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مــكــافـحــة الــشـغـب وكـانــنــا لـســنـا
عـراقـيـ ولـديــنـا حـقـوق ومـطـالب
مـشروعـة اكل وشرب الـدهر عـليـها
حيث وعـدنا احد االشـخاص الذي
ذكـر انه مـسـؤول في مـكـتب رئـيس
ـناقشة هدي  الوزراء عادل عـبد ا
الــقــضـــيــة وحـــلــهــا بـــاســرع وقت
متسائـل من (يعوضنا عن كن)
ضياع تلك احلقوق خالل السنوات

اضية?).  ا
مــــؤكـــديـن (ال نــــســـمـح بــــعـــد االن
ــشـــروعــة بــتـــســويـف احلــقـــوق ا
ــتــمـثــلـة بــإعــادتـنــا الى اخلــدمـة ا
كــونـنـا مـوظـفـ عـلى مالك الـدولـة
فـمـطـالـبنـا بـسـيـطة وال قبل 2003 
تــثــقل كــاهل الــدولــة والســيــمـا ان
جـميع أقـراننـا من الدوائـر االخرى
اعيدوا الى اخلدمة واحيل البعض
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تـمــكـنت دائـرة الـتــحـقـيـقــات في هـيـئـة
النزاهة من إعـادة عقارات بقيـمة سبعة
مـلـيـارات ديـنـار إلى مـلـكـيـة الـدولـة في
مـحـافـظـة الـبـصـرة. وقـالت الـدائـرة في
بيـان امس ان (مالكـات مديـرية حتـقيق
الـهـيـئـة في الـبـصـرة تـمكـنت مـن ضبط
أولـيـات العـقـارات في دائـرة التـسـجيل
العـقاري بـعد حتـريات قـادت إلى ضبط
ــتـهم الـذي أقـدم عـلى إصـدار هـويـات ا
أحوال مدنية ألشخاص متوف لغرض
نقل مـلكية الـعقارات البـالغة مسـاحتها
الية اً والعائدة إلى وزارة ا  61دو
إلـى شـــــــــخـصٍ آخــــــــر)¨ واضــــــــاف ان
ـفتش ـديرية وبـالتـعاون مع مـكتب ا (ا
العام لوزارة الـداخلية باحملـافظة وبعد
ُتهم تتـبع األوليـات تمـكنت من ضـبط ا
ُـبـرزات اجلرمـيـة و عـرضه على مع ا
قـاضـي الـتــحــقـيق اخملــتص الــذي قـرر
توقـيفه على ذمـة التحـقيق). وفي نفس
الـسيـاق افصـحت الدائـرة عن تفـاصيل
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مــنــهم  إلى الــتــقــاعــد اال نــحـن مـا
زالـت قضـيـتـنـا تـتـنـقل بـ مـجلس
ــالـيـة الــنـواب ووزراتي الــدفـاع وا
وكــذلك مـجــلس الــوزراء هـو االخـر
الـــــــــــذي وعـــــــــــد بـــــــــــحـل هـــــــــــذه
واشاروا الى ان (عددنا االشكالية)
الــكــلي هـو  450 مــوظـفــا ومن كال
مــنـاشــدين الـرئــاسـات ( اجلـنــسـ
ــــــلف الــــــثـالث بـ (حـــــسـم هــــــذا ا
وانـــصــاف هــذه الــشـــريــحــة الــتي
قــدمت خــدمـــة لــلــدولـــة لــســنــوات
طـويـلـة في اخلدمـة).وكـانت وثـيـقة
حتــمل تـوقــيع عــضــو جلــنـة االمن
والدفاع النيابية عدنان االسدي قد
(اقـتـرحـت عـلى احلـكـومـة مـنـاقـشة
نـحـلة مـوضـوع موظـفي الـدوائـر ا
وايجـاد حلـول والسيـما ان اغـلبهم

لم يكمل خدمة 15 عاما). 
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تحدث بأسم .وقال ا 42 صاروخاً
الــــداخـــلـــيـــة ســـعــــد مـــعن إن (مـــفـــارز
استـخبـارات الشرطـة االحتاديـة وأثناء
تفـتيش قريـة اخلزيفي بـكركوك تـمكنت
من ضــــبط وكــــر تــــســـتــــخــــدمه داعش
ويحـتـوي على 42 صـاروخاً مـخـتلـفا)¨
تـفجرة ـواد ا مبـينـا ان (القـوة رفعت ا
وهــدم الــوكـر دون حــادث يــذكــر). وفي
ديالى ¨ الـقت الـقـوات االمـنـيـة الـقـبض
على 16 مـطلـوبـاً وفق قضـايـا ارهابـية
ــمـارسـات وجـنــائـيــة مـخـتــلـفـة خالل ا
االمــــنـــيـــة في مـــنـــاطـق مـــتـــفـــرقـــة من
احملـافــظـة.وقـال الــنـاطق بــاسم شـرطـة
ديالى العقيد غـالب العطية في بيان ان
(دوريـات ومــفـارز من اقـســام مـكــافـحـة
االجـــرام وشـــرطـــة جـــلـــوالء وبـــلــدروز
وشؤون السـيطرات والطـرق اخلارجية
الـــقت الــقــبض عــلى 16 مـــطــلــوبــاً من
ادة بينهم مـطلوبان اثـنان منهم وفق ا

