلــذيـذ
وعنـدمـا تشـجّع مرة; لـيعـبّر لـها عن
شيء فـي قــلــبه أتى لــهــا بــوردة من
قرب قـبر بيـتر. وردة شـعر بهـا أنها
تـملك مـعـنى; لـتنـبت بـالصـدفـة قرب
هـذا الـقـبر ودون كل الـقـبـور. فـثـمّة
مَن يـأتي سراً في الـليـل ويسـقيـها
وكـان يـعــتـقـد أن روحـاً مـا تـأتي من
مــكـان بـعــيـد; لـتـســقي هـذه الـوردة.
واحلــــقــــيــــقــــة أن روح الــــروائــــيـــة
اإلنـكلـيـزية هي مَـن كانت تـتـمنّى أن
تـظلّ وفــيــة إلى نــعـومــة خَــدّ بـيــتـر
وشـــهـــيـــته الـــطـــفـــولـــيـــة ونــظـــرته
الناعسة كما إغـماضة البنفسج في
ــاء. تـركب الــلــيل; لـتــذهب بــآنـيــة ا
بــســـاط الــريـح الــذي جــلـــبــتْـه لــهــا
حـكـايــات ألف لـيـلـة ولـيـلـة وتـذهب
حيث قبـر بيتـر; لتسـقي هذه الوردة
الــتي ظــلت طــوال عــشــرات األعـوام
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انيا ا

ـسّـهـا أحـد إلى تـنـمـو وتـذبل وال 
قـبرة اليـوم الـذي قرّر فـيه حـارس ا
(مـــحــمـــد) قــطـــفــهــا مـن مــكـــانــهــا
وإهـداءهـا لــتـلك الــفـتــاة الـنـحــيـفـة
ببـيـاض وجه طفـولي بريء. وألنـها
لم تـعتـد ولم تـعـرف - في يـوم ما -
طــقـوس الــورد ومـشـاعــر إهـداءاته
فلـقد بـقيت صـامتـة وعلى شـفتـيها
ابـــتـــســـامــة اســـتـــغـــراب وتــعـــجّب
وتساؤل. وسألتْه ببراءتها الريفية:

ماذا أفعل بها?
ـــ شمّيها?

ــ وماذا تفعل بي ح أشمّها?
ــ جتعلك سعيدة?

ـــ أنا سـعيدة; ألني أبـيع كل القـيمر
الذي أجلبه من القرية...?

ـــ وأنـا سـعـيـد أن قـيـمـرك يـشعـرني
بك وبجمالك.

طفح اخلجل الـنعسان عـلى خديها
وارتــعــشت شــفــتــاهــا وهي تــدخل
عـطر الـوردة إلى رئتـيـها; لـتشـعر -
ألول مـــرة - بــلــذة الــورد وعــطــره

ومعنى إهدائه.
ومن يـومـهـا; اشـتعـل في اجلـسدين
غــرام لــذيــذ. حتــوّلت ظالل الــقــبـور
اإلنكـليـزية; لـتكـون سريـره وأمكـنة
مـتعـة االشتـيـاق النـاري بـ محـمد
وهــاشــمــيــة الــتي نــزحت من قــريـة
ميسـانيـة في عمق األهوار; لـتعيش
مع جــوامـــيــسي أبـــيــهـــا في قــريــة
بأطـراف الـكوت ولـتـنزل كل صـباح
تــبــيـع بــضــاعــتـــهــا وتــنــال مــودة
االشــتــيــاق مع الــرجل الــذي حتـبه.
وسـويــة - بـألـفـة الــغـرام الـشـهي -
كان وصمته تعلّمت منه أشـواق ا
وعـــطــور زهــوره إلـى الــيــوم الــذي
قرّرت أن تـقـضي اللـيل معه حـارسة
لتلك األضرحة الصـامتة وستمسك
بـشفـتيـهـا بنـدقيـة الـقالت والعـناق
مع حبيبها وهما يحرسان الصمت
نـعكس بشـهية ما وضوء النـجوم ا
ـــارســة الـــلــيل تــراه جـــمــيـالً في 

الطويل ب محمد وهاشمية.
كانـت ليـلة ال تـشبـههـا من ألف ليـلة
; األولى تـلك ولــيــلـة ســوى لــيـلــتــ
الـتي أقــامـتــهـا فـرجــيـنــيـا احــتـفـاء
بـصـديــقـهـا الـذي سـيـغـادر غـداً إلى
بابل مع جيش اجلنرال مو;د ليبقي
طريق قـوافل شركـة الهـند الـشرقـية
اً ولـيـعود مـعـها بـأجـوبة تـقرأ سـا
أسـئـلـتـهـا في ثـقــافـتـهـا الـتـوراتـيـة
واإلجنـيـلـيـة وكـانت لـيـلـة من غـرام

الكلمة واجلسد. 
يتذكّر بيتر - مع هدوء الليل صفاء
الليل في الـكوت وبريق جنـومها -
الـــلــحـــظـــات الــتـي كــان يـــأوي إلى
سعـادته األليـفة وهو يـنتـظر األحد
الـذي يـجـلب فـيه البـريـد الـعـسـكري
من الــــهــــنـــــد حــــامالً رســــائل ذوي
اجلـنـود; حيـث يُجـمع في دلـهي ثم
يُـوزّع إلى الــعـالم; حـيث بـريـطـانـيـا
لها في كل أرض قَدَم. ولكنها - اآلن
- تزحـلـقت بقـدمهـا في شبه جـزيرة
طـيـنـيـة عـلى ضـفـاف دجـلـة اسـمـها
الكـوت بـناهـا والٍ عربي قـاس أيام
ــلــكي اســمه احلــجّــاج بن احلــكـم ا
يــوسف الــثــقــفي; لــتــكــون مــحــطـة
اسـتراحـة لـلقـوافل في طـريقـهـا ب
الكوفة والبـصرة. وطاوزند - أيضاً
- أرادها استـراحة للرتل اإلنـكليزي
الـــزاحف إلى بـــغـــداد لـــكن الـــتــرك

باغتوه وحاصروه من كل مكان.
تـصله رسـالـة من فرجـينـيـا تخـبره
ببعض االشتياق وتـعيد إليه متعة
بــراءة ذكـريــات طــفــولــتـهــمــا مــعـاً.
تُـذكّـره بـهـوايـته اجلـريـئـة حـ كان
يـــعـــمل دُمَىً من الـــطـــ وال يــضع
عليها مالبس داخلـية. يضحك بيتر
من تـفـاصـيل ذكـريـات نـسـيـهـا هو
لـكن فرجـينـيا تُـعـيدهـا إليه وتـقول
له: إن الـــدمى الـــتي تـــفــنّـــنت بـــهــا
كثيـراً البالد التي تخـدم أنتَ فيها
كــانت قـــبل آالف الــســـنــ تـــصــنع
. ومــا دام آلـــهــتــهــا من دمى الــطــ
الــنــهـــر قــريــبــاً مـــنك مُــدّ يــدكَ إلى
ضــفـــافه واجــلـب الــطـــيب وتَــسَلّ
بـضـجـر احلـصـار بـصـنـاعة الـدمى
البس داخلية فط دجلة ولكنْ; 
صــنع مـنـه أبـنــاء تـلك الــبالد أعـظم
الــتـمــاثـيل واألخــتـام والــلـوح الـتي
شـــهـــدت حـــرف الـــكـــتـــابـــة. وحــ
تسألني من أين تعلّمت هذا? أخبرك
أنـي مــا زلتُ مـــواظــبــة عـــلى زيــارة
ـتحف الـبـريـطاني وفـيـها مـكـتبـة ا
كل شيء عن تاريخ البالد التي أنت

محاصر فيها.
ــقـبـرة أنه يــتـذكّــر مـحـمــد حـارس ا
وجد قطـعاً لدمى مـفخورة قـرب قبر
دانـيـال. ويـتـذكّـر أنه كـان يـجـمـعـهـا
بفضـول غريب ويعـيد تكـوينها من
جديـد في إحسـاس منه أن صاحب
الــقــبـر هــو مَن صــنــعـهــا ذات يـوم.
ويوم أهداها لهـاشمية التي صارت
زوجــتـه بــعــد أن قــرّرت أن تــعــيش
مــعه زوجــة (نــهــيــبــة); ألن أهــلــهــا
رفضـوا تـزوجيـهـا لرجل يـعيش في
ــديـنــة وقــرّروا الـعــودة لألهـوار ا
فاختارت أن تهرب إليه ويتزوّجها.
فـتّش عـنـهـا أهـلـهـا في كل األمـكـنـة;
ليضـعوا السـكّ في رقبـتها غسالً
لــلــعــار. لــكن أحــداً لم يــفــكّــر أنــهــا
ستعيش في مقبرة مع مَن اختارته
وتــــصــــوّرهــــا هــــاجــــرت مــــعه إلى
كن أن يعيش أي العاصمة; حيث 
هـارب من تقـالـيد الـعُـرف في مديـنة
الـبـشــر فـيـهـا ال يُـعـدّ وال يُـحـصى.
وإلى ح تُـوفّيت هـاشمـية وتـفرّق
أبـــنــاء احلــارس ظل هــو الــوحــيــد
ـسـك كـهــولـته ومــهــنـته في الــذي 
حــراسـة هــذه الــقــبــور حــتـى حـ

