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نـفط اإلقـلـيـم اوضحـت عـبـد الـواحد ان
(هــنـاك عـصـابـات في إقــلـيم كـردسـتـان
تـــســـيـــطــر عـــلى واردات الـــنـــفط وكل
الـقــوى الـسـيـاسـيــة الـكـرديـة ال تـعـرف
صــــــادرات اإلقــــــلــــــيم وال ايـن تــــــذهب
الــواردات). وكــشــفت ان (اإلقــلــيم يــكن

ضـغـيـنـة لـبـغـداد ويـسـتخـدم لي االذرع
عـن طـــريق رواتـب مـــوظــــفي اإلقــــلـــيم
ــــــقـــــــراطي ورئـــــــيس احلـــــــزب الـــــــد
الــكــردسـتــاني مــسـعــود بــارزاني لـديه
أخـــطـــاء في إدارة مــلـف الــعـالقــات مع
لف الـداخلي لإلقليم). وزادت بـغداد وا

الــنــصـف الــســنــوي مــنــهــا الــتــقــاريــر
والـندوات). وعدت عـبد الواحد الـتقرير
(تــضــلــيل كــبـيــر جملــلس الــنــواب قـبل
ــواطن لـكن يـبـدو ان مــجـلس الـنـواب ا
مــتــواطـئ مع احلــكــومــة ويــفــقــد دوره
ان الـرقـابي) واصـفـة احلـكـومـة والـبـر
احلــــالـــــيــــ (األســــوأ بــــعــــد 2003 ).
وأضــافت ان (وزيــر الــصـحــة مــغــلـوب
عــلى امــره ومـضــغــوط بـشــدة ورئـيس
الــوزراء يـقــول لـلــوزيـر الـكــفـوء: اذهب
انـت وربك فـــقـــاتال) مـــســـتـــدركـــة (في
الـعـراق نـحـتـاج الى تـوعـيـة في جـمـيع
اجلـــوانب مـــنــهـــا تـــقــيـــيم احلـــكـــومــة
واخـتـيـار األحزاب).  وتـابـعت ان (عمل
ــعـارضــة مــهم جـدا فـي تـقــيـيم األداء ا
ـعـارضـة للـتـقـرير احلـكـومي وتـقـييم ا
احلـكـومـي الـيـوم اعـجـبـني كـثـيـرا فـقـد
فــضح الــكــثــيـر من اإلخــفــاقــات" عـادة
ــعــارضـة" خــطــوة احلــكــمــة بــاجتــاه ا
جـريـئـة وقـويـة ومـهـمـة) مـوضـحـة انه
(ألول مـرة في تاريخ العراق تـتجه كتلة
ـعارضـة" منـوهة شـيعـيـة وطنـية الى ا
الـى ان" األحـزاب الـى هـذه الــلــحــظـة ال
عارضة للدولة واحلكومة). تـفرق ب ا
 وبـينت ان (احلـكمـة تعـارض احلكـومة
ولـــيس الــدولـــة وتــمــثـل الــرقــيب إلداء
الــســلـطــة الــتــنــفـيــذيــة) الفــتـة الى ان
(الـثـقـافـة بـعد  2003تـعـد اسـوء ثـقـافة
فـي تـاريـخ الـعــراق والــدورة احلــالــيـة
تـشبه دورة العـارف عبـد السالم وعبد
الــرحــمن من حــيث ضــعــفــهــا والـكــتل
ـسـيطـرة على الـدولة الـسـياسـية هي ا
الـية عاجز عن تدقيق وديـوان الرقابة ا
حـساب الوزراء). وحول مشكلة تصدير
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عــبــد الــواحـد (امــا فــؤاد حــســ لـديه
مـسؤولية ولم يخـرق القانون ألنه وزير
مـالية الـعراق كله ومن حقه دفع رواتب
مـوظـفي البـصـرة واالقلـيم وهـو مبـتلى
بـحــكـومـة اإلقـلـيم; لــكن عـلـيه ان يـكـون
وضـوع احلزب حـيـاديا فـيمـا يـتعـلق 
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اصــدرت وزارة الــنــفط قــرارا بــتــعــيـ
من خـــريـــجي كــلـــيــة الـــهــنـــدســة 238
الـكـيـمـيـاويـة بصـيـغـة عـقـد وفق الـقرار
وذكـرت الـدائـرة االداريـة لـلوزارة .174
فـي بـيــان امـس انه (حــصــلت مــوافــقـة
نــائب رئـيـس الـوزراء لــشـؤون الــطـاقـة
وزيـر النفط ثامـر عباس الغـضبان على
تـشغـيل خـريجي الـهنـدسة الـكيـميـاوية
ـثـبـتـة ازاء كل اسم مـنـهم بـالـشـركـات ا
بـصيغة عقود وفقا للقرار  174الصادر
مـن مــجـــلس الـــوزراء لـــســـنــة .)2019
ـوافـقـة جـاءت اسـتـنـادا وأضـافت ان (ا
الى كـــتـــاب االمـــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس
الـوزراء / دائرة شؤون مـجلس الوزراء
اضي والحـقا باعمامنا في 5 من ايار ا
ــاضي وكــانـت وزارة الـنــفط فـي ايـار ا
اصـدرت قـرارات بـتـعـيـ اكـثـر من الف
من خــريــجي كــلــيـات هــنــدســة الــنـفط
فــضال عن تــعــيــ وجــبـة اولى  25من