 4ارهاب اثناء تنفيذ اوامر القبض
¨( ـاضـي الـقـضـائـيـة خالل الـيـومـ ا
مـبينـا ان (الشـرطة مـستمـرة في تنـفيذ
واجـبـاتــهـا االمـنـيـة فـي الـقـاء الـقـبض
ـطـلـوبـ الدامـة امـن واسـتـقرار عـلى ا

عموم مناطق احملافظة).
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وافـاد مـصـدر بـأن مـدنـيـاً قُـتل بـهـجـوم
ـصدر في مـسلح شـرقي بـغداد. وقـال ا
تـصريح امـس إن (مسـلحـ مـجهـول
فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باجتاه
مـدني ضمن مـنطقـة الكـمالـية مـا أسفر
عن مــقـــتــلـه في احلــال). واســـتــشـــهــد
واصيب 7 أشـخــاص بـهـجـوم ارهـابي
عــــلـى مـــنــــزل فـي مــــحـــافــــظــــة صالح
الدين.وذكـر بيـان خللـية اإلعالم األمني
امس ان (إعــتــداء إرهــابــيــا بــواســطـة
إطالق نـار مــبــاشـر عــلى أحــدى الـدور
ــزاريع ضـمن الـســكـنــيـة في مـنــطـقـة ا

نحلة وهم موظفون وزارة الدفاع ا
مــدنـيــون صــغــار ولم يــكــونـوا من
رمــوز الـنــظـام الــسـابـق وبـالــتـالي
تنـطبق علـيهم الـقوان الـنافذة ان
كـانوا مـنحلـ او متـقاعـدين النهم
كـــانـــوا يـــدفـــعـــون الـــتـــوقـــيـــفـــات
التـقاعديـة ويضعـونها كـأمانة لدى

الدولة).
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وتـــابـع (اذا كـــانت احلــــجـــة انـــهم
مـفـصولـون  فـمـجلس الـدولـة سبق
وان اوضـح بـــــــأن الــــــــفـــــــصـل من
الــوظــيــفــة ال يــعــني احلــرمــان من
احلــقــوق الــتـقــاعــديــة واذا كــانـوا
مــجـرمــ فــأن الـنــظـام الــقــانـوني
الــــعـــراقي يـــقــــول  اذا حـــكم عـــلى
ـــوظـف بــاإلعـــدام  فـــان حـــقـــوقه ا

التقاعدية تؤول الى خلفه). 
ـنـحـلـة ونـاشـد مــوظـفـو الـدوائــر ا
خالل تـظـاهــرة جـديـدة الــرئـاسـات
الثالث بالتدخل وارجاعهم للخدمة
او احالتهم الى التقاعد بعد مضي

عاناة.   16عاما من الوعود وا
وقـالوا لـ (الـزمان) امس (تـظاهـرنا
مــرة اخــرى امـام مــجــلـس الـوزراء
ـشروعة التي للـمطالبـة بحقـوقنا ا
مـضى عـلـيـهـا 16عـامـا من الـوعود
ـعـانـاة وفي وفي كل مـرة نـسـلم وا
ـسـؤولـ عـلى امل طـلـبـاتـنـا الى ا
اال انـنـا نتـفـاجأ النـظـر بقـضـيـتنـا 
ـلف ورمي الطـلـبات في بـنسـيـان ا
الفــتــ الى ان ــهــمالت) حــاويــة ا
(تظاهرتنا امس االول امام مجلس
الـــــوزراء طــــوقـت من قـــــبل قــــوات

ـديـر الـعام قـرار احلـكم الـصـادر عـلـى ا
لـلـمـصرف الـزراعـي الـتـعاونـي سـابـقاً.
واوضح البيان ان (الدائرة أشارت إلى
دير دان الذي كان يشغل منصب ا أن ا
الــعــام لـــلــمـــصــرف أقــدم عـــلى إحلــاق
ــال الــعــام وذلك ــتــعــمــد بــا الــضــرر ا
ـنحه إحـدى الشـركـات األهلـية قـرضاً
بـقـيـمة 15 مـلـيـار ديـنارٍ)¨ الفـتا الى ان
ـمــنــوح كـان اســتــثــنـاءً من (الــقــرض ا
الــرقـعـة اجلـغـرافـيـة فـضالً عن جتـاوزه
ـمـنـوح لـها)¨ قـيـمـة رأسـمـال الـشـركـة ا
تحـصلة في القضية مؤكدا ان (األدلة ا
ــمــثل الــقــانــوني ــتــمــثــلــة بـأقــوال ا ا
لـلـمـصـرف ومـحـضـرالـتـحـقـيق اإلداري
ــتــهم فــضالً عن تــوضح مـــقــصّــريــة ا
هــروبه عـن وجه الــعـــدالــة األمــر الــذي
أوصل احملـكـمـة إلى الــقـنـاعـة الـكـافـيـة
بإدانته فأصدرت حكمها عليه استناداً
ــــادَّة 340 مـن قــــانــــون إلى أحــــكــــام ا
الـعـقـوبـات وبـداللـة مـواد االشـتراك 47

و48 و49 منه). 
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مـن جـــهـــة اخــرى ¨ اطـــاحت مـــديـــريــة
االســتــخـبــارات الـعــســكـريــة بــداعـشي
مطلوب للـقضاء وبحوزته مـلفات مهمة
ـديريـة في بيان امس للـتنـظيم.وقالت ا
ــديــريــة وبــالــتــعــاون مع ان (مــفـــارز ا
ــشــاة 40 واثــر اســتـــخــبــارات لـــواء ا
معلومات استخـبارية دقيقة تمكنت من
الـقاء الـقـبض عـلى أحد االرهـابـي في
قضـاء الكـرمة وبـحوزته ملـفات مـهمة)¨
واضــاف ان (االرهـابـي اســهم بــتــقـد
معلومـات عن القطعات الـعسكرية وهو
ـوجب مـذكرة ـطـلوبـ لـلقـضاء  من ا
ــادة  4 إرهــاب). قـــبض وفق أحـــكــام ا
وأعلنت وزارة الـداخليـة عن ضبط وكر
تـابع لـداعش فـي كـركـوك يحـتـوي عـلى
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ــنـحــلـة نــاشــد مـوظــفــو الـدوائــر ا
الــرئـــاســات الــثالث بـــحــسم مــلف
عـــــودتـــــهم الـى اخلـــــدمـــــة اســــوة
بــأقـارانـهم مـن الـدوائـر االخـرى او
احـالـتـهـم الى الـتـقـاعد بـعـد مـضي
ـــعـــانـــاة وضـــيــاع  16عـــامـــا من ا
مـطـالـب ايـاهـا بـااليـفاء احلـقـوق 
بوعودهـا وانصاف مجامـيع كثيرة
الـعـدد تـعـاني من ظروف مـعـيـشـية
فيـمـا كشف احلـقوقي عـبد صـعبـة 
اخلالق الشاهـر عن وجود نحو 30
الـف عـسـكـري سـابق ال يـتـقـاضـون
الــتـقــاعـد بــذريـعــة فـقــدان اولـيـات

اخلـدمة . وقـال الشـاهر لـ (الـزمان)
امـس ان (هـــــنــــاك نـــــحــــو 30 الف
عــسـكــري من اجلــيش الــســابق لم
يسـتلـموا تـقاعـدا حتى اآلن بـحجة
عـدم وجــود اولــيـات خلــدمــتـهم او
ـــدة حتت ذريـــعــــة عـــدم اكــــمـــال ا
ـطـلـوبـة للـتـقـاعـد مـع الـعرض ان ا
ن كانت خدمته اقل القانون يـتيح 
من 15 عامـا احلصـول على مـكافأة
تقـاعـديـة بـديـلة لـلـراتب الـتـقـاعدي
تـــعـــادل ضــــعف الـــراتـب االخـــيـــر
مـــــضـــــروبـــــا فـي عـــــدد ســـــنــــوات
ـشــكـلـة واشــار الى ان (ا اخلــدمـة)
تــكــمن في قــوانــ الــتـقــاعــد بــعـد

ـــــاضـــــويــــة اذ تـــــصـــــاغ   2003
ســـيــاســيــة وبــالـــتــالي تــؤدي الى
حـــــرمـــــان فـــــئــــــات واســـــعـــــة من
ــتـقــاعـديـن والسـيــمـا الــكـيــانـات ا

نحلة). ا
b¹bý ‰UL¼≈

مــضـيــفــا (وان وجـد قــانــون عـادل
كـقــانـون الــتـعــديل االول لـلــخـدمـة
والـتقـاعد الـعسـكري رقم 41 لسـنة
2013 يـتم الــتـعــامل مـعه بــإهـمـال
شـديـد وهكـذا بـاقي القـوانـ التي
ايــنـمــا وجـد فــيـهــا ايـجــابـيــة يـتم
واكـد الشـاهر ان االلـتـفاف عـلـيهـا)
ــتـــظــاهــرين هم مـن مــنــتــســبي (ا
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نتجات أعلن مديرعام شـركة توزيع ا
النفطية كاظم مسير ياس عن زيادة
الـكـمـيـة اخملـصـصـة من مـنـتـوج زيت
الـغـاز لـلـمـولـدات الـسـكـنـيـة في كـافـة
احملافظـات لشهر آيـار اجلاري لتكون
ــقـررة عن الــشــهـر ضــعف الــكـمــيــة ا

اضي.  ا
وقــال يـاســ في بــيــان امس (قــمــنـا
بــزيـادة حــصـة مــحـافــظـات بــغـداد –
النجف –كربالء - البصـرة- ميسان-
ـثنى - الـديوانـية - بابل - ذي قار ا
ديــــالى - واسط  –كـــــركــــوك من زيت
الــغــاز لــتــكــون 20 لــتــراً لــكل كي في
ــدعــوم وذلك وبــالــســـعــر الــرســمي ا
بـتــوجـيه من وزيــر الـنــفط ومـتــابـعـة
وكـيل الـوزارة لـشـؤون التـوزيع وذلك
تــزامــنـــاً مع حــلـــول شــهـــر رمــضــان
ـبــارك سـعـيـاً مــنـهـا إلدامــة الـطـاقـة ا

 .( الكهربائية وتوفيرها للمواطن
وكـشف عن (جتـهـيـز مولـدات الـقـطاع
اخلــاص واخملـتـلط لـتــلك احملـافـظـات
من الراغـب بـكمـية 5 لتـرات لكل كي
في من زيت الـغـاز بـالـسعـر الـتـجاري
البالغ 700 دينار لكل لتر فيما جُهزت
مولـدات دوائر الدولـة بخمـسة لترات
أيـــــضــــاً لــــكل  كـي في بــــالــــــســــعــــر

الرسمي). 
من جهـته ذكـر مـديـر هـيـئة الـتـجـهـيز
في الـــشـــركــــة أن (الـــزيـــادة شـــمـــلت
األقـضـيــة والـنـواحي في مــحـافـظـات
نطقة الغربية نينوى صالح الدين ا
واألنـبــار وتـقــرر جتـهــيـزهـا بــضـعف
لتراً ـاضي لتـكون  30 كـميـة الـشهـر ا

لـــــكل كـي في مـن مــــادة زيـت الــــغــــاز
ـناطق التي للـمولـدات السـكنـية في ا
الجتهز بـالكهربـاء الوطنية و20 لتراً
لـكل كي في لـلـمـولـدات الـسـكـنـيـة في
ـعدل 5 الى 10 نـاطق التي جتـهز  ا
سـاعـات كـهـربـاء وطـنـية و10 لـترات
لـكل كي في لـلـمـولـدات الـسـكـنـيـة في
ـعـدل 15 الى ــنـاطق الــتي جتـهــز  ا
20 ساعـة كـهـربـاء وطـنـيـة وبـالـسـعر
ـدعوم). وأضـاف (في ح الرسـمي ا

جُــهـزت مـولــدات دوائـر الـدولـة بـ 10
لـــتـــرات من زيـت الـــغـــاز لـــكل كي في
وحــسب الـضــوابط أمــا فـمــا يـتــعـلق
بــدوائــر الــدولــة الــتـي تــوجــد فــيــهـا
كهرباء وطـنية فتجـهز حسب ساعات

القطع). 
وأكد ان (عملية التجهيز تكون حسب
الـضـوابط والتـعلـيـمات وبـعـد التـأكد
ــولـدات وجتــهـيــزهـا من عـمـل هـذه ا
ذكورة بالطاقة الكهربائية للمناطق ا
الالزمـة اضـافـةً الى جتهـيـز مـولدات
الـقــطـاع اخلــاص واخملـتــلط في هـذه
احملـــافـــظـــات 5 لــــتـــرات لـــكل كي في

وبالسعر التجاري). 
وعن نـــظــام اخلـــصـــخــصـــة كـــشــفت
الــشـركــة عن (جتـهــيـزهــا لـلــمـولـدات
الـسـكنـيـة اخلاضـعـة الى هذا الـنـظام
في مـحـافـظـة بـغـداد بـكـمـية 5 لـترات
لــكل كي فـي من مــنــتــوج زيت الــغــاز
لـلـشـهر اجلـاري مـقـابل ثـمن ألغراض
جتهـيز الطاقـة الكهـربائيـة باإلضافة
الى جتــهــيــز مـولــدات دوائــر الــدولـة
اخلاضعة لنفس النظام بإعتماد على

ساعات القطع للكهرباء الوطنية).