قطعت السفارة البريطانية راتبه. 
ـوقع االلكـتروني { بقـية احلـلقـات على ا
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تطورت أساليب التخطيط االستراتيجي في مواجهة مخاطر االزمات مثل
ـاليـة فانتـهت الدول الى وضع قـياسات الكوارث الـطبـيعيـة او االزمات ا
ا عرف باألهداف الـذكية القابـلة للتـحقيق والقيـاس واحملددة بزمن يؤثر
ــواطن-الــنـــاخب في الــدولـــة. مــنــذ عــام 2005 عــلى حـــيــاة الــفــرد  –ا
واالستـراتيـجـيات  تـتولى عـلى الـرفوف الـعالـية  لـلـجان ذات الـعالقة في
تـعددة  لـعل ابرزهـا استـراتيـجية مجـلس النـواب  واحلكـومة بـدوراتهـا ا
بادرة الـتعلـيمية والـصناعة ـبادرة الزراعـية وا تخفيف الـفقر والـبطالة وا
وهكـذا دون ردم الـفجـوة في تـطـبيق مـقـاييـس إدارة اخملاطـر عـلى ابسط
ـوازنـة الـعـامة ـواطن وهـو قـانـون ا ـوذج  يـؤثـر علـى حـيـاة الـفرد  –ا
الذي يصدر سـنويا  دون ان يـعبر  عن الـرؤية االستراتـيجيـة  للدولة في
اجنـاز مراحـل  مـهمـة من  االسـتـراتـيـجـيـات الـتي صـرفت عـلـيـهـا امواال
طـائلـة من قـوت الـشـعب ( الـنـفط)  لـكن من دون نـقل  هـذه األفـكـار التي
ـقـاييس دولـية سـاعـدت على اعـداده  لذلك تبـدو جمـيـلة ومـنتـظـمة وفـقا 
يــطـــرح الـــســؤال اين اخلـــطـــأ  ?? في تــلـك اجلــهـــات الــتـي كــتـــبت هــذه

االستراتيجيات التي جتاوزت العشرين !! 
ـوازنة ام في مجـالس الـنواب واحلـكـومات الـتي لم تـدرجهـا في قـوان ا

العامة ??
ـا سـيـبقى مـحـور نـقاشـات بل سـجـاالت ب  ما تـقـدم كـان وما زال ور
ـثـقـف ـي وا سـتـفـيدين مـن وظائف الـدرجـات اخلـاصة وبـ األكـاد ا
وذج األوليات في مفاسد التـخطيط االستراتيجي اليوم أطفالنا لتحديد 
ـوذج الـدراسـة يـذهـبــون الى مـدراسـهـم الـطـيـنــيـة ونـحـن نـتـحـدث عـن 
الــيـابــاني او الــكــوري. الـيــوم شــركــات االتـصــاالت ال تــقــدم خـدمــاتــهـا
عـايير االيـزو دوليا فـيما الـضرائب تسـتقطع باجلدوى الـتي تذكر وفـقا 
واطن بـإضافة الـفي دينـار على قـيمة خـدمة ال تـقابل الـعشرة االف من ا

سؤول ??  دينار فمن هو ا
يـاه والكـهرباء ومن ناهيك عـن امثلـة اكثـر صراحـة فاحلديث عن ازمـة ا
وراءهمـا أزمات الـصنـاعـة والزراعـة وبالـتالي االسـتـثمـار لم جتد حـلوال
ـوازنة الـعـامـة الن  اخملـطط االستـراتـيـجي  قـد اغفل ذكيـة في قـوانـ ا
بسـبب  مفـاسد احملـاصصـة هذه احلـلول لصـالح  اجـندات حزبـية تـمثل
مـصـالح دول إقـلـيـمـيـة او جـهـات دولـيـة فيـمـا يـجـري احلـديث يـومـيـا في
ثـقـفـ السيـمـا أصدقـائـنا مواقع الـتـواصل االجـتمـاعي بـ نـخب  من ا
ـهـجــر عن جتـارب دول عـاجلت شـحـة ــتـواجـدين في دول ا الـعـراقـيـ ا
ـيـاه  بـاالنـتقـال الـى احملـاصيـل الـصـحراويـة او غـلـق مصـب األنـهر او ا
معاجلـة سيول مـياه االمـطار في  بحـيرات مؤقـتة  الـيوم  تنـاقش مسودة
قـبل  وأسـعار الـنـفط عـرضة لـتـقلـبـات سيـاسـية ـوازنة لـلـعـام ا قانـون ا
ا يـطرح تـساؤالت مهـمة عن دور اخملـطط  االستـراتيجي  في وامنيـة  
طرح البـدائل غيـر التـقلـيدية فـي  هذا القـانون وعـدم االعتـماد على إدارة
الية  باالقتراض  الداخلي  او اخلارجي بل في  تعظيم  موارد االزمة ا
ـنــافــذ احلـدوديــة وحتــديـد الــســقف اإلجــمـالي لــصــادرات الـنــفط  من ا
اجلــــــنوب ومن إقليم  كردستـان ومحاسبة اية جهـة تقوم بتهريب النفط
ة  موازيـة  لإلرهاب مثلما كن ادراج  تهريب النـفط  كجـــــــر ...هل  
اعــــــتـبـرت (( الـــــدكـة الــعـشـائـريـة )) من جـرائـم  قـانــــــــون مـكـافـحـة

اإلرهاب !! 
هـدي او مـجـلس الـنواب الـذي يـواجه مـثالب ال اعتـقـد ان حـكومـة عـبـد ا
ا لم تـأت به احلـكومـات الـسابـقة تهـمـة التـزوير بـقـادرين على االتـيـان 
لــذلك ســيــبـقـى الـعــراق ضــحــيــة مــفـاســد احملــاصــصــة في الــتــخـطــيط
ـائية او ولن يستـطيع مـواجهـة حروب الـردة النـفطـية او ا االستـراتيجـي
االستـحـقاقـات الـتي نص عـليـهـا الدسـتـور من حـقوق أسـاسـية لـلـفرد –

ــنـاقــشـات ـواطن -الــنــاخب ...  وأيـضــا ســتـبــقى ا ا
صاخبة على مواقع التـواصل االجتماعي واللقاءات
احلـواريــة في مــخــتــلف الـقــنــوات الــفـضــائــيـة دون
عـضلة مـفاسد اإلمساك بـخيوط ((احلل الـوطني)) 

احملاصصة. 

خالفات واخـتالفـات مسـتـعصـيـة ب الـتـحالـفـ الكـبـيرين الـلـذين شكال
ـهـدي تـتـصــاعـد  وتـيـرتـهـا مـنـذ تـشـكـيل احلـكـومـة حـكـومـة عـادل عـبـد ا
ـكتـمـلة واقـصـد سائـرون والـفتح حـول احلـقائب الـوزارية اجلديـدة غـير ا
ـتبـقـيـة لـلـكابـيـنـة الـوزاريـة وبالـذات حـقـيـبـة وزارة الداخـلـيـة الـتي يـصر ا
حتـالف الـفـتح عـلى اسـتـيـزار فــالح الـفـيـاض لـهـا فـيـمـا يـعـارض حتـالف
سـائـرون عــلى إعـطـاء هــذه الـوزارة لـفـالـح الـفـيـاض وألي ســيـاسي أخـر
سـتـقل مـهـني وغـيـر سـيـاسي  أو حـزبي لـكي ال تـخـضع هذه وأرادوهـا 
ـواطنـ لـضـغـوط  حـزبـية هـمـة والـتي تـخـتص بـأمن الـوطن وا الـوزارة ا
وسياسية بـالتالي ألجندات إقـليمية هدفـها التأثيـر على امن البالد وإبقاء
وقد وصل اخلالف ب التحالـف الى قمته عندما الوضع األمني مرتبكـاً
نضوية حتت عقد حتالف الـفتح اجتمـاعاً موسعاً لـكل الكتل واألحـزاب ا
عبـاءته وخـرج االجـتـمـاع بـقرار يـفـهم من بـيـانه اخلـتـامي الـذي تلـي على
وسـائل اإلعالم  الــتـوجه الـى األغـلـبــيـة الــسـيــاسـيـة فـي مـجـلـس الـنـواب
لتمشية ترشيـح الفياض وباقي الوزراء عبر الـتصويت عليهم في اجمللس
ـنضويـن حتت حتالفـهم وهذا مـعناه مستـغلـ العـدد األكبر من الـنواب ا
التخلي عن التوافق السياسي مع سائرون الذي  تشكيل حكومة عادل
وجبه فيما الزال حتالف هدي وحصولها على ثقة مجلس النواب  عبد ا
سائرون وعـلى رأسه السـيد مقـتدى الـصدر يعـارض وبشـدة منح حقـيبة
وزارة الـداخــلــيـة لــفـالـح الـفــيــاض وألي حـزبي  مــســتـنــدين في ذلك الى
االتـفـاق مع الـفــتح الـذي يـنص عــلى عـدم تـسـلــيم الـوزارات األمـنـيـة ألي
سـيــاسي إلبــعـاد هــذه الـوزارات  عـن سـيــطـرة ونــفــوذ األحـزاب والــكـتل
السياسية وبالـتالي إبعادها عن أي تأثيـر إقليمي خدمة للـمصلحة العامة
ـستمر تنـاقض بـ فتح وسائرون وخالفـهما ا وقفـ ا  وإزاء هذين ا
حـول مـنح وزارة الـداخـلـيـة لـفـالـح الـفـيـاض والـذي لم تـفـلح حـتى  زيـارة
رئيس حتـالف الفـتح هادي الـعامـري ومعه فـالح الفـياض لـلسـيد الـصدر
في الــنـجف إلنــهــائه  فـان الــعــديـد من األســئــلـة  تــثـار فـي هـذا الــظـرف
ـاذا يـصـر تـخـالف الـفـتح عـلى مـرشـحـهم فـالح احلـسـاس ومن أهـمـهـا  
الفيـاض لوزارة الـداخلـية وهم الذيـن اتفقـوا مع سائـرون على عـدم إناطة

الوزارات األمنية ألي شخصية سياسية أو حزبية ? 
اذا يـلـوح الـتـحالف بـالـذهـاب الى مـجلـس النـواب لـتـسمـيه مـرشـحـيهم و
هدي والتنـصل عن التوافق مـع سائرون الـذي رأت  حكومـة عادل عبـد ا

ا تشكلت هذه احلكومة ?  وفقه النور ولوال هذا التوافق واالتفاق 
وهل يستـغل حتالف الـفتح تفـوقه العـددي في مجلس الـنواب للي األذرع
وفـرض اإلرادات ? ثم هـل حـسب حتــالف الــفـتح حــسـابـه عـنــدمـا يــصـر
حتالف سـائرون عـلى رفض مرشـحهم الـفيـاض ويهـدد بتـحريك الـشارع
ـهدي ـا سيـقـدم عبـد ا الذي يـقف الى جـانـبه وعنـدهـا تعم الـفـوضى ور

استقالته ?
 أم ان ما أقدم عـليه حتـالف الفـتح هو هـدف  مخطط له لـكنـنه غيـر معلن
ـهـدي وستـؤول األمور الى الـعودة سيـتسـبب في اسـتقـالة حـكـومة عـبد ا
الى الكـتـلة األكـبـر ليـشـكل مرشـحـها الـوزارة  والـفتح هـي الكـتـلة األكـبر
اآلن بعد انضمام كتلة فالح الفياض لها عقب خروجه من حتالف النصر
 وعـنـدهـا سـترشـح هي رئـيس الـوزراء وسـتـفـرض من تـريـده وزيـراً غـير
آبهة بردود أفعال سائرون و باقي الكتل وردود أفعال الشعب العراقي ?
أسئلة حتتاج الى إجابات من حتالف الفتح بالذات ألنه الذي يلوح بخيار
األغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة والـكـتــلـة األكـبـر لـلـوصـول الى أهـدافه ومن أهـمـهـا
ـؤسسات واألجـهزة األمنـية كما رئاسة الـوزراء ووزارة الداخلـية وباقي ا
ـهمـة في حتالـف الفـتح في احلكـومات فعـلت كتـلـة دولة الـقانـون الكـتـلة ا

السابقة.
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