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االلــوسي بـــإن كـــلــمـــة االخــيـــضــر
مـحــرفــة من االسم (االكــيــدر) وهـو
اسم اميـر من امـراء كنـده اسلم في
صــدر االسالم بــيـــنــمــا الـــبــاحــثــة
االجنلـيزيـة (غرنـيرو دبـيل) حيـنما
وقع 1909 تؤكد ان القصر زارت ا
هو من معالم االبنية االسالمية في
عـــصــر الــدولـــة االمــويـــة وعــرفــته
ـوقع (دولة احلـيـرة) بيـنـما ذهب
ؤرخ (كـريسويل) الى احـتمال ان ا
الذي شيـد هذا احلصن هـو عيسى
بـن مـوسى عم اخلـلـيـفـة الـعـبـاسي
ـــهــنـــدس ســامي ـــنــصـــور!امــا ا ا
الكـفالوي من الهـيئـة العـامة لألثار
والــتــراث فـــقــد اســـتــنــتـج بــشــكل
توقع لبناء قصر تقريبي التاريخ ا
ــا ان االخــيـــضـــر وهــو 580 م و
مـعـامل تـصـحـيح الـنـتـيـجة = +90
عــام فـيـكـون ابـعـد تـاريخ هـو 490
مـــيالدي واقـــرب تـــاريخ هـــو 670
وبذلـك فهو يـرى ان القصر ميالدي
شيـد في العصـر االموي ويسـتبعد
ان يــكـون قــصــر االخـيــضــر ضـمن

العهد العباسي!
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الــغـمـوض واسـرار ال تــتـعـلق فـقط
بـعصـر البـناء وصـاحب القـصر بل
حــيـــنــمــا زرنـــا قــصــر االخـــيــضــر
ـعــمـاريـة ـعــالم ا وتـعــرفـنــا عـلى ا
والـزخـرفة واسـالـيب الريـازة يـبدو

ـصــادر الى ان الـقــصـر يــحـتـوي ا
عـلـى امـ احلـصـون ولم تـكـتـشف
اثـاره حلـد االن وهــو لـغـز مــحـيـر.
كـــمـــا ان قـــصـــر االخـــيـــضـــر كـــان
يــســـتــخــدم ألســـتــقــبـــال الــقــوافل
الـتـجـارية وبـذلك فـهـو تاريـخـيا له

مكانة مدنية وعسكرية.
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عـلى الـرغم من سـفـري الـكـثـير الى
دول الــعـــالم وزيـــارتي الـى بــعض
الـــقالع واحلــصـــون الــتــاريـــخــيــة
لـــكــنــني لـم اجــد اعــظـم من قــصــر
االخــــيـــــضــــر في
ــعـمـار الــبـنـاء وا
الغـريب وتـاريخه

الغامض!
 أذ لم يـتـفق حلـد
االن مـتى  بـناء
قــصــر االخـيــضـر
ومن الذي قام في
بـــنــاؤه! ومــا هــو
ســبب تــســمــيــته
بـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــر
البعض االخيضر
يطـلق علـيه قصر
اخلـفــاجـيـة وكـان
يــســمـى االخــيـرز
 حتـــــــــــول الـى
ويرى االخـيـضـر 
مــحــمــود شــكـري
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ال زلـنا نـتجـول في اثار عـ التـمر
وكنـا قد مـررنا بـقطـارة االمام علي
(ع) وهو ينبوع ماء يبعد 2 كم عن
بحـيرة الرزازة تـقول كـتب التاريخ
ان هـذا الـيــنـبـوع لم يــكن مـوجـود
لكن االمـام علي (ع) اراد ان يـسقي
جيشه العطش فـشق بيده لصخرة
فــخــرج مـنــهــا مــاء عــذب وال يـزال
الـناس تتبارك في هذا يجري منها
ـــكـــان وتـــأتي لـــلـــزيـــارة وكـــذلك ا
للترفيه واالسـتراحه والتنزه حتت
ظـالل االشــــجــــار الــــقـــــريــــبــــة من
ــكـان ونــوصي بــجــعل ا الــقـطــارة
انـــظف وعـــدم رمـي فـــضالت االكل
كان ليـكون بـشكل يـليق بقـدسيـة ا

وجماليته!
ثم مـررنـا بـقصـر األخـيـضـر ونحن
نـزور كـنـيـسـة االقـيـصـر وشـاهـدنا
اســوار قـصـر االخـيـضـر من بـعـيـد
تـبـدو شاخـصـة مـستـطـيلـة الـشكل
وتتجمع امـامه سيارات الزائرين 
ويـبـدو الـسـور بـإبـراجه اجلـمـيـلـة
عماري تعددة غاية في اجلمال ا ا
االسالمـي انـني لم ار الــقــصـر من
قــبل لــكــنـنـي اشـاهــده يــومــيـا في
الورقة النـقدية لفـئة اخلمسة االف
عـالم احلضـارية في كأحـد ا دينـار

العراق!
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ان قــصــر االخــيــضــر يــنــتــمي الى
االسـلـوب الـسـاسـاني والـبـيـزنـطي
فــمن اكــثــر من االســلــوب الــعــربي
نــاحـيــة الـنــوافــذ والـزخــرفـة فــهـو
ـاثل مـا مـوجـود في مـبـنـى (طاق
كـســرى) الـقــصـر بــاتـســاعه الـذي
تــبـــلغ مــســـاحــته 29 الف م مــربع
وبـعدد 176 م طول× 146م عرض 
ـتـداخـلـة 146 غـرفـة يـبـدو غـرفـه ا
بإن عمـلية تـصميه تـشير الى قدرة
يــلــفت الـنــظـر فــائـقــة من اخلــيـال 
االبـراج والــزوايـا في الـسـور وهـو
الــبــوابـة اجــمل شيء في الــقــصــر
الـشــمـالــيـة لـلــقـصـر حتــتـوي عـلى
غرفـة جلـوس االميـر وعلى اجلانب
االيــســر يــوجـد ســلم واسع 2مــتـر
كن اعتـباره سلم للـطوار يكفي
لــلـصــعــود فـارس بــحـصــانه! كــمـا
يــوجـد مـسـجــد ومـحـراب من اصل
البنـاء وليس مضافـا وهو ما يؤكد
الـراي الـذي يـذهب بـان الـقـصر من
في ــعـــالم واالبــنــيـــة االسالمــيــة ا
القـصر يـوجد حـصن منـيع يصعب
بــــاســـواره الـــعــــالـــيـــة اخــــتـــراقه 
ــتـــاهــة ومــداخـــله الـــتي تـــشــبـه ا
وانــفــاقه الـــســريــة اعــلى احلــصن
تــوجـد ثالثــة شـقـوق لــصب الـزيت
هـاجم وفتـحات في البرج على ا
صغيرة لرمي االسهم الحلاق االذى
ال يـــوجــد حــتى في ــهــاجــمــ بـــا
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حــــــصــــــــــون اوربـــــا مــــــثل هـــــذه
االمــكــانـــيــات الــدفــاعـــيــة لــقــصــر
االخـــيـــضـــر وهــــو الـــذي اكـــســـبه
ـيـة وجـذب الـسـياح الـشـهـرة الـعـا

لزيارته!
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يحتاج قصر االخيضر الى اهمتام
اكــــثــــر مـن قــــبل هـــــيــــئــــة االثــــار
وكنا في اللقاء مع اللجنة والتراث
ؤتمر السياحة االول التحضيرية 
اوضـح لــنــا د. حــيــدر في كــربالء 
ناجي عطـــية بـإن اللجنة قد زارت
قــصـر االخــيـضــر ولـديــهـا تــصـور
وخــطـــــــــة مــتــكــامــلــة لــتــنــشــيط
اجلــــانب الـــــــــــســـيــــاحي وابـــراز
ــعــمــاريـة والــهــنــدســيـة ــعــالم ا ا
ـــكـــانــة الـــتـــاريــخـــيـــة لــقـــصــر وا

االخيضر.
بقي ان نعرف ان القـصر االخيضر
ية في عام  1972اقامت فيه اكاد
الـفـنون اجلـمـيلـة مـهرجـانـا وكذلك
كانت هنـاك نشاطات اخـرى للفرقة
الـشـعـبـيـة وفـرقـة مـسـرح الـشـبـاب

عاصر ا
ونـــحن نــــدعـــو لى اعــــادة اقـــامـــة
مهرجان االخيضـر ليكون مهرجان
ــشــاركـون بــهـذا ـيــا ويــطـلع ا عــا
ــهــرجــان عــلى عـظــمــة الــعــمـارة ا

الهندسية في كربالء.
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قــال عـضــو جلــنـة الــزراعــة والـري
الـنـيابـية عـلي الـبديـري ان الـلجـنة
الــتـقت الــسـفــيـرة االســتـرالــيـة في
الـعــراق  مـشــيـرا الى انه  عــقـد
اتـــفـــاق عـــلى تـــصـــديـــر الـــتـــمـــور
الـعراقـية الى اسـترالـيا ونقـل بيان
لـــلـــمـــكـــتـب اإلعالمي عـن الـــنـــائب
الـبـديـري قوله امـس (كان لـنـا لـقاء
في مــــجــــلـس الــــنــــواب في جلــــنه
ياه وبـحضور السفيرة الزراعة وا
األستـرالـيـة وكـان الـلـقـاء ايـجـابـيا
وافـقة وكـان هنـاك اجنازا كـبيـرا 
اســـتــرالــيــا عــلـى عــقــد اتــفــاق مع
صادقـة مجلس اجلانب العـراقي 
الــنـــواب عــلى تـــصــديـــر الــتـــمــور
الـعـراقـية الى اسـتـرالـيـا). وأضاف
ان (هذا يشجع عـلى زراعة النخيل
وارجاع تمـور العراق الى وضـعها
الــطــبــيــعي حــيث تــعــهــد اجلــانب
ـســاعـدة الــعـراق في االسـتــرالي 
مـجــال الـزراعـة وبــشـكل مــبـاشـر).
ـصــادقـة عـلى واكـد الـبــديـري ان ا
تــصــديــر الــتــمــور الى اســتــرالــيـا

تــشـجــيع إلعـادة زراع الـنــخـيل في
الــعـراق. جــاء ذلـك خالل اجــتــمـاع
عـقـدته جلنـة الـزراعـة مع السـفـيرة
األسترالية في الـعراق.  وذكر بيان
امـس ان (االجـتـمـاع كــان ايـجـابـيـاً
ـوافـقه وكــان هـنـاك اجنـاز كـبـيـر 
اســـتــرالــيــا عــلـى عــقــد اتــفــاق مع
صـادقه مجلس اجلانب الـعراقي 
الــنـــواب عــلى تـــصــديـــر الــتـــمــور
الــعــراقــيــة الى اســتــرالــيــا". وبـ
البديـري ان" هذا االمر يـشجع على
زراعـــة الــنـــخـــيـل وارجـــاع تـــمــور
الـــعــراق الى وضــعــهـــا طــبــيــعي"
كـــــاشــــفــــاً عن" تـــــعــــهــــد اجلــــانب
ـســاعـدة الــعـراق في االسـتــرالي 

مجال الزراعة وبشكل مباشر).
وأعـلـنت مديـريـة زراعة نـيـنوى عن
وصـول مــبـيــدات حـشــرة الـســونـة
لــغــرض تــوزيــعــهـــا مــجــانــا عــلى
مـستـحقـيهـا من فالحي احملافـظة .
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ديرية شكـلت جلنة من قبل قسم (ا
ـــزروعـــات الــتـــابـع لـــهــا وقـــايـــة ا
ـــبـــيـــدات اخملـــصـــصــة الســـتالم ا

لــلـــمـــوسم الـــزراعي 2018/2019
ـعتـمدة مـن قبل وزارة الـزراعة وا
وسـيــتم تــوزيــعـهــا إلى الــفالحـ
ـزارعـ مــجـانـا وحــسب آلـيـة وا
الـتوزيع الـتي تعـتمـد على الـكشف
ــــيــــدانـي لألراضـي الــــزراعــــيــــة ا
شار بيـدات ا صـابة.  يذكـر إن ا ا
( إليها  تشمل (مـيكا ألفا والفاس
ـــبـــيـــدات وهي من مــــجـــمـــوعـــة ا

البايثرويدية.
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ركز االرشادي في محافظة ونظم ا
كـربالء مـشـاهدة حـقـلـيـة حول دور
مـربي احلــيــوانـات في الــسـيــطـرة
عــــــلى مــــــرض ذبــــــابــــــة الــــــدودة
احلــلـزونـيـة واحلـد من انـتـشـارهـا
فـي قـــــضـــــاء اجلـــــدول الـــــغـــــربي
ـربــ . وقـال بـحــضـور عــدد من ا
ـشاهدة البـيان انه (وجرى خالل ا
ـــظــــهـــر الــــذبـــابـــة وصف دقــــيق 
اخلــارجي وتــمــيــيــزهــا عن ذبــابـة
نزل وطريقة تكاثرها والتاثيرات ا
ـــرضــيــة واالعــراض الـــصــحــيــة ا
للمواشي ودورة حياتها وانتقالها

ــــلــــوثـــات الـى االنــــســــان عــــبــــر ا
والعالجـات الالزمة للـقضاء عـليها
ـــصـــائــد وكـــيـــفـــيـــة اســتـــخـــدام ا
بيد الفرمـونية الالصـقة ونوعيـة ا

الـالزم لــــــلـــــــعالج . وفـي خــــــتــــــام
ــربـ ــشــاهــدة حث احملــاضــر ا ا
بـــضــرورة االعـــتـــمـــاد عـــلـى طــرق
ــعــتـمــدة من قـبل وزارة الـوقــايـة ا

الــزراعـــة في مــكـــافــحـــة الــذبـــابــة
احللزونيـة واالهتمام بنـظافة بيئة
حـاليل قاتله احليوانـات ورشها 

للطفيليات.

مزار قطارة االمام علي
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الحظ في " العـراق اجلديد " أنَّ هناك لُهاثاً نحو ركوب موجة السياسة بدواعٍ ا

ليست خالصة من الشوائب ...
-2-

انّ منشـأ اللهاث هو الرغبة احملمومة في حيازة منصب مرموق أو مكانة متميّزة
غا كاسـب واالمتيـازات وا  عَبْـرَ هذا الكـيان الـسياسي أو ذاك  الصـطيـاد ا

....
?

ـا صَحّ االعـتـراض ـؤهـلــ لـذلك  ـواقع الـعـلــيـا من ا ولـو كـان الالهــثـون وراءَ ا
عليهم .

غا ولكنْ اذا كـان الطموح العـالي ناشئا من الـرغبة في التـسلط واالستئـثار با
سؤولية على الوجه واطن  دون امتالك القدرة على النهوض با على حساب ا
صـائب والكـوارث الـوطنـية واالخالقـية سـألـة تعـتبـر في عـداد ا الـسـليم  فـانّ ا

فضالً عنْ انها كارثة سياسية .
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ثير  ثال التاريخي ا ا
حدثنا أحد اساتذتنا األعالم يوم كنا ندرس في النجف االشرف قائال :

توفي أحد الفقهاء 
وح أريد تقسيم تركته على الورثة صاح ابنه :

( أريدُ بنتَ غُنْدي) 
راد !! فاستغرب القوم من هذا ا

من هو غندي ?
ومن هي بنتُه ?

وكيف تكون البنت ميراثا ?
ـيراث يـشمل األمـوال وال يشـمل األشخاص  –كـما هـو معـلوم- فـما مـعنى انّ ا

كالم هذا الولد ?!
وبعد ألْيٍّ وجُهد  علموا أنّ مراده من قوله ذاك :

طالبة بأي عَرَضٍ ماديّ   هو العزوف عن ا
ا يطالب بحصة معنوية..!! يراث  وا ادية من ا فهو ال يطالب بحصته ا

كان والده الفقيه الراحل يعلق على ما يُكتبُ اليه فيقول :
( ثَبَتَ عندي ..) 

و( احملروس) يقرأ ثَبَتَ عندي :
بنت غُندي  

وعلى العلم والفهم والكياسة ألف حتية وسالم ...
وأنت اذ تـقـرأ هـذا اخلـبـر ال تـســتـطـيع ان تـمـسك بـنـفــسك بـعـيـداً عن الـضـحك

..ولكنها البلية 
ا قيل : وقد

( وشرُّ البليةِ ما يُضحك )
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ـواضـعـات الـسـيـاسـيـة واالداريـة والـقـانـونـيـة هـو الـدكـتـاتـور وأول من اخـتـرق ا
هـنية واخلـبرة والقـدرة على الـنهوض قـبور  اذ اعتـمد الـوالء السيـاسي  ال ا ا
ـنـاصب  فـابـتـلي الـعـراق بـكـومـة من ـسـؤولـيـة أسـاسـاً لـتـوزيع احلـقـائـب وا بـا
األميـ وأنصاف األمـي الذين زرعـوا في أهم مفاصل الـدولة يسـيرون بها من
سيء الى أسـوأ  وال يــقـوى أحـد عـلى مــعـارضـتـهـم أو انـتـقـادهم ألنــهم بـطـانـةُ
احلاكم بـأمـره وهـو (القـائـد الـضرورة) الـذي ال يـسوغُ ألحـد ان يـخـالف أوامره

!!..
غموس بالتخلف سار بعض رؤساء الكتل السياسية  فقربوا بدأ ا وعلى هـذا ا

من قادهم الى الفشل دون وجل أو خجل ...
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ان الذي يـحب الوطن حقيقةً ويحـترم نفسه  عليه ان يرفض رفـضا مطلقا تولي
ـنـصب ـهـنـيـة واخلـبـرة الالزمـة فـتـوّلي ا ـنـاصب مـتى مـا كـان مـفـتـقـراً الـى ا ا
ُ أوالدَك... فهذا احلسـاس يختـلف عن حضور حـفل تقـيمه في منـزلك ح تخـ
احلفل يـتسع لـكلّ من يحضـرُ أيّاً كـانت ثقـافته ومـعرفتُه سـواء كان أمـيّا أم كان

ي ... من كبار األكاد
ناسب هو سرّ النجاح  وضع ا ناسب في ا انّ وضع الرجل ا

والعكس صحيح :
هم  ال جنـني منه ـوضع احلسـاسّ ا ـناسب في ا حيـث انّ وضع الرجل غـير ا

االّ الفشل والعناء ..!!
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ورحم الله شـاعرنا الكبير الشيخ عبد احملسن الكاظمي ( ت  1935) الذي قال
 في احدى دالياته العامرة :

أوطاننا أرواحنُا 
بل إنّها بالروح تُفتدى 

ما كلُّ مَنْ ساسَ األنام 
قضى فريضتها وأدّى 

وقال ايضا :
بالله يا وطني أجبْ      ما بالُ قلبك ليس يَهْدا 

ا رجاه وأنت تَصْدا  كلٌّ يبل غليلَهُ              
يرضيك تُصْبِحُ للخراب    وكنت للعمران مهدا ?

يا ايها الوطن الذي 
نادى بَنِيهِ واستمّدا 

وأسرّ ناراً كلما 
قيل اخمدي تزدادُ وَقْدا 

ورمى بكلتيْ مقلتِيِهِ
ولم يجد من ذاك بُدّا 

-8-
ولم يـعــد بـاالمـكــان االنـتـظــار الـطـويل لــبـــــــزوغ فـجـر
الـتـغــيـيـر احلــقـيـقي لالوضــاع الـفـاســـــــدة  فـقـد بـلغ

السيل الزبى ...
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اخـتيـار شـخصـيـة االمام عـلي وعـنوان
الـكـتاب وكـذلك لـفـرادة واهمـيـة فـحواه
ـفـكر والن كـثـيـرين كـتـبوا عن مـحـنـة ا
ومـــا رافــقـــهــا من حـــوادث ســلـــطــويــة
ــة  جنـد مـن الـضـرورة تـعــسـفــيـة مـؤ
التنبيه الى ان الكـتاب لم يأت مصادفة
ــا هــنـاك او مـحـض رغـبــة طــارئــة  ا
أوليـات واستـباقـات وكتـابات ومواقف
عـدة سبـقت تألـيـفه واخرى بـعد تـأليف
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نـاقـشت مـؤسـسـة الــتـوحـيـد الـثـقـافـيـة
ضـمن مشـروع (لـنقـرأ مـعاً) كـتـاب علي
فكر ؤلفه ا بن ابي طالب سلطة احلق 
الـشـهـيد عـزيـز الـسـيد جـاسم بـبـغداد .
ونــقل بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
ـسـؤولـةعن تـنـظـيـم اجلـلـسة الـلـجـنـة ا
ــشــروع الـــذي اطــلـــقــته قـــولــهـــا ان (ا
ـؤسـسـة يـهـدف الى تـعـريف االجـيـال ا
بالرموز الفكريـة واالدبية والثقافية في
مـخــتــلف اجملـاالت لــتـرســيخ الــثـقــافـة
ؤلفات الوطنية البـناءة واعادة قراءة ا
ـثـقـفون القـيـمـة الـثـرة الـتي انـتـجـهـا ا
والســـيــمـــا في الـــظــروف الـــعــصـــيــبــة

وتسليط الضوء عليها).
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بـدوره  حتــدث جنــله عــلي عـن ســيـرة
ـفـكـر التي مـوجـزة من حـيـاة ونضـال ا
كــانت بـدايــاتــهـا فـي نـاحــيــة الـغــازيـة
(الــنـصـر حـالـيــا) في مـحـافـظـة ذي قـار
وتــدرجه الـتـعــلـيـمي ونــشـأته االسـريـة
وبداية وعـيه السيـاسي في سن مبكر 
وقــال ان (الـضـغـوط الـتـي تـعـرض لـهـا
ــفـــكــر في مـــعــتــقالت االمـن الــعــامــة ا
حنـة تألـيف الكتـاب ومنعه ارتبـطت  
من الـنشـر في الصـحافـة العـراقيـة بعد
عتقل) اطالق سراحه عام  1988من ا
واضـاف ان (كـتـاب سـلـطة احلـق واحد
من اهم مـؤلـفـاته وبـرغم مـا يـحـمل ذلك
ـا امــتـزج مـعه من الــتـوجه من صــحـة 

ـــلـــكي عـــام 1956 كـــان فـي الـــعـــهـــد ا
واالعتقال الثاني فـي العهد اجلمهوري
دة شهر عام  1960كما  كما و اعـتقل 
اجــبــر خالله عــلى دفـع غــرامــة مــالــيـة
وهو بـعمر  19عامـاً السـباب سـياسـية
ـشكالت الـنـظام مـع اليـسار) تـتعـلق 
الفــتــا الى انه ( فــصــله من وظــيــفـته
قـبل ان يعـود الـيهـا مـرة ثانـيـة ثم جاء
االعـتــقـال الــثـالث في عـام   1961بـعـد

