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االسـمـاك في بـحـيـر حـمـرين شـمال
شــرقـي بــعــقــوبــة اشــهــراً طــويــلـة
خـــاصـــة بـــعـــد تـــكـــرار مـــســـلـــسل
اســتــهـــداف الــصــيــادين تــبــددت
خــصــوصــا بــعـد تــأكــيـد اجلــهـات
ــــنـــــطــــقــــة األمـــــنــــيـــــة عــــلـى أن ا
ــــــــــسـوكـة بـشــكل جـــــــــيـد من

قبل قــــوات احلشد الشعبي). 
وأضاف اجلبـوري  أن (إعادة فتح
الـــبـــحـــيــــرة ســـيـــؤمن رزقـــا آلالف
العوائل من خـالل استثـمار الثروة
السـمكـية فـيهـا ) . ومن جانب آخر
قـال عضـو مـجلس مـحـافظـة ديالى
ان عـامــر الــكــيالني لــ (الــزمـان )  
(قــضــاء بـــلــدروز كــان يــضم اكــبــر
ـعـامل الـطـابوق فـي ديالى مـجـمع 
ويــزيــد عــددهــا عن 100 مــعــمل  
واالن %80 مـــــنــــــهـــــا تـــــوقـف في
اضية على نحو تسبب السنوات ا
في انـهـيــار قـطـاع اقــتـصـادي مـهم
كان مصـدر رزق االف العوائل على
مـدى عقـود ) . واضـاف الـكيالني 
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كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبد
الله احليالي  مصير العشوائيات
ـــــــحـافـظـة في قـضـاء بـعـقــوبـة 

ديالى . 
وقـــال احلـــيـــالي لـ (الـــزمــان) إن
(قـائممـقامـية بعـقوبة وبـالتـنسيق
مـع احلــكــومـــة احملــلــيـــة اتــخــذت
قــرارا واضـــحــا حـــيـــال مــصـــيــر
الـــعـــشــــوائـــيــــات في بـــعــــقـــوبـــة
ومحـيطـها وهو بـقاء الـوضع كما
هي لـدواعٍ انسـانيـة ريثـما يـتوفر
بديل او مـشـروع وطني يـسهم في
إيـجـاد حلـول منـطـقيـة لـكل االسر
الـتي يــعـاني اجلــزء االكـبـر مــنـهـا

الفقر وبعضها نازح ومهجر ) . 
وأضــاف احلـــيــالـي  أن  ( هــنــاك
اســتــثـنــاءات في قــرارنـا وهي إن
أي عـــشــــوائـــيـــة تـــقع عـــلى ارض
ـشــروع حـكــومي او اســتـثــمـاري
سـيـتم رفــعـهـا دون تــأخـيـر وهـذا
أمــــر حــــاسم)   مــــشـــيــــرا الى أن

(ديــــــالـى تــــــتــــــعــــــامـل مـع مــــــلف
الـعـشوائـيـات من مـنطـلق انـساني
بــــحت ولـــــكن مع مـــــنع اتــــســــاع
الـعـشوائـيـات ولـلبـلـدية احلق في
هــدم مـنــزل جـرى بــنـاؤه في ارض
لوكة إذا كان بناؤها يؤدي الى
ضــرر في مــشــروع بـنــاء شـارع او

أي مشروع خدمي ) . 
ولفت قائمـمقام قضـاء بعقوبة الى
ـديـنـة تـضم حـالـيـا أكـثر من أن ( ا
ثلون 1500 منزل متجاوز وهم 
حــاالت انـســانــيـة تــســـــتـدعي أن
تهيأ خطط او برامج حكومية على
مـسـتـوى الـدولـة لـتـــوفـيـر مـساكن

لهم ).
ودعـا رئـيس الـلـجـنـة الـزراعـية في
مــجـــلس مــحــافــظـــة ديــالى حــقي
اجلبوري إلى فتح بـحيرة حمرين
أمــام الـصــيــادين لالســتــفـادة من
ثرواتـها السـمكيـة. وقال اجلبوري
لـ ( الـــزمـــان ) إن  ( الــتـــداعـــيــات
األمـــنـــيـــة دفــعـت إلى مـــنع صـــيــد

خالل 2019 اغلبها انتهى بالوفاة
مــؤكــدا بــان الــوضع االقــتــصـادي
والفقر من اهم االسباب التي تدفع
لـالنتـحـار خـاصـة لـلـشـبـاب مـؤكدا
ـيــز الــعــام اجلــاري هـو بــان مــا 
زيــادة واضــحــة في عــدد الــنــسـاء
نتحرات قياسا ببقية السنوات). ا
واكد رئيس مجلس محافظة ديالى
ـشاريع عـلي الـدايني  بـان كـلفـة ا
تلكئة تزيد عن 350 مليار دينار ا

داخل احملافظة. 
وقــــال الـــدايـــنـي لــ (الـــزمـــان)  ان
ـشـاريـع االسـتــراتـيــجـيـة (كــلـفــة ا
ـتـلـكـئـة في ديـالى تـزيـد عن 350 ا
ـســتـشـفى مـلــيـار ديـنـار ابــرزهـا ا
االســـــتـــــرالـي ومــــديـــــنـــــة ديـــــالى
الـريـاضــيـة ومـجـمـعــات الـغـالـبـيـة

والكاطون السكني ) . 
ــشــاريع واضــاف الــدايــني  ان (ا
متلكا منذ سنوات طويلة الفتا الى
مواد بنـاء واليات اتلـفتها االجواء
ــنــاخــيـــة وهي بــقــيـــمــة ماليــ ا
ــشـاريع الــدنـانــيــر الفـتــا الى ان ا
تـلكئـة هي ثروة في مـهب الرياح ا
داعـيـا الى خطـوات انـقاذ حـقـيقـية
تــــســـهـم في اعــــادة احــــيـــاء تــــلك

شاريع من جديد).  ا
من جانب آخر أعلن رئـيس اللجنة
االمـنــيـة في مـجـلس ديـالى صـادق

احلــــســـيـــنـي لـ  ( الـــزمـــان )  إن
(االجــهــزة االمـنــيــة في ديــــــــــالى
بدأت سـتـراتـيـجـيـة امـنـيـة جـديدة
مـضــمـونــهـا االســاس تـعــزيـز امن
االحــزمــة اخلــــــضـــر الــتي حتــيط
ــدن الـرئــيــســيـة ومــنــهـا مــراكــز ا

بعقوبة ) . 
وأضــــــــاف احلـــــــــســــــــيـــــــــني  أن
(االستراتيـجية هدفـها درء مخاطر
االرهــاب والــعــمل عــلى انــهــاء اي

تطرفة). نشاط للخاليا ا
مـؤكـدا بـان ( اجلـهـد الـشــــــــــعبي
لـــكل شـــرائـح اجملــتـــمع ســـيـــكــون
عـــــــنــــــــصـــــــراً اســـــــاســـــــيــــــــاً في
ســتــراجتـيــتـــــــــنــا من خالل فــتح
ــــزيــــد مـن نــــوافــــذ الـــــتــــعــــاون ا
ــــعــــلــــومــــاتي ألجـل دعم االمــــن ا

واالستقرار الداخلي ) . 
واشـار رئـيس الـلـجـنـة االمـنـية في
مــــــجـــــــلـس ديــــــالـى الـى أن  (أمن
احملافـظة خالل 2019 هو االفضل
قـيـاسـا بـبقـيـة الـسـنـوات واالهالي
لـــهـم دور ايــــجــــابي في حتــــقــــيق
االستقرار من خالل تـعاونهم الذي
ـيـزة في حـقق نـتــائج ايـجـابــيـة 
اضيـة من خالل االسهام االشهـر ا
في عـمـلـية تـفـكيـك خاليا اجـرامـية
وارهـابــيـة مــتـورطـة بــالـكــثـيـر من

اعمال العنف).
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ان (الـــســبب الـــرئــيــسـي النــهــيــار
صـــنــاعــة الــطــابـــوق هــو تــهــريب
اصــحــابــهــا مــادة الــنــفط االســود
الـتي تـمـثل مـادة  اسـاسـيـة وجني
االربـاح بـدال من تـشغـيل مـعـامـلهم
وانــتـاج الــطـابــوق   الفـتـا الى ان
مــوضـوع الــتـهـريب لــيس سـرا بل
مــعـروف وهــنـاك شــكـاوى في هـذا
ــضـمـار لـكن لم يـتـخـذ اي اجـراء ا
الفـتا الى ان هـنـاك تغـطـية لألسف

وضوع) .  على ا
واشــار عــضـو مــجـلـس ديـالى الى
(تـــهــــريب مــــادة الــــنـــفـط االســـود
مسـتمرة مـنذ سنـوات الفتا الى ان
الـتـهـريب تـسـبب في قـطع مـصادر

رزق الكثير من العوائل) . 
وفـي ســـيـــاق آخـــر كـــشف مـــكـــتب
حـــقـــوق االنـــســـان في ديـــالى عن
حــصــيــلــة االنــتــحــار خالل الــعـام

اجلاري داخل احملافظة. 
ـكـتب صالح مـهدي وقـال  رئيس ا
لــ ( الـــزمــــان )  إن  (حــــصـــيــــلـــة
ــســجــلــة رســمـيــا في االنــتــحــار ا
ديــالى خالل شـهــر ايـلـول اجلـاري
بـــلـــغت 3 حـــاالت بـــيـــنـــهم امـــرأة
واالسـبـاب مـتـعددة بـيـنـهـا مـشاكل

عائلية) . 
ان  (عـدد حـاالت واضـاف  مــهـدي 
االنــتــحــار جتــاوزت حــاجــز الـ30
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أسـقـطت عنه اجلـنـسيـة الـعراقـية
كــبـاقي يـهــود الـعـراق و صـودرت
أمالكــهم في ســنـة 1950 في زمن

حكومة توفيق السويدي 
و قرر الـدكتـور نعـيم عدم الـذهاب
الى اســـرائـــيل وعــدم الـــتـــجــنس
باجلنسية االسـرائيلية فعاش في

بريطانيا .
ويـسـمى في بـريــطـانـيـا الـدكـتـور
احملـسن الـيـهـودي العـراقي . ألنه
يـساعـد بشـكل مـستـمر الـعراقـي
احملــتــاجــ في بــريــطــانــيـا دون
سؤال يـبدر منـه عن دينه أو عرقه
او مـنـطــقـتـة و سـاعــد خـصـوصـا
الالجئي العراقي الذين هربوا

في زمن النظام السابق
وعـنــد سـمـاع الــبـروفـســور نـعـيم
دنـــكـــور بـــاحلـــصـــار و اجلــوع و

ــــرض الــــذي أصــــاب الـــعــــوائل ا
الـــعـــراقـــيـــة نــتـــيـــجـــة احلـــصــار
ــــــــــفــروض عــلى االقــتــصــادي ا
العـراق بعد حـرب اخلليج األولى
قــام سـراً بــإرســال مــا يــقـارب من
مــلــيـون بــاونـد اســتــرلـيــني عــبـرَ
مـــــكـــــاتب حتـــــويـل لألمـــــــــــــوال
مــــوثـــوق بــــهــــا لـــدعـم الـــعــــوائل
احملـتاجـة لكن كـان للـسيـر دنكور
شــرطـان فـي مـنـح هــذه الـعــوائل
األول أن ال يـــعــــرف احملــــتـــاج من
ــســاعـدات والــثــاني أن ال أرسـل ا
يــقــال لـــلــبـــروفــســور دنـــكــور مَن
اسـتـلـمـهـا .  مــنـحـته لـقب (سـيـر)
ـواقـفه ـلـكـة إلـيـزابيـث الـثـانيـة  ا
اإلنــســانـيــة الـنــبـيــلـة وتــبـرعــاتـة
الــســخـيــة دون تــمــيــيـز ودون أي
مـصلـحة شـخصـية والـتي توزعت
في مــجـــاالت الــطـب والــدراســة و

احلــــاالت االجـــتــــمــــاعــــيـــة
اخلاصة باجلالـية العراقية
في بـريطـانيـا  توفي سـنة
ـئة 2015 عن عـمـر ناهـز ا
عــام و هــو يـبــكي الــعـراق
شـوقا و اغـتـرابا وأوصى
بـــان يــكـــتب بـــشــــــــهــادة

وفاته .
اجلنسية عراقي" ....

خــــيـــر الـــنــــاس من نـــفع
الناس.

يهودي يـحول امواالً من
اخلـــــارج الى الـــــعــــراق
وســيـاســيـون يــحـولـون
اموالهم من العراق الى
اخلارج لـيبـني ويتـملك
قـــــصـــــوراً وعـــــقــــارات
بــــــــربـــــــــــكم مـن هــــــــو

الشريف واخمللص !?
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قدم األطباء إحصائيات خطرة تظهر
انتشـار مرض الكبـد الدهني وحسب
اخلبـراء ان ذلك يدل عـلى اتبـاع نظام
ـــــواد غــــــذائي خــــــاطئ كــــــذلك مـن ا
الـغـذائيـة الـضـارة واألطعـمـة الغـنـية
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ـــصـــنـــعـــة بـــالـــدهـــون واألطـــعـــمـــة ا
علبـات لكن هناك قائمة واحللوى وا
خلـمس مـنتـجـات تـفـيـد الـكـبـد بـشكل
خــاص وهي: الـيــقــطـ لــلـمــحـافــظـة
اجليـدة على الـكبـد عليك تـناول كـمية
أكــبــر من الـــفــواكه مع الــلب األحــمــر

والبرتقالي كما يحتوي اليقط على
فـيـتــامـ تي الـنـادر والــذي يـسـاعـد
عـلى هضم األطـعمـة الثـقيـلة ويـخفف

من جهد الكبد. 
والمـيـنـاريـا او عـشب الـبـحـر حتـتوي
أوراق عــــشب الــــبــــحـــــر عــــلى أمالح

حـمـض األجلـنــيك الــتي تــســاعـد في
ــواد الــضـارة تـخــلص اجلــسم من ا
واد السامة عادن الثقيلة وا وتزيل ا

شعة.  وا
واأللـــبــــان واألجـــبــــان يـــســــاهم لـــ
الــزبــادي في اســتــعــادة الـبــكــتــيــريـا
ـــواد الــضــارة من ــعـــويــة وإزالــة ا ا

اجلسم. 
شمش اجملفف كما نصحوا بـتناول ا
ـعــجـنـات خـاصـة ذلـك ان احلـلـوى وا
ـصــنـعـة مـنــهـا تـضـر بـالــكـبـد فـمن ا
األفــضل تـنــاول احلـلــوى الــعـضــويـة
ـشـمش اجملفف والـفـواكه اجملـففـة فـا
مــثـال يــقي من ســرطــان الــكــبــد عــنــد
شمش غني تناوله بشكل مـستمر وا
بــالــفــيــنــول الـطــبــيــعي الــذي يــقــلل
مـستـوى الـكولـيسـتـرول السـيئ الذي

يجهد الكبد. 
وزيت الـــزيــتـــون النه يــحـــتــوي عــلى
فيـتامـ  اي والذي يـساعـد في عمل
الــكـبـد فــالـكــبـد هـو مــصـفــاة سـمـوم
اجلـسم وهو يـحارب اآلثـار السـلبـية
ألشــعــة الــشـمس ودخــان الــســجــائـر

وتلوث الهواء واإلشعاع.
وهـــنـــاك بـــعـض األمـــور الـــتي يـــجب
مـراعاتـها أثـناء االسـتحـمام وذلك ألن
ــكن أن بــعض الــعــادات اخلــاطــئــة 
ـرور تـؤثـر عــلى الـصـحــة واجلـسم 

الوقت. 
وهذه خمسة أمور ال يجب القيام بها
أثــنــاء االســتــحـمــام بــحــسب خــبـراء
االستـحمام لـفتـرة طويلـة إن تعريض
اجلـلد لـلمـاء لفـترة طـويلـة يؤثـر على
صحة اجللد فـيجب أال تزيد على 20
دقـيـقـة كـحـد أقـصى حـيـث إن الـبـقاء

ـكن أن ـاء لــفـتــرات طـويـلــة  حتت ا
يسـبب جفـاف اجللـد. واستـخدام ماء
ـــــاء ســــــاخن عــــــلـى الــــــرغم مـن أن ا
الــــســــاخن يــــســـاعــــد فـي الـــشــــعـــور
باالسترخاء ولكن عندما يكون شديد
الـسخـونة فـإنه يسـبب إزالة الـزيوت
الـطــبـيـعـيــة من الـبـشــرة كـمـا أنه قـد
يؤدي إلى حدوث تهيجات في اجللد

ويصبح عرضة للجفاف. 
واســتــخـــدام مــنــتــجـــات عــطــريــة إن
مــســتـــحــضــرات االســتـــحــمــام الــتي
كن حتـتوي عـلى كـثيـر من الـعطـور 
أن تضر باجللـد وتسبب حدوث طفح
وتـــهـــيج وخـــاصـــة لـــذوي الـــبـــشـــرة

احلساسة. 
فــكــلـمــا انـخــفـضت نــسـبــة الـعــطـور

 . نتجات أكثر أماناً أصبحت ا
وتـكـرار اسـتـخـدام الـشـامـبـو لـفـترات
طـــويـــلـــة مع مـــرور الـــعـــمـــر حتــدث
تـغــيـرات في اجلـلــد والـشــعـر ولـذلك
يــجب أن تــتــابـع هــذه الــتــغــيـــــــرات
ــنـتــجـات األنــسب لــلـجــلـد لــتــعـرف ا

والبشرة. 
وعــدم تــغــيــيــر الــلــوفــة من األخــطـاء
الكبيرة التي تفعلها بحق جسمك هو
االستمرار في اسـتخدام اللـوفة لفترة
طـويــلــة حــيث إنــهــا بـيــئــة خــصــبـة
لــلـــجــراثـــيم والــبـــكـــتــيـــريــا بـــســبب

رطوبتها. 
يـجب الـتأكـد من تـنــــــــــظيف الـلـوفة
جيـداً بعد كل اسـتحمـام وتخلـيصها
ـسـتـطـاع كـمـا يـجب ـاء بـقـدر ا من ا
استبدالـها بأخرى مـرة شهرياً وعدم
قـــــــــيــــــــــام أكــــــــــثــــــــــر مـن شــــــــــخص

باســــــــتخدامها.

عبد الله احلياليصادق احلسيني
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ـتـتـابـعـة  ـتـتـبع لـتـاريخ الـعـراق يـلـحظ أن جل عـهـوده لم تـخـلـو من األزمـات ا ا
فـتـاريخ الـعـراق سـلـســلـة من االنـتـصـارات واالنـكـسـارات  وتـتـابع من األزمـات
ـؤمـرات واالنقالبـات والـفـ  تتـخـلـلهـا اسـتـراحات ورخـاء يـتـنفس واحلـروب وا
فيـها الشـعب ال القادة الـصعداء أن األزمـة والعسـر والضيق والـتضيـيق حصة
الشـعب ال احلكـام  فالـقابـض واحلاكم مـستـرخٍ مسـتريح في الـشدة والـرخاء .
حتى راح الـعراقيون يخشـون الرفاه والراحة واالبتـسامة  وعاشوا األمل عسى
ـة  وبـالـقـطع أن من يـتـفـحص الـسـبب ـسـتـد ـسـتـعـصـيـة ا أن تـنـفـرج األزمـة ا
الـكـامن وراء مـا خُـطط ومـا رُسم لـلـعـراق يُـحل عـنـده الـلـغـز الـذي حـيـر الـعـقـول
وراحت التـأويالت تطـرح لتـفسيـر ما حـيك للـعراق   فـليس ارض حـوت اجساد
أنـبـياء وأوصـيـاء وأئمـة وأولـياء وأصـحـاب وأنصـار مـثلـمـا حوت ارض الـعراق 
والـوطـنــيـة في الـعــراق والـغـيــرة في الـعـراق والــشـرف في  الـعــراق والـكـرم في
الـعـراق والـدين في الـعـراق والـلـغـة في الـعـراق واألدب في الـعـراق والتـاريخ في
وقع الـعـراق والـعـقل في الـعـراق واحلضـارة في الـعـراق والـثـروة في الـعـراق وا
للـعراق  ويسألونـك عن العراق  هذه بعض كـرامات العراق وغـيرها أكثر   اال

تكفي بعض هذه الطيبات  للكيد بالعراق وشعبه . 
ا يحمل القاصي والداني  الـصديق والعدو  الغني والفقير لقـد أغاظ العراق 
تطور  حتى تأمر عليه صناع القرار في مركز القرار  فقرروا ان تخلف وا  ا
يبقـى العراق متـصدر األزمة وفي مواجـهة العاصـفة دائما  ولـيس ايسر لتـنفيذ
ـتخلف احملـروم الفـاشل  فكانت الـنظم االنـقالبية ما خُـطط من تمكـ اجلاهل ا
قدرات العراق نحو نصف قرن من الزمان  فعاش العراق التي راحت تـتحكم 
ـسـتـبـد الـذي عـصف زمن االنـقالب وراح شـعـبه وثـرواته ضـحـيـة الـديـكـتـاتـور ا
ال باحلـقوق واحلريات  واعتدى على اجلـار وخرب الدار  وهدر الثروة وبدد ا
 واستـرخص الكرامة وقـطع الرقاب قرابـ لدوام حكمه  فـب حروب ومشانق
مُلـئت  األرض باألجـسـاد الطـاهرة  وظن الـغالب مـن العـراقيـ وهم على ظالله
أن زمن األزمـــة ولى دون عــودة بـــزوال نــظــام حـــكم الــديـــكــتـــاتــور  وجــاء زمن
االنتـصار واحلرية والرخاء  ويقينا أن من مـنا نفسه بهذا األمل لم يقرأ التاريخ
جيـدا  فما حك ظـهرك مثل ظـفرك  فمـنذ متى واحملـتل واألجنبي والـطامع يريد
ا يزال ? لـكن ليس أجـمل من تمـنية الـنفس والـتطلع ن أغـاض و خيـرا بالغـير 
لـزمن الـرخـاء واالنـتصـار . وبـالـقـطع أن لـكل زمـان ومكـان ومـوقع ومـكـنـة ثمن 
واجـهة وثـمن االنـتصـار والكـرامة والـتفـوق والتـصـدر  التـصدي والـتضـحيـة وا
وفي كثـير من األحيـان تقد الـقراب ومـا كرم الله من اخلـلق . لقد تـكالب على
ـة الـديكـتـاتـور وظلم احلـصـار واإلفـقار  ـنتـصـر اخلـارج توا من هـز الـعـراق ا
اجلار والـصـديق ومن تـقاسم مـعه احلـدود واجلـغرافـيـة والـدين والقـومـية  وإذا
كان هـذا حال القريب  فما قرار الغريب البعيد ? هل يريد بالعراق خيرا ? وهل
يغفـر لشعبه ما يحمل من كرامـات ? فكان اإلرهاب والطائفية والـتهجير والتقتيل
نـيع فـصدق ظـنـها الـبـيـني  ثم دولة الـظاللـة الـتي وجدت في الـعـراق احلصـن ا
حيث سـقطت على أعـتابه بعـد أن اعتقد من خـطط ومول وحاك وجـند أن العراق
ــاضـ  وال حــديث ســيـدور في األجل الــقــريب عن عـراق اصــبح من أخـبــار ا
مسـتقل مـوحد  بـعد أن سـقط أكثـر من ثلـثه أسيـر االحتالل اجلـديد  وبـعد أن
استـبيـحت األرض ثم العـرض والثـروة واألثر  فـالعـراق شامخ بـأرضه وعرضه
وتـاريــخه وثـروته  لــكن ابن الــعـراق اسـقط كـل اخملـطـطــات وقـلب اخملــطَطَ عـلى
اخملطِطِ  فـب قتال وتضحـية وتقدم وتراجع وتوحـد وتخالف  عاد العراق حرا
مــوحـدا مـنــتـصــرا  ومن عـاش حــدث االنـتـصــار وعـايش تــفـاصــيـله وجــزئـيـاته
وحيـثياته يجد أنه اقرب لـلخيال من الواقع  بل هو روايـة حتكى لألجيال  تشد
ة وتـقوى بـها اإلرادة وتسـتنهض بـتفاصـيلـها الهـمم  فالشـعب تطوع بها الـعز
ؤسسـة الرسمية وانـكسارها  السالح ة ا وتقـدم وقاتل وقدم وضحى بعـد هز
ن جـاد به الــصـديق ومن قــاتل الـعـراق قـرض من اجلــار والـشـقــيق  وقـلـيــله 

باإلنابة عنه  بل وسالح من تطوع خيرا في كثير من األحيان  . 
وتآمـر من خطط لإلطاحـة مستـمر ولكـن بثوب الـصديق ومن تظـاهر بالـتعاطف 
ـؤامرة ـؤامــــــــــرة  بل هي ا وبـالـقـطع أن من لم يـعش احلـدث يـقـول بنـظـريـة ا

بعينها .
وبعد حتـقق الـنصـر  الناجـز  راح البـعض يـعتقـد أن العـالم سـينحـني احـتراما
ن ة  للـعراق الـذي كسـر أسطـورة اإلرهاب  وهـو ال يعـلم أن نصـر العراق هـز
ن أدعى الـتعاطف  فـكان اخملـطط األكبر  الـذي لو حتقق تظـاهر  وبنـاءه هدم 
ـتخاصم  ال سمح الـله لتحولت ارض الـعراق إلى ساحة لـتصفيـة حسابات ا
ـن حرصـوا عـلـى  إطفـاء نـيـران احلـرب في ارضـهم وإشـعـالـهـا في ارض من
كُتب عـليه القـتال نيـابة مذ وجـد بلـدا في خارطة الـعالم . والالفت استـهجان من
ادعى الوطـنية للخطاب الرسمي العراقي الذي راح يؤكد وفي كل مناسبة    أن
ـا كـان أمن الــعـراق أوال  وسـيـادته خط أمــر  واسـتـقالله ال مــنـاص عـنه  ور
ـنـتــظم الـدولي هـو اخلـطــاب األقـوى عـلى اإلطالق  حـيث احلـديث األخــيـر في ا
ـا قـال الـعـراق  األمن اولـوية والـسـيـادة اولـوية وقف الـعـالم مـسـتمـعـا صـاغـيا 
واالستـقالل اولوية فحدد بخطابه األوليات واسمع من صم األذان  النزاع دمار
ومـقـتل الشـعـوب مـحذور ولـكن إذا كـان شر البـد مـنه فـليـكن بـعيـد عن الـعراق 
لسـيادة الـدول حـرمه  وسيـادة العـراق  أولى  اخليـر وفـير  والـبنـاء قادم ومن
اجله شـرعت القوان  ال بناء والفساد ينخر بجسد الدولة  وال تعافي والبطالة
اخذة بـالتصاعد  لقـد بدأ العراق خطابه بالـسالم وختم ما أراد قوله بالسالم 
ليـؤكد أن رسالة العراق اجلـديد السالم  والسالم على من أراد السالم وسعى

اليه .
ـنـتـصـرين  وسـيـبـقى الـعراق تـحـدة خـطـاب ا فـكـان خـطـاب الـعراق فـي األ ا
حـامال لـرايــة الـسالم عـسى أن يــنـزع فـــــــــتــيل أزمـة لـو أوقــــــــــدت نــيـرانـهـا
ستـأتي على اإلقلـيم وأمنه  ولن يـكون فـيها مـنتـصر لكن اجلـمــــــــــيع مـنهزم 
ــهـمـة ـة وإن اجنـزت ا فـالـسالم انــتـصــار وحتـقــــــــــيــقه غـايــة  واحلـرب هــز

ال واسـتـكـملـت ما أراد حـامـلـو رايتـهـا حتـقيـقه  فـالـروح وا
مــهـدور فــيــهــا  ولــيس اعــز من الــنــفس شيء ولــو كـان
الــنــصــر ذاته  وســيـكــتـــــــــب الــتــاريخ عن مـن سـعى
ــهـمـة  ومن وأجــتـهــد وحـرص وعـمـل من أجل إجنـاز ا
احــبط وأجج وحــرض عــلى دمــار الـبــــــالد والــعــبـاد 
وقـــــــف باق والتاريخ يدون . فالرئاســــة إلى فناء وا
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ـثقـف ـتـخصص تـثـير انـفعـاالت الـكتـاب وا هـدي وفـريقه ا مـا زالت زيـارة عبـد ا
.فــجـأة بــرزت الــصـ الـى الـواجــهــة.ومن هــنـا هــبت عــاصــفـة لــغــويـة واحملـلــلــ

قوية,وعناوين ملونة تصف الزيارة.
ـهدي لـها.كأن تـلك البالد احسـست ان الصـ لم تكن مـوجودة قـبل زيارة عـبد ا
الـعـجـيبـة لم تـكن عـلى اخلـارطة.ومـا ان وطـئت قـدمـا رئيـس وزرئنـا ارضـهـا حتى
عرفـنا ان الصـ بكل شعـبها الـغامض وسحـرها القـد موجودة.اذن نـحن بهذا

عنى نهب االخرين حضورهم ووجودهم. ا
اقـول هـذا النـني حـقـا فـوجـئـت بـكالم حتـلـيـلي مـرهق لالعـصـاب في وقت يـعـرف
اجلمـيع ان العالم غربه وشرقه موجود لـكننا نعاني امراضـاً كثيرة جتعل خبرات
ـشـكـلـة اعــظم الـدول بال فـائـدة. لــست مـتـحـمـســا اليـة فـكـرة او الخـطـر زيــارة.فـا

لدينا.مشكلتنا في طريقة تفكيرنا.
واالهم في النـظام السـياسي الذي عـبد هواه اي احملـاصصة.لـذا يعرف الـصيني
قبل غـيره ان مالمحـنا مرهـقة وان فكرة الـوطن واهية كـخيط بيـت العنكـبوت. قبل
ـهــدي كـانت الــصـ تــتالعب بــالـعــالم.في ايـام نــابـلــيـون قــال هـذا زيــارة عـبــد ا

ارد. االمبراطور كلمة خطيرة جدا.احذروا ا
.وفـي تلك االيـام لم تـكن الـصـ شـيـئا ـارد.قـال الـص سـألـوا نـابـليـون من هـو ا
كالـيوم.لكن عـيني نـابلـيون ابـصرت ما لـم يره معـاصروه ومـستـشاروه. اذا انهى

. احدنا صالته ليقلب سجادته ولينظر اين صنعت.بال شك في الص
ن كل هدايـا احلجاج القادم من مكـة يشتريها احلاج من هـنا ويوزعها كهدايا 
اننا.وتعطينا االشياء في اقل اثمانها.لذا انا اقول يزوره.الصـ تكمل مراسيم ا
ان كـانت احلـكومـة تـرغب بفـعل حـقيـقي يـغيـر واقع احلـياة فال بـد من نـظام يـقنع

العالم اخلارجي بان البلد منضبط بقيد القانون اوال.
ت في لــكن مــتى ســيــتــحــقق ذلك..? الــصــ روح مــعــاصــرة 

ظـروف صـعــبـة.ومـا زالت تـنـمــو.ويـقـال انـهــا لـو تـقـسـمت
الصــبـحت اربــعـ دولــة.فـاي نـظــام يـضم فـي دسـتـوره

وقوانينه اربع دولة في دولة واحدة ?
اذن لنـتعلم من الص مفـهوم الوحدة االخالقية قبل ان
نــفـكــر بــاالســتــثـمــار مــعــهـا,والـتــعــامل مع شــركـاتــهـا

وخبراتها. 
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اصناف من اخلضروات والفواكه

نعيم دنكور مع عقيلتهملكة بريطانيا تصافح دنكور