خريجي الهندسة الكيمياوية.
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عــلى صــعــيــد مــتــصل اكــدت الــنــائــبـة
الــسـابـقـة والــقـيـاديــة في حـراك اجلـيل
اجلـديد سـروة عبد الـواحد ان التـقرير
احلــكـــومي انــطــوى عــلـى مــا وصــفــته
بــتـضــلـيل كــبـيـر فـي حـ اشـارت الى
عـصابـات تسيـطر عـلى النـفط في إقليم
كـــردســتــان. وقـــالت عــبـــد الــواحــد في
تــصــريح تـلــفــزيـوني امـس (اسـتــغـرب
تـقييم احلكـومة لنفـسها وتقـييم الكتل
الــســيـاســيـة لــهــذا الـبــرنــامج بـدالً عن
مـجلس النواب) مبينة ان (هناك أمورا
ـعيب ذكرها في التقرير احلكومي من ا
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ـشرفـة وهمـا يرنوان إلى عندمـا يطـوف عبـد الله خـالد جـاسم وولده تـركي بالـكعـبة ا
نـقوشة ـتداخـلة ا يزان بـسهـولة الكـلمات ا البيت الـعتيـق فإنهـما بخالف كـثيـرين 
على كـسوة الكعـبة إذ انكـبا لنـحو عشـرة أشهر عـلى كتابتـها مع حوالي  170عامال

في مكة أقدس بقاع اإلسالم.
يـعمل االثنـان في مهنـة يرجع تـاريخها
إلى مـا قبل اإلسالم سقـاها األب لولده
الـذي قــد يـورثـهـا بـدوره إلى ابـنه ”لـو
عــايـــز ومــســتـــعــد. تُـــصــنع الـــكــســوة
بـاستخدام  675كـيلوغـراما من احلرير
اخلــــام األســــود لـــــلــــجــــزء اخلــــارجي
واألخـضـر لـلـبـطانـة الـداخـلـيـة إضـافة
إلى  100كـيـلوجـرام من خيـوط الفـضة
ـاء الذهب و 120كـيلـوغراما ـطلـية  ا
من خـيـوط الـفـضـة اخلـالـصـة لـكـتـابـة
ــنــقـوشــة عــلـيــهـا اآليــات الـقــرآنــيـة ا
بـتـكلـفة إجـمـاليـة تصل إلى  24مـلـيون
ريـال سـعـودي. لكن عـبـد الـله وتركي ال
يـتـوقـفـان كـثـيـرا عـنـد تـلك الـتـفاصـيل
قام هنة التي يتقـاسمانها هي في ا فـا

األول مبعث فخر وابتغاء لألجر.
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يـقـول عـبـد الـله ( 56عـامـا) ويـعـمل في
مـصـنع الـكسـوة مـنذ  32عـامـا (أفتـخر
ـكن ـا أشـوف شـغـلي عـلى الـكـعـبـة 
في نــاس مـا يـقـدروا يــقـرأوه أنـا أقـدر
أقــرأه وأفــتـخــر). أمــا الـعــبــارات الـتي
ــيــزهـــا عــبــد الــله وتـــركي أكــثــر من
غــيــرهـمــا فــهي (ال إله إال الــله مــحــمـد
رســــــــول الــــــــله) (الــــــــلـه جـل جـالله)
(سـبــحـان الـله وبـحـمــده سـبـحـان الـله
الـعـظيـم) (يا حـنّـان يا مـنّـان) وسورة
اإلخالص داخـل دائـرة مــحـاطـة بــشـكل
مـربع من الزخـارف اإلسالمـية. صـناعة
الـكسـوة الـتي يجـري تغـيـيرهـا سنـويا
خالل مـوسم احلج صـبـيـحة يـوم عـرفة
في الـتاسع من ذي احلجة هي صناعة
فـريدة تـمتـزج فيهـا التـقنـيات احلـديثة
واألدوات الـتـقـلـيـديـة الـوارد واحملـلي
الــروحي واجلــمــالي. تــدخل اخلــامـات
ـعـامل الخــتـبـارهـا أوال ـســتـخـدمــة ا ا
والــتــأكــد من جــودتـهــا ومــطــابــقــتــهـا
ـمـلـكـة لـلــمـواصـفـات. وفي جـامــعـات ا
دراسـات عــلـمـيـة مــسـجـلـة عـن عـمـلـيـة
تـصـنـيع الـكـسـوة. وكـست الـعـرب قـبل
اإلسالم الـكعبـة تشريـفا وتعـظيمـا لها
وعـندمـا كسـاها النـبي محـمد بـعد فتح

الـسـنـ إلى جـانب إهـداءات من مـقام
خــادم احلــرمــ الــشــريــفــ لــرؤســاء
الـدول. يـعـمل نـحـو  100فـني فـي قسم
احلــزام الــذي يـتــولى تــصــنــيع حـزام
الـكـســوة والـسـتـارة الـتي تـوضع عـلى
بـاب الكعبة والصمديات وهي تصاميم
تـــوضع عـــلى األركــان وحتـــوي ســورة
اإلخالص. يـــقـــول فـــهـــد عــودة ضـــيف
الــعــويـضي ( 55عــامـا) مــديـر الــقـسم
ـصنع منذ  34عـاما (القسم ويـعمل با
ـصـنع... الشـغل ذهـني وبدني... قـلب ا
ذهـني ألن اخلطـأ سيقع لـو فقـد العامل
تـركــيـزه وسـيــضـطـر لـفــتق كل الـعـمل
وبـدني ألنه يـجلس وقـتا طـويال مـنكـبا
عـلى خيوط الذهب). ويشـير العويضي
وهـبة الفطـرية في هذا العمل ألهـمية ا
قـائال  التـدريب يـستـمر لـفتـرة لكن أهم
ـوهـبـة. عـمـلـنـا مـتعـب وصعب. شيء ا
ــوهـوب من مــسـكــته لـلــخـيط تــعـرف ا

لإلبــرة.. من مــســكــته لــلــذهب.. بــعض
الـنـاس ما يـكـمل شـهر تـدريب. يـحصل
ــصـنـع عـلى ــرشــحـون لــلــعــمل في ا ا
تـدريب عملي لسـتة أشهر ثـم ينضمون
ــصــنع لــسـتــة أشــهــر أخـرى من إلى ا
الـتدريب العملي والـنظري علي يد أحد
اخلـــبــراء أو مــديـــر قــسم. يـــقــول زكي
يــوسف بـسـام ( 56عــامـا) الـذي يـعـمل
صنع منذ  35عـاما ”هـنا اخلبرة فـي ا
الـعملـية أهم من التعـليم النـظري.. هنا
أفـــضل من اخلـــطــاط. اخلـــطـــاط يــخط
ونــحن نــخط فــوق اخلــطـاط. شــغــلــنـا
صــعب. )أصــعب حــرف الــهــاء شـغــله
صــعـب هــو والــواو لـــكن مع اخلــبــرة
تـعتاد احلمد لله). عقب انتهاء اإلنتاج
يـقام احـتفـال سنـوي في مصـنع كسوة
الـكـعــبـة لـتـسـلـيـمــهـا إلى كـبـيـر سـدنـة
الـــبـــيت وفـي أثـــنـــاء فـــريـــضـــة احلج
تـسـتـبـدل الـكـعبـة كـسـوتـهـا لـتـسـتـقبل

احلــجـاج في ثــوبـهـا اجلــديـد أول أيـام
عــــيـــد األضــــحى. ويــــصل االهــــتــــمـــام
بـالــكـسـوة حــد وجـود فـرقــة كـامـلـة في
احلـرم عـلى مدار  24سـاعة إلصالح أي
تــلف قــد يـطــرأ عــلـيــهــا بـســبب تــعـلق
الـبـعض بـهـا ومـحـاوالتـهم قـص أجزاء

منها للتبرك بها أو للذكرى.
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ـة فَــتُـقــطع قــطـعـا أمــا الـكــسـوة الـقــد
وتُـهـدى من العـاهل الـسعـودي لـرؤساء
الـــدول والــســـلك الــدبـــلــومـــاسي خالل
احلج. يـقول تـركي بيـنما يـعمل بـالفعل
ـقـبل بـعـد تـسـلـيم عـلى كـســوة الـعـام ا
الـكسـوة اجلديـدة (فخر أن نـرى شغـلنا
كـتبي عـلى الكـعـبة... ال أفـضل العـمل ا

على هذا العمل).
وأعـلنت بـعثـة احلج العـراقيـة استـنفار
جــمــيع الــلــجــان الــعــامــلــة في الــديــار
ـــشــاعــر ــقـــدســة اســتـــعــدادا اليــام ا ا

مـكة في العام التاسع لـلهجرة أصبحت
كــسـوتــهـا شــعــيـرة إسالمــيـة يــحـرص
سـلمون على عـليهـا اخللفاء واحلـكام ا
مــر الــعــصــور. وانــتــقــلت مــســؤولــيــة
ـمـلـكـة بـعـد أن صـنـاعــة الـكـسـوة إلى ا
ظلت تقليدا مصريا لقرون. وفي مصنع
إنـتاج الـكسوة في مـكة يـستخـدم حرير
وأصـــبــاغ مـن إيــطـــالــيـــا وخـــيــوط من
ـاء الذهب من الـفضـة بـعضـها مـطلي 
ـانيـا لكن اآلالت احلـديثـة لم تسـتطع أ
حــــتى اآلن أن حتل مــــحـل الـــعــــمــــالـــة
الــــيـــدويــــة بــــســــبب احلــــرف الــــبـــارز
ــسـتـخـدم فـي نـقش اآليـات الــقـرآنـيـة ا
عــلـيــهـا. يــقـول أحــمــد بـوعــنـتــر وكـيل
ـلك عـبد الـعالقـات الـعـامـة في مـجـمع ا
ـشـرفـة الذي الـعـزيـز لـكـسوة الـكـعـبـة ا
أنـشئ في  1927لـكن صـنـاعـة الـكـسوة
لم تستقر فيه بشكل دائم إال منذ 1962
مـا عرفـوا على مـر العـصور يـختـرعوا)
لـــهــا آلــة ألن احلـــرف مــرتـــفع. راحــوا
انـيا وحاولوا عـلى مستوى الـيابان وأ
الـعـالـم. مـا قـدروا. لـذا يـبـدي عـبـد الـله
وتــركـي وزمالؤهــمــا في قــسم احلــزام
وهـو األكبـر واألهم في مصنع الـكسوة
ثــقــتــهم في اســتــمــرار الــدور احملـوري
ــصــنع الــذي ال لــلــعــمـل الــيــدوي في ا
يـعـمل به أي أجـانـب مـنذ عـهـد الـعـاهل
لك فـهـد الـذي أمر الـسـعـودي الراحـل ا
ـصنـع بالـكـامل. يـقـول عـبد بـسـعـودة ا
الــله آلــة تــشــتـغـل عـنــا بــالــنــيــابـة? ال
حـاولوا وتـعبـوا وجابـوا آالت وما طلع
مـثل الـشـغل الـيـدوي الـبـارز واجلـمـيل.
صنع أيضا فـضال عن الكسوة ينـتج ا
مـلكة ولـوحات إهداء قـطعـا لسفـارات ا
ـديــنـة وكــسـوة احلُــجــرة الـنــبـويــة بــا
ـنورة لـكن هذه ال يجـري تغيـيرها إال ا
بـأوامر ملكية لعدم وجود عوامل جوية
تـتلفها بحيث تستـلزم تغييرها سنويا.
ـصـنع أيـضـا تـنـفـيـذ إهداءات يـتـولى ا
ــثـال بــأوامـر مــلـكــيـة. وعــلى ســبـيل ا
ــتــحـدة ــلك فــهــد مــقــر األ ا أهــدى ا
إحـــدى ســتـــائـــر الـــبــاب فـي ســنـــة من

ـقـدسـة وتهـيـئة  1307حـافالت مـنـها ا
كــشــفــة لــنــقل احلــجــاج. وأشــارت 44
الـبعثة في بـيان الى ان (الهيـئة العامة
لالرصـاد في الـسعـوديـة تتـوقع هـطول
أمـــطـــار من غــــزيـــرة الى مـــتـــوســـطـــة
مـصحوبة برياح هابطة على أجزاء من
ــكــرمـــة هــذا الــيــوم مــنــطـــقــة مــكـــة ا
الــثالثـاء). ودعت احلـجــاج الـعـراقـيـ
الى (إتــخـاذ احلــيـطـة واحلــذر واتـبـاع
تـعلـيمـات السالمـة ومنـها االبـتعاد عن
نخفضة الـطرق واجلسور واألراضي ا
ـرور من تــيــار مـائي وعــدم مـحــاولــة ا
ســـيـــراً عـــلى األقـــدام). وشـــددت عـــلى
(ضـــرورة احلــذر الـــشـــديـــد في الـــلــيل
عـنـدمـا يـصـعب الـتـعـرف عـلى مـخـاطـر
طـر الـغزيـر ولو الـسـيول" مـبيـنـة ان "ا
لـفــتـرة قــصـيـرة قــد تـتـبــعه سـيـول في
ـرتـفـعـات فـيـجب ـنـاطق اجلـبـلـيـة وا ا

احلذر).

ـقـراطي الـكـردسـتـاني ومـشـاكـلهم الـد
كـــونـه مـــنـــحــــاز لـــهـــذا احلــــزب بـــعـــد
الـيـة). وأفادت ـنـصب ا تـرشـيحـهم له 
(بـان هـذه الـلـحـظـة في جـمـيع مـناصب
الـدولة يوجـد محاصصـة وتقاسم حتى
في مـــنــصب مــديــر الــعــام امــا رئــيس
حــكــومــة اإلقــلــيم اجلــديــد نــيــجــرفــان
بـارزاني أتـمـنى ان ال تـكـون ادارته مثل
إدارة احلـــــكــــــومـــــة وحلـــــزب واحـــــد)
موضحة (في السابق كان هو ومسعود
بـــارزاني يــتـــعــامـالن عــلى ان اإلقـــلــيم
ــقـراطي والى عــبـارة عن احلــزب الـد

االن لم نر منه شيئاً وننتظر).  
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واردفت عـــبــد الــواحــد بــالــقــول (نــحن
مـعــارضـون حلـكـومـة اإلقــلـيم ونـنـتـظـر
ـرتـقـبـة واإلصالح يـجب اإلصـالحات ا
ان يــبـدا من الــعـائــلـتــ الـنـافــذتـ ثم
تــــدرج لــــبــــاقي االنــــســــاب) مــــبــــديـــة
اسـتـغـرابـهـا من (عـدم فـتح مـلـف فـساد
واحــد بــحق أي مــســؤول فـي حــكــومـة
اإلقــلــيم وكــأن جــمــيــعــهم مــنــزهـون)!.
وذكـرت ان (جـميع رؤسـاء الوزراء لـبوا
مــصــالـح اإلقــلــيم في فــتــرات مــعــيــنــة
هدي صالـهم; لكن عادل عبد ا حتـقيقا 
مايزال بشهر العسل مع اإلقليم واعتقد
انه ســيــنـتــهي قــريـبــا بـســبب مــشـاكل
الــنـفـط) وقـالت (اذا لـم يـأمــر مـســعـود
شاكل مع بغداد بـارزاني بإنهاء مـلف ا
لن يـنهي مليون وفـد كردي أي مشكلة).
واخـتـتمت عـبـد الواحـد (شـاسوار عـبد
الــــواحـــد لـــديـه طـــمـــوح ولــــديه رؤيـــة
لـلــتـغـيـيـر في إقـلــيم كـردسـتـان وهـنـاك
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كـنت أسمع بـهـذا اإلنـسـان الراقي من خـالل اإلعالم والصـحـافـة والـلقـاءات الـتـلفـزيـونـية
واجلـمـيع يشـيـد به وكيف جنح مع نـادي الـشرطـة عـندمـا كـان على رأس الـهـيئـة اإلدارية
ـثـالـيــة لـلـنـادي ومـازال جـمـهـور وقـاد الــشـرطـة  الى انـتـصـارات  عـديــدة بـحـكم ادارته ا
ـلعب أو مـنـاسبـة أو حتى لـقاء صـدفة في الـشرطـة يـتغـنى بأسـمه لكـني  لم ألـتقه ال في ا

الشارع 
توسـطة واإلعـدادية  سوالف فـوزي بعـد فراق طويل قـبل ثالث سنوات الـتقـيت بصـديق ا
وسـألني هل التـقيت باألسـتاذ أياد بـنيـان? . فاستـغربت من سؤاله وقـلت له " هل تعرفه "
فـقال لي كـان مـسـجونـا مـعي في نـفس الـزنـزانة  وتـعـذب كـثيـرا في الـسـجن وفـعال كان
سوالف مسجونـا وخبر اعتقاله عرفناه نحن أصـدقاؤه في السيدية لكني لم اعرف وجود

اياد بنيان معه في نفس الزنزانة  .
قلت لسوالف اذا الـتقيت بحجي    أياد سـوف اخبره عنك . وبالفـعل التقيت به في كافيه
ـناسـبة تـكر الـنـجم مجـبل فرطـوس واخملرج ـايسـترو الـعائـدة لـلكـاب نـشات اكـرم  ا

صالح كرم 
كان هـذا لقـائي االول معه وجلـسنـا على نـفس الطاولـة " أنا واحلـاج اياد بنـيان والـكاب
نشـات أكرم واإلعالمي حـسن عيـال مديـر الريـاضيـة العـراقيـة حالـيا . وأتـذكر في بـداية
تعـارفنـا حتدث نـشأت اكـرم عني وقـال للـحـاج اياد بـنيـان  " ابو عـبد الـله إعالمي  وكان
ضـابط شرطـة  وصديق اجلـميع " من حـديث نشـأت عني بـدأت كالمي معه بـأن صديـقنا

شترك سوالف يبحث عنك .  ا
عــنـدمـا ســمع أسم سـوالف . قـال لي " ويــنه اني أدور عـلــيه هـذا صـاحب مــواقف ويـايـة
بـالـسجن "  أعـطـيته رقم الـهـاتف وبدأ يـكلـمـني عن صديـقي سـوالف فقـلت له حـجي اياد

توسطة وأبن منطقتي واعرف اخالقه وشهامته  سوالف اعرفه من ا
كـان انطـبـاعي االول عن اسـتـاذ اياد بـنـيـان بـعد هـذا الـلـقاء أنـه " أنسـان ودود مـبـتسم .
شـخـصـيتـه جذابـة ورائـعـة يشـعـرك أنه يـعـرفك منـذ وقت طـويل  .الـتـقـطنـا بـعض الـصور
وانتهى التـكر وصافحت احلاج أياد عـلى أمل ان نلتقي مرة ثانـية بدون موعد مسبق .
وبالفعل الـتقيته مـرة او مرت ولم يتـعد اللـقاء اكثر من دقـائق معدودات وكل واحد ذهب

الى سبيله 
لقـائي الثاني كـان في دبي حيث كنت بـصحبـة الصديق مـحمد ابراهـيم والتقـينا بـالكاب
نـشـأت أكـرم وأخـبـرنـا وجـوب حـضـورنـا حـفل تـوقـيع كـتـاب زوجـته " حـوراء " وهـي أبـنة
عرفة هذا فاجاة وجود والدها احلاج اياد وكانت فرصة لي  االستاذ اياد بنيان وكانت ا

الرجل اكثر 
ـأخوذ عن اياد بنيان انه أداري ناجح وريـاضي سابق أستطاع أن يقود نادي االنطباع ا
وهـبة ايـاد بنـيان بـحفظ الـشرطـة الى منـصات الـفـوز واإلبداع لـكن جمـيعـنا لم نـعـرف  

الشعر ومعلوماته الغزيرة جدا في التاريخ واألدب 
وعـنـدما أكـملـت كتـابي من ذاكـرة علي كـاظم واقـيم حفل تـوقـيع في مبـنى جـريدة الـزمان
حرصت عـلى ان يكـون االسـتاذ أيـاد بنـيان بـ احلضـور فـاتصـلت به وقال صـار وتدلل

وجاء حامال بيده باقة ورد وكان هو عطرها بحضوره البهي  
قـبل أسبـوع كنـت بصـحبـة وزيـر الشـباب والـريـاضة الـدكـتور أحـمد الـعـبيـدي  في زيارة
قصيـرة الى بيـروت بدعـوة من وزير الـشبـاب اللـبنـاني محـمد فـنيش وهـو قيـادي معروف
في حزب الـله وكـان استـاذ ايـاد بنـيان مـسـافرا مـعنـا بـصحـبـة الوزيـر . وعنـدمـا وصلـنا
بـيروت كانت غـرفتي في الفـندق بجـانب غرفـته وتوطدت عالقـتي معه واكتـشفت أنه قار
جيـد لكـتب  الـتاريخ والـشعـر واألدب ومحـاور رفيع مـع اآلخرين ويـتحـدث معك بـسالسة

عن الكثير من القضايا 
وأثـناء زيارتنا لـوزير الشبـاب اللبنـاني محمد فنـيش . جلسنـا في القاعة بـعد االنتهاء من
توقـيع اتـفاقـيات ريـاضـية وشـبابـية بـ الـوزارت الـعراقـيـة واللـبنـانـية وكـان احلديث في
واضيـع العامة  بـحضور الكـثير من الشـخصيـات اللبنـانية وهنـا أنبرى احلاج مخـتلف ا
ـتـنـبي وبـعض ـعـرفـيـة وتـكـلم بـفـصـاحـة عن ا أيـاد بـنـيـان واخـرج كـل مـوهـبـته األدبـيـة وا
علومات الـتاريخية حتى أن االستاذ زيد اخليامي مـدير عام في وزارة الشباب اللبنانية ا

قال " اجللسة كانت رائعة بوجود االستاذ اياد بنيان ومعلوماته وأحاديثه الشيقة " 
بـدأت اعــرف حــجي ايــاد عن قــرب وعــرفت تــواضــعه وأخالقـه وحـبـه لـآلخــرين وعــرفت
معـاناته في الـسجن هو وزوجـته التي كـانت محكـومة باإلعـدام في فتـرة النظـام السابق .
ؤبد . كـان يتـكلم بحـزن ولو ال خـجله لـنزلت دموعه مع كل هو  كـان محـكوما بـالسـجن ا
ضربـة سيـاط على ظهـره  من قبل رجـال االمن في السجن يـتذكـرها عنـدما يتـحدث معي
ومع ذلك لم يـتباه ويـتفاخـر بذلك . ساعـد الكثـير من النـاس بصمت دون ان يـعلن بذلك .
ظْلم من الـكـثيـرين وكـان يرد اإلسـاءة باإلحـسـان . مسـامح لـلغـير

ويعتذر أذا أخطا بحق اآلخرين . 
باألمس عدنـا من أربيل وفي كل زيـارة بصحـبته أتمـتع بحواره

واضيع  وحديثه الشيق في مختلف ا
ـعـنى بـصـراحـة اعـتـز جـدا بـصـداقـته واعـده إنـسـانـا رائعـا 

الكلمة " خُلقا وأخالقاً وتواضعا واحتراما "
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ـشـهـد السيـمـا إذا كـان دورها بـنـاءً  داعـماً تـفخـر الـشـعـوب بتـقـدم بـلدانـهـا وتـصدرهـا ا
تخاصم  ويـطفئ النيران كلما أوقدت تباعـدين ويجمع ا للسالم  دبلومـاسياً  يُقرب ا
للحرب  فـليس أعز من الـنفس وال أغلى من الـروح  وليس أكثـر فخراً من أن يـكون بلدك
ــؤســــــــــــــــف أن حـــكــام الـــعــراق وعــلـى مــدى ثالثـــة عــقــود حـــامل رايــة الـــسالم . وا
خـــــــــــلت  1980 -  2003 حـمــلــوا رايـة احلــرب والـعــدوان عـلى أبن الــدار واجلـار 
الـشـقـيق والــصـديق  حـتى راحت أخـبــار حـكـام الـعـراق تـؤرق احملـافـل الـدولـيـة وتـشـغل
القـائمـ علـى أمر الـسلم واألمن الـدوليـ . وما أن بـدأت بـوادر التـعافي تـلوح في األفق
بعد احتالل وانـهيار وإرهاب  حمل حكام العراق اجلدد غصن الزيتون بيد وراية السالم
بـاليد األخـرى في محـاولة جادة لـلعودة بـالعـراق إلى دوره احملوري كراعٍ لـلسالم  وليس
أروع من ذلك  فــهل من كــاره لــشـمــوخ بــلـده وعــز وطــنه وتـقــدم دوره وتــصـديـه لـلــحـدث
شـهد . ويقيـناً أن من يقول غـير ذلك أما حاقـد أو حاسد أو باغض أو دخيل . وتصدره ا
فالعراق من أوائل الـدول العربيـة التي عرفت الدستـور كقانون أعـلى للدولة في زمن كانت
اني  فيه حُلت فيه جل البالد العـربية ترزح حتت نير االحـتالل  والعراق بلد النـظام البر
ـانية ولـكن حتت ضغط الـشارع غـالباً  وال من انات وسـقطت حـكومات ال بـإرادات بر بـر
منكر منـبر احلريات الشخـصية والعامة  وفي الـعراق نشأت كبريـات االحزاب السياسية
واعرقها  ومنـه أنتقلت هذه التجربة إلى الغالب من البالد العربية  وهل من منصف ينكر
دور احلـريات الـصحـفـية واإلعالمـيـة  فالـعراق بـلد الـصـحافـة احلرة والـقـلم البـناء  ومن
ـواقف الـوطنـية والـوقفـات الداعـمة يقـرأ تـاريخ الصـحافـية الـعراقـيـة سيـجد أرثـاً ثراً من ا
قـومة حـينـاً أخر  وبـالقطع أن ال صـحافـة حقـيقـية دون قـلم حر ومـوقف مبدئي  حينـاً وا
فال خير في إعالم يـصفق ويهـلل ويزبد ويرعـد من أجل كسب ود الظـالم أو التزلف إليه 
فاإلعالم والـصـحافـة مـا وجدت إال مـن أجل رصد االنـحـراف وتقـو االعـوجاج  وتـنـوير
ـواطن وتـبصـيـر الـضـال  لكن لـيس من الـوطـنـيـة واإلعالم احلر  نـقـد احلـاكم وجتـريحه ا
ـا بـقصـد الـتـسقـيط واإليـقـاع وبـذرائع ظاهـريـة مـختـلـفـة  مرة وتقـريـعه دون وجه حق وإ
بداعي أن االهتمام بشأن الداخل أجدى  وأخرى بذريعة التذلل وثالثة بقول ضعف الدور
وقلـة التأثـير  وراح رابع ينـتقد وقـفة احلاكم وطـريقة سالمه وحـميمـية مصافـحته  وليس
ـأجـور فـقد بـاع ضـميـره قـبل قـلمـه  لكن الـعـجب كـله في من يـؤيد ويـتـفاعل العـجب في ا
تـراكـمـة وخـطـايا ـا بـداعي نـقـد األوضاع الـقـائـمـة واألخـطـاء ا ويـشـايع بـحـسن ظن  ور
ــقــرب  أمــا راغب بــوطن مــعـزول الــســابق . ودون شك أن مـن راح يــنـقــد دور الــعــراق ا
ضعيف خـاضع  أو أنه من دعاة احلرب والظلم والعدوان  وليس بعيداً أنه من طائفة من
ـعتـدي عـلى جاره  احملـتل لشـقـيقه  فـاحلرب صـفقّ وهـلل وشايع وبـايع الـظالم لـشعـبه ا
ـة  وتـخـويف اآلمـنـ بـطـولة  عـنـد بـعض من راح يـهـاجم ويـنـقـد شـيـمة  والـعـدوان عـز
ـ رجـولـة . لـقـد ولى زمن احلـرب والـعـدوان  وذهب زمن الـقـمع وتـكـمـيم ـسـا وإرهـاب ا
عبر .  األفواه وكبت األصوات الوطنية واألقالم احلرة  وجاء زمن الكلمة احلرة والرأي ا
ا غاب عن ذاكـرة من راح ينقد دور حكام الـعراق اجلدد في حمل راية السالم أن ور

الـعـراق بلـد مـؤسس في اجلامـعـة العـربـية وحـركة عـدم االنـحيـاز  ومن أوائل الـدول التي
ـتحدة  والراعي األول لدعم نضاالت االمة العربية التي كانت تناضل من انضمت لأل ا
نـكـوب واالنتـصار لـهـوف ودعم ا اجل نيل االسـتـقالل  وهل من منـكـر لدوره في إغـاثـة ا
لـلمظلـوم ? ويقيـناً أن غشاوة اصـابت من أدعى الوطنـية  أن العراق كـبير بـشعبه وعمالق
ـبادئه  الـعـزة فيه والـكرامـة بأرضه والـغيـرة بشـعبـه والوطـنيـة بعـروقه  غُيّب قـسراً عن
اداء دور احملور احملـرك  وأُبعـد جـبراً عن حـمل راية الـسالم  لكـنه عائـد بقـوة وسيـحفظ
التاريخ لكل مـوقفه من وطنه وقادته من الوطنـي الذين راحوا يبحـثون عن الدور ال بقصد
الـتزلف ولـكن بـداعي التـقـريب من أجل السالم وجتـنـيب العـراق ويالت حـرب إن وقعت ال
زلزلة عـلى العراق . حفظ الله سمح الله سـتأتي نيرانهـا وآثارها ا
الـعــراق وشـعـبه  وسـدد خـطــا الـوطـنـيـ من أصــحـاب الـكـلـمـة
احلـرة  وأخـزى من راح يـســدد سـهـام الــنـقـد بـقــصـد الـعـودة
ــنــتــظــرين من بــالــعــراق إلى الــعــزلــة والــوقـوف فـي صــفـوف ا