ـفكـر أعتقل الكـتاب) واشار الى ان  (ا
ست مـرات في حـياته الـتي لم تـتـجاوز
اخلمس عاماً والتي ألف خاللها أكثر
مـن سـتـ كـتـابـا مــطـبـوعـا وأخـرى مـا
تزال تنتظر الـطباعة فضالً عن عشرات
ـــقــاالت و الـــقـــصـص و احلــوارات و ا
ــعـرفـة الــدراسـات فـي شـتى صــنـوف ا
الــتي نــشــرت في الــصــحـف الــعــربــيـة
واحملـلـيـة) مـبــيـنـا ان (االعـتـقـال األول
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دهـم مـنــزله والــعــثــور عـلى 11 كــتــابـاً
نوعـاً وفي العام  1963عقب انقالب
حـكــومـة الـبـعث االولـى  اعـتـقـاله من
احلــرس الـــقـــومي في مـــعــاونـــيــة امن
الـنــاصـريـة وفي الـعـام  1978اسـتـقـال
ــفــكــر من الــوظــيــفــة  ثم احــيل عــلى ا
الـتقـاعـد بنـفس راتـبه الذي تـخـرج منه
علمـ وكان عمره حـينها 37 من دار ا

.( عاماً
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وتـابـع ان (االعـتـقــال اخلـامس كـان في
الـعـام  1988الــذي دام اكـثــر من ســتـة
اشـهـر في االمن الـعـامـة بـسـبب تـألـيفه
كـتاب عـلي سلـطـة احلق وبعـد خروجه
ـــعـــتـــقـل فـــرضت عــــلـــيه شـــروط مـن ا
ـوافقة تعـجيـزية رفـضهـا بسـبب عدم ا
مضـيفا على تـأم سفـر له ولعـائلته) 
(وقـبل تـغـيـيـبه بـنـحـو اسـبـوعـ طلب
مـــنه الــــكـــتـــابــــة عـــلى أهـل اجلـــنـــوب
واالساءة لهم والطـعن بأصولهم وانهم
جاؤوا من الهند مع محمد القاسم  كما
ــفـكــر االجــابــة فــوراً عـلى وطـلـب من ا
األمر  فرفض األمــــــر الرئاسي الثاني
 بل يـرجح انه كــــــــتب رداً الذعـاً عـلى
هـذا الـطـــــــــرح لـكـنه لم يـنـشـر ثـم كان
االعتــــــــقال األخـير في 15 نيــــــــسان
عــام 1991وبــعــدهـــا ســحــبـت جــمــيع
ــكـتـبــات الـعــراقـيـة و مـؤلــفـاته من ا
اتالفـهـا وهـو سبب عـدم تـوفـرهـا حتى

االن). 

جانب من اجللسة النقاشية لكتاب علي سلطة احلق

يـبـعــد قـصـر االخــيـضـر 48 كم عن
كربالء و20 كم عن ع التمر وهو
يــــــــــــقـع فـي الـــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــراء
واكـتسب الـقـصر اهـمـيته الـغـربيـة
لــكـونه مــوجـود فـي مـكــان مـلــتـقى
طرق الـبادية الرئـيسيـة التي تربط
تـوسط من جهة العـراق بالـبحـر ا
والبحر العـربي وجزيرة العرب من
ـــواقع جــــهـــة اخـــرى ويـــعــــد من ا
حيث هـمة العـسكريـة والتجـارية ا
تـتـوفـر فـيه كل الـوسـائل الـدفـاعـية
وتـشــيـر واالمــكـانــات الـهــجــومـيــة