احملــافـــظـــة اســفـــر عن اســـتــشـــهــاد 3
مـواطــنـ وإصـابـة 4 آخــرين). والـقى
قــسم شــؤون الــســيــطـرات فـي ذي قـار
الـقـبض عـلى مـطلـوبـ أحدهـمـا مـتهم
ـنـتــجـات الـنــفـطـيـة بــجـرائم تـهــريب ا

حملافظة واسط.
وذكـر بـيـان لـشـرطـة ذي قـار ان (مـفـارز
سـيـطـرة الـبـطـحـاء الـقت الـقـبض عـلى
ـتــهم ح.ع.ح.ج الـذي يـبـلغ من الـعـمـر ا
ادة 28 21 سنة مطلوب وفق احكام ا
ؤثرات من قانون مكافحة اخملدرات وا
مشيراً العقـلية رقم 50 لسنة 2017) ¨ 
الى ان (سيطرة الفجر تمكنت من القاء
ــتــهم ب. م. ع. ر الـذي الـقــبض عــلى ا
طلوب وفق يبلغ من العمر 39 سنة وا
ــنــتــجـات قـانــون مــكــافــحـة تــهــريب ا
النفطية رقم 41 لسنة 2008 وتسليمه
ـةمنـظـمة في مـحافـظة الى قـسم اجلر

واسط). 
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من أعظم اجلرائم خطراً على النفس واالسرة واجملتمع اجلرأة على الله .

فما هي حقيقتها وما هي حدودها ?
ان اجلرأة على الله تنطلق من وضع أخالقي هش  وبُنْية دينية مهزوزة 
لتـرتـكب  – عن عـمـدٍ- افـعـاالً وأقـواالً تُـسـخط الـله سـبـحـانه وتـخـتـرق مـا

شرّعه من األحكام .
أما حدودها :

عاصي وتمتد الى أكبرها ونقول للتوضيح  فهي تبدأ من أصغر ا
انّ من يحـدّث النـاس بكـذب صريح لـتضـليـلهم  هـو من أصحـاب اجلرأة
وهـو مدان ومؤاخـذ بهذه اجلـريرة  مع انه قد يـستصـغرها وال على الله 

يرى لها هذا احلجم من اخلطورة 
بدأ هنا : ا

عصية  انظر الى من عصيتَ وال تنظر الى صغر ا
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وقــد اخـتـص فـقـه االمـامــيّــة بــجــعل الــكـذب عــلى الــله ورســوله (ص) من
ـفطـرات وهناك ُفَطـرّات في الصـوم تمـاما كـما انّ األكل والـشرب من ا ا

–لالسف الشديد  –من ينسب الى الله والى رسوله ما ليس له واقع .
وهذا النوع من الكذب يؤدي الى حتريف الدين وتشويه حقيقته .

ومن هنا اعتُبر من اجلرائم اخلطيرة .
لقـد اعـتـاد الـكثـيـر من الـناس ان يـطـلـقـوا على مـا اليـرضـيـهم من األقوال
واألعمـال صـفة الـتحـر  مع انّ هـذا التـحـر يعـتـبر تـشـريعـاً ومن باب

قال الله وأقول ..!!
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وحـ أمـر (بـورقـيـبـة) الـتـونـسـيـ بـتـرك الـصـيـام في شـهـر رمـضـان في
اضي بحجة الـتأثير السلبي على االنتاج انبرى له الستينات من القرن ا
(الطـاهر بن عـاشـور) العـالم الديـني الـشجـاع فردّ عـلـيه وأبطل أكـذوبته 
وذكّـر بـحـقـيـقـة الــصـــــوم كـفـريـضـة إلـهــيـة ال يـــــحق ألحـد ان يـنـكـرهـا
والفـقهـاء مجـمعـون على ان مـن ينـكر الـواجب الضـروري خارج عن ربـقة

االسالم 
اء الذهب . وقف الشامخ من الطاهر بن عاشور يكتب  وهذا ا

لقـد كان حـجم اجلرأة عـلى الـله هنـا كبـيراً وكـبـيراً لـلغـاية فـقد وصل الى
حدّ تعطيل فريضة الصيام التي هي ركن من أركان االسالم .
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ـقـبور-  والـتي قلّ ان يـذكرهـا ذاكر – ومن اجلرائم الـكـبرى لـلدكـتـاتور ا
كـتـابـته الـقـرآن بـدمه مع انّ الـدم من الـنـجـاسـات  فـكـيف يُـكـتب الـقـرآن

طهرون  –بالنجاسة ? سه اال ا –الذي ال 
انها اساءة مؤسفة للقرآن وجرأة منكرة على الله .

ويؤسفنا اننا لـم جند من يضارع (الطاهر بن عـاشور) في موقفه الصلب
قبور ويعريه . ة الدكتاتور ا من بورقيبه ليرد على جر

ولقـد تـصدى كـاتب الـسـطور  –وكان يـومـذاك في لـندن  –للـرد عـلى هذه
احلـمـاقــة  ولم يـسـكـت عـنـهــا  كـمـا لم يــسـكت عن ســواهـا من اجلـرائم
ظالم التي اقـترفهـا الطاغوت  ولـكنّ ذلك كان محـجوباً عمن هم داخل وا
ــفـروض من قـبـل الـطـاغــوت عـلى كل الـعــراق بـسـبب الــطـوق احلــديـدي ا

نافذ االعالمية . ا
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ومن أعظم مـصاديق اجلـرأة على اللـه (البورصـة) التي أنـشأهـا سيـاسيو
ـهـمـة في مـنحىً واقع ا ـناصـب وا الصـدفـة في (الـعـراق اجلديـد) لـبـيع ا

ا خجل أو حياء ..!! يسته بكلّ القيم دو
ـال الـعـام والـتي بـلـغت مـئـات ـنـهـوبـات الــكـبـرى من ا وقُلْ مـثل ذلك عن ا
ـلـيـارات من الـدوالرات  ومـا يـقـتـنِـصُهُ الـقـراصـنـة  –قـراصـنـة الـفـساد ا
واالفساد  – من العموالت من الـشركات واجلـهات اخملتـلفة وال حول وال

قوة اال بالله العلي العظيم .
ومن اخملـجل لــلــغـايــة ان يـزدحم االنــتـهــازيـون من
ـوصل) اجل احلـصــول عـلى مــنــصب (مـحــافظ ا

كما يزدحم الذباب على احللويات ...
ولهم في ذلك سعار محموم ...

مثل العربي القـدير عادل امام (شاهد مشفش تعد مجموعة مسـرحيات ا
شـاغبـ  والواد سيـد الشـاغل  والزعيم) من روائع حاجة  ومـدرسة ا
الفن الـنـاقـد الـبنـاء الـهـادف الصـريح  اذ شـكـلت نـقدا الذعـا في وقت لم
ليان) امام جبروت عالم كـانت اجلماهير مقيدة يستطع احد ان يتفوه (بـا
واالفواه ملجـمة حد الـتكمـيم  حينـما انتشـرت مسرحـية الزعـيم منتصف
التـسعـينـات وهي االخـيرة من ربـاعيـاته الفـنـية الـرائعـة   تهـريب بعض
ـكبل انـذاك  وقـد وقـعت بـعض تـفـاصيل النـسخ الى الـعـراق احملـاصـر ا
شـاهد الذي كان يتابـعها باخلفية العرض كالبلسم عـلى مسامع وعيون ا
ويشـعر بـعادل امـام وكانه يـعبـر عمـا في الضـميـر العـراقي  حيـنمـا كان

يصيح : (عاش الزعيم االوحد  بالروح بدم نفديك يا زعيم) .
برغم مـرور حوالي اربعـة خمـسة عـقود عـلى اول عرض مـسرحي لـشاهد
ـتلقي ومـعبرة مشفش حـاجة  اال انهـا ما زالت تعـرض بصورة مـؤثرة با
عن الواقع الذي جتيش اهاته بـصور وحركات وكلمـات دقيقة جدا  حتى
ـسـرحـيـة وال ـسـتـمـر حـد الـهـسـتـريـا ال يـؤثـر عـلى جـديـة ا ان الـضـحك ا

يخرجها عن سياقها الفني الهادف  . 
هنـا يـكـمن سـر جنـاح امــــام في تـعـبـيـره عن خـلجــــات الـشـارع الـعربي
ل عامة  بضحـكات  متغلـغلة األعماق دون حـاجة الى تهريج وصخب 
ـيـزات عـبـــــقـريـة عـادل امـام الـذي تـمـيـز عـمن سـواه  وهـذه احـد اهم 

برغم كثرتهم .
أصبحت سياسة شبكـات االتصال العاملة في العـراق استهدافية جليوب
ـزعــجـة يـتـرى لــيل نـهـار ـواطـنــ بـالـدرجـة األولـى  فـسـيل الــرسـائل ا ا
ا ـتـكررة او دون ذلك  ال هـدفـية واضـحـة اال تشـجـيع ور وبالـسـاعات ا
ـواطن للـشراء والـصـرف واالستـقـطاع االنـترنـيـتي والرصـيدي .. تمـويه ا
ـواطـن أصـبحت حـديث شـارع يومي وجـزء من سوء حتى ان شـكاوى ا
ا يـثـير اخلدمـات الـتي تـعيـشـها الـبالد وحـتى االن ال أجـوبة شـافـيـة اال 
شك وجـهـات صــرف جـديـدة .. وقــد قـال احـدهم ان رصــيـده األسـبـوعي
خلـص برغـم عدم اتـصـاله وال مـرة وقـد عـلق بـطـريقـة سـاخـرة : ( قـطـعوا

تلفون الشقة مع اني معنديش تلفون) .
ستترين الكثير من متفنني استــــــــغالل الفقراء في دوائر الدولة سيما ا
بالـشـعـارات واحملــــــتمـ بـقـوى مـستـفـيـدة مـنهـم  اخذوا يـبـتـــــــــدعون
طرقاً شـتى الســــــــتـقطـاع الغرامـات والضـرائب التي تـذهـــــــب جليوب
واطـنـ ذهـبـوا السـتـــــالم احلـصة الـتـــــــمـويـنـية ـنتـفـعـ .. فـبـعض ا ا
ففوجئوا ان احد افراد اسرهم قـد حجبت عنه احلصة .. دون أي اشعار
او أي سبب وجـيه .. وكي تـعـاد يحـتـاج الى دفع وتـوسل وتـرويج معـامـلة

وهلم جرى .. 
عـنية بيـيع العقارات واطن الى الـدوائر ا كما أصبـحت عملـية مراجعـة ا
ـســتـمـر سـيـمـا وقـطع األراضي  مـتـعــبـة روتـيـنـيــة حـد االبـتـزاز والـدفع ا

لـلـفــقـراء بـشــكل يـتـطــلب وقـتـاً طــويالً واجـراءات روتــيـنـيـة
ـوظـف واطن وكـآن بـعض ا مقـيـتـة  تـؤدي حللـب ا
لـكـية شركـاء مـعه في البـيت  اذ ال يـخرج سـنـد ا
ـروره بـشـبـكـة عنـكـبـوتـيـة ال يـعرف الـعقـاريـة اال 
سـرهـا ووجـعـهـا اال الـفـقراء الـواقـفـون فـي طـابور

طالب من طقطق الى سالم عليكم .. ا

غالب العطية

هدي عادل عبد ا
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اكد اخلبير القانوني طارق حرب
اســــتــــحــــالــــة احلــــصــــول عــــلى
تــعـــويــضــات لــلــمــتــضــررين من
الــقــوات االمـريــكــيــة في الــعـراق
بـسـبب مــحـاكـمـتــهم وفق قـانـون
مـــخــــالـــفـــة قـــواعـــد االشـــتـــبـــاك
االمــريـــكي ولــيس بـــتــهــمــة قــتل

. واطن ا
وقــال حــرب لـ (الــزمـان) امس ان
(الـــقــــضـــاء االمــــريـــكي يــــحـــاكم
اخملالف من اجلنـود العسكري
الذين كانوا في العراق وارتكبوا
واطن على اساس جرائم قتل ا
قـانـون مـخـالف قـواعـد االشـتـباك
ــة قـتل ولـيس عـن ارتـكــاب جــر
وبــالـتــالي اسـتــحــالـة احلــصـول
عـلى تـعــويض لـلـمــتـضـررين من

ذلك).
واضــاف ان (احملـاكـم االمـريــكـيـة
ســـبق وان نـــظـــرت في قـــضـــايــا
كثيرة وكـان منها قتل 17 عراقيا
في ســـاحــــة الـــنــــســـور مـن قـــبل
حيث الـشركـة االمنيـة االمريـكيـة 
لم تـــــقـــــرر احملـــــاكم تـــــعـــــويض
ــــا اصــــدرت ــــتـــــضــــرريـن وا ا
احــكـامــهــا وفق مــخــالف قــواعـد

االشتباك). 
وأصدر الرئيس األمريكي دونالد
تــرامب عــفــوا عن ضــابط ســابق

في اجلـيش برتـبة لـفـتنـانت حكم
قـضى عــلـيه بــالـسـجن 25 عـامــا
مـنهـا خمس سـنـوات بتـهمـة قتل

Æ2008 سج عراقي في
وأدين مـايـكل بـيـهـيـنـا وهـو قـائد
مـفرزة في الـفـرقة 101 احملمـولة
جـوا بـالــقـتل غـيـر الــعـمـد وحـكم
عـليه بـالـسجن  25 عامـا بـعد أن
قـــتل عـــلي مـــنـــصــور الـــذي كــان
يــشــتــبه في انــتــمــائه لــتــنــظــيم

القاعدة . 
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الـذي جرد مـنصور وزعم بيـهيـنا
من مالبـــسه أثــنــاء اســـتــجــوابه
أنه وأطــلق الــنـــار عــلــيه مــرتــ
تـصـرف دفاعـا عن نـفـسه. وجرى
خــفـض حـكــمه بــعــد ذلك إلى 15
عــامـــا ثم أطـــلق ســراحه بـــشــكل
مــشــروط في 2014 بــعــد خــمس
ســنـوات من مــدة عـقــوبـته. وقـال
البـيت األبيض في بـيان أمس ان
(قضية بيهينا لقيت دعما واسعا
ـــــــســـــــؤولــــــ مـن اجلـــــــيش وا
ــــنـــتــــخـــبــــ في أوكالهــــومـــا ا
). وكـان مـايك هـانـتـر ـواطـنـ وا
ـثل االدعــاء في أوكالهـومـا قـد
تقدم بالتماس للبيت األبيض من
أجل الـعـفـو. وألـقي الـقبـض على
مـنصـور واستـجـوبته اخملـابرات
العـسكـرية في مـا يتـعلق بـهجوم

بــقـنــبـلــة مـزروعــة عـلى الــطـريق
ـفرزة في قـتلت اثـنـ من أفراد ا
21 نـــــيــــــســـــان عـــــام 2008. ثم
صدرت أوامـر باإلفـراج عنه لـعدم
كـفايـة األدلـة و تكـليف بـيـهيـنا
بـــــإعـــــادتـه إلى قـــــريـــــتـه وخالل
الــعـمـلــيـة أوقف بــيـهــيـنـا قــافـلـة
الــسـيـارات واسـتـجـوب مـنـصـور

في ما يتعلق بالهجوم. 
وقـال بـيـهـيـنـا في شـهـادتـه أثـناء
محـاكمـته عام 2009 إن منـصور
حــــاول انــــتـــــــــزاع سـالحه وإنه
أطـلق الـرصـاص عـلـيه دفـاعا عن

النفس. 
وقـال الـبـيت األبـيض إن بـيـهـيـنا
كـان سـجـيـنـا مـثـاليـا و"يـسـتـحق
تـمــامـا الـعــفـو. وكـانت احملــكـمـة
الفـدراليـة في واشنـطن قد ادانت
أحــــد أفـــــراد شـــــركــــة بـالكــــوور
ــــــــة األمـنــــــيــة بـارتـكــاب جـر
قـــــــتل من الــدرجـــة األولى بــحق

مدني في بغداد عام 2007.
حـيث نظـرت احملكـمـة  في قضـية
نــيــكــوالس سالتـن الـذي كــان في
 23من عــمـره وقت وقــوع حـادث
قـتل مـدنـيـ فـي سـاحـة الـنـسور
بـبـغداد عـلى يـد عنـاصـر الشـركة
مــبـــيــنــة انه أدين في بالكــووتــر
هــذه الــقــضــيــة عــام 2014 لــكن
احلــكم في حــقه ألــغي الحــقـا من

فـيـمـا قـبل مــحـكـمــة االسـتـئـنــاف
انـتـهت احملــاكـمـة الــثـانـيـة خالل
العام اجلاري من دون نتيجة ألن
القضاة لم يستطيعوا بلورة رأي

موحد بشأنه. 
وتـــرفض احملــــاكم االمـــريــــكـــيـــة
تعـويض اي عراقي الن احـكامـها
ا تقوم لم تكن بسبب الضرر وا
على اسـاس عدم االلـتزام بـقواعد
ــــوجب ــــقــــررة  االشــــتــــبــــاك ا
الـقـانــون االمـريـكي والســيـمـا ان
ـــثل ـــشـــتـــكـي عـــادة هـــو من  ا
احلـكومـة االمـريكـيـة ولم يكن من
عـوائل الــضـحــايـا وان حــضـروا
بــعض هـذه احملــاكـمــات ولـكن لم

يحكم لهم بالتعويض .

طارق حرب
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