الضعاف.  
{ استاذ دكتور 

مـتجاوزين اثناء حملة لرفع التجاوزات
عن ســــوق الـــدجـــاج ضـــمـن مـــنـــطـــقـــة
االورفـلي نـتج عـنه اضـرار مـاديـة طالت
االلـيات اخلاصـة باحلمـلة). وأضاف ان
(أمـانة بـغـداد حتتـفظ بحـقهـا القـانوني
ـعـتـدين لـيـنـالـوا جزاءهم في مـالحقـة ا
الــعــادل).في غــضـون ذلك أفــتــتح قــائـد
عــمـلــيـات بـغــداد الـفــريق الـركن جــلـيل
الـربيعي امس تقاطع البياع الذي يربط
عارض شـارع احلي الصناعي بشارع ا
غـربـي بـغـداد.واغـلق الـتـقـاطع ألسـبـاب
أمـنية منذ عام  .2006وحـضر االفتتاح
رور العام وآمر اللواء السادس مدير ا
الفرقة الثانية شرطة احتادية وأعضاء
اجملـلس الـبـلـدي لـقـاطع الـرشـيـد.وعـبـر
واطنون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة ا
عـمـلـيات بـغـداد لـفـتح هـذه التـقـاطـعات
ـواطن وتخفيف لـلتخفيف عن كاهل ا

رورية. حدة الزحامات ا

شـرقي بـغـداد مـا اسـفـر عن مـقتـله في
احلـال). وتمكنت قوات احلـشد الشعبي
حـافظـة نيـنوى. مـن تطـهير  16قـريـة 
وقــال اعالم احلــشــد في بــيــان امس إن
(قـوات الـلـواء  15فـي احلشـد الـشـعـبي
تــمـكــنت من تــطـهــيـر  16قــريـة جــنـوب
ــرحــلـــة الــثــالــثــة من ــوصـل ضــمن ا ا
عـــمــلــيـــات إرادة الــنـــصــر).وأوضح أن
(الــقـــرى هي الـــعــدايــة والـــرحــمـــانــيــة
وهـــداجـــة وكــوخ وابـــو شـــويـــحــة وام
سـيجان ومام حمزة وكـبة العبة وصهل
عـــبـــاس وام الـــشــلـــ واحلـــويش وتل
ـــلح وتل درويـن وزركــة واالمـــريـــلي وا
الــذهب). مـن جــهــة اخــرى اســتــنــكــرت
أمـــانــــة بـــغـــداد االعــــتـــداء الـــذي طـــال
كـوادرها خالل حـملـة إلزالة الـتجاوزات
في بـغـداد.وقـال بـيـان لألمـانة  امس ان
(كـــوادرهــا فـي بــلـــديــة الـــصــدر االولى
تـــــعـــــرضـت الى اعـــــتـــــداء مـن جـــــانب

ـوجب مـذكـرات ــطـلـوبـ لــلـقـضــاء  ا
ادة 4/1  إرهـاب). قـبض وفـق احـكـام ا
وفي بــغـداد أعــلن مـصــدر في الــشـرطـة
امس عـن اســتــشـهــاد ضــابـط وإصــابـة
أربـعــة مـنـتـسـبــ بـتـفـجــيـر اسـتـهـدف
ـــصــدر في دوريـــة لــلــجـــيش.واوضح ا
تـصريح إن (عبوة ناسفة انفجرت امس
مــســتــهــدفــة دوريــة تــابــعــة لــلــواء 55
بـاجلـيش في مـنـطـقة الـبـو عـامـر ضمن

قضاء الرضوانية).
`K  ¡«b²Ž≈

مـــضـــيـــفــــا ان (االنـــفـــجـــار اســـفـــر عن
اسـتشـهـاد  ضابط بـرتبـة رائد وإصـابة
أربــعـــة مــنــتـــســبــ بـــجــروح). واقــدم
مــجـهــولـون عــلى  قـتل مــدني بــإعـتـداء
مـسلح شرقي بـغداد. وقال مـصدر امني
في تــصـريح إن (مــسـلــحـ مـجــهـولـ
فـتحوا نيران اسلحـتهم الكاتمة باجتاه
نـطقة سبع قصور مـدني اثناء مروره 
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جنــــحت مــــديــــريـــة االســــتــــخــــبـــارات
الـعـسـكريـة في اخـتـراق وتـفكـيك خـلـية
إرهـابيـة كانـت تخـطط لتـنفـيذ عـملـيات
ـــديــنـــة الـــرمــادي مـــركــز اجـــرامــيـــة 
مـــــحــــــافــــــظــــــة األنــــــبـــــار فـي عــــــيـــــد
األضـحى.وقالـت وزارة الدفاع فـي بيان
امس انه(بــعـمـلـيــة نـوعـيـة اســتـبـاقـيـة
نــفــذت وفق مــعــلـومــات اســتــخــبــاريـة
دقـــيــــقـــة تـــمــــكـــنـت مـــفـــارز شــــعـــبـــة
االسـتخبارات الـعسكريـة في الفرقة 10
ـشاة بـالتـعـاون مع استـخبـارات لواء ا
من اخــتـراق وتــفـكــيك خـلــيـة إرهــابـيـة
وتـلقـي القـبض على الـرؤوس اخلمـسة
ـدبرة لـها في مـنطقـة جزيـرة الرمادي ا
بـاألنبار).وأضاف ان االرهـابي (كانوا
يـخططون لـلقيام بـعمليـات إرهابية في
األنــبــار في عـيــد األضــحى). وبــحـسب
الـبيان فإن (جمـيع أفراد اخللية هم من
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