ـوصل هي مـصـيبـة بـكل مـعـانيـهـا  ابـكت اجلـميع  وفـطـرت قـلوب مـاوقع في ا
ـركب وحـده  الـعـراقـيـ في كل مـكـان  فـالـذي حـدث لـيس طـمـعـا الصـحـاب ا
ـا هـو بـالضـرورة اخـتالل اكيـد في الـقـوان  وجتـاوز حـتـمي على مـصـائر وإ
الــنـاس  وحــقــوقــهم في احلــيــاة  لـو كــانت هــنــاك قــوانـ وضــوابط مــحــمــيـة
ـتهالـكة بحـشد هذا ا جتاوز صـاحب السفـينة ا باشتـراطات السـلطة احملـليـة  

العدد الهائل من العوائل واالطفال بسفينته . 
ــنع من حــدوث هــذه الــنــكــبــة في مــنــاطق إن االخــتالل بــنــظــام الــســلــطــة  ال
ـال الـعـام ومـحـافـظـات اخـرى  فـالـذين يـســتـسـهـلـون الـتـجـاوز عـلى االرض وا
وحـقـوق االنسـان في احلـياة بـاسـماء وعـناويـن مخـتلـفـة هم ذاتهم مـثل مـلك تلك

العبارة . 
ـلك الـسـلـطـة ن  فـنـحن جـمـيـعـا حتت رحـمـة اخملـالـفـ  ونــحن ايـضـا نـنـظـر 
ـال نـظـرة اخلـائـفـ من عـوادي الـزمن  النه ـضـلـلـة والـسالح وا والـسـيـارات ا

نفتقر  الى دولة القانون التي تضع اجلميع حتت سلطتها . 
ـسـألـة لـيـست عـبـارة وان كـانت كـذلك  ولـكن الـقـضـيـة هـو ضـعف الـدولـة في ا
الدفـاع عن قوانينها  وعن مالها  وعن انـسانها  ففي كل دول العالم احملترمة
 اليسـتطـيع سائق الـسيـارة أو العـبارة أن يـضع عددا زائـدا من الركـاب خارج
ـشي عكـس الشارع  شروط الـسالمة  واليـســــــــتـطيع راكب الـدراجات أن 
ـقهى أن يـسـد الشـارع ويسـيـطر عـلى الـرصيف النه يـريد وال يتـمكن صـاحب ا

ذلك . 
عـتدون في السـلطة وخارجـها استـسهلو ا الـقوان  واصبح القضـية برمـتها ا
االعــتــداء في كل اجملــاالت وســيـلــة يــومــيــة تـمــارس بــكل اريــحــيــة ودون خـجل

ومستحى وخوف .
ـة وقعت وقرارات ضـد محافظ نيـنوى ومسـاعدية اتـخذت  لكن إذا بقي  اجلر
ـواقع  ـنــاصب وصـراعـات عــلى ا احلـال عـلـى مـاهـو عــلـيـة  مــزايـدات عــلى ا
ـرتـــــــش تـجـاوزين والـنـهـاب والـفـاسـدين وا وفــــــــشل في مـحـاســـــــــبـة ا
ـتـلـكـئـ في الـعـمل والـعـشـائـريـ الـذين يـحـكـمـون بـقـوانـيـنـهم مـاقـبل الـدولة وا

واحلــضــارة  نــقــول إذا مــابــقي ذلك فال ضــمــانــة حلــدوث
كوارث اخرى . 

الـدولـة بـحــاجـة الى سـلـطـة قــــــــويــة حتـمي قـوانـيـنـهـا 
والسـلطـة حتـتاج لـقوة ردع حـقــــــيقـية لـتـصون حـقوق
الـــنـــاس وتــــضـــمن سالمـــة ســــلـــوكـــهـــا وبـــرامـــجـــهـــا
ومـــســؤلـــــــــيــاتــهــا في ســــــــيــادة دولــة الــــــــقــانــون

العصرية احلــــــداثية.
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