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ـسيـحـي في مـنطـقة يـسيـطر عـليـها ا
ــســلــمــون. وتــعــرض تــرامب أيــضــا ا
النـتـقادات نـادرة من شـخصـيـات بارزة
فـي حــزبه اجلــمــهــوري وقــد اتــهــمــوه
ــتـحــالـفـ مع بــالـتـخــلي عن األكـراد ا
ـتحـدة. وقـال ترامب إنه (ال الـواليـات ا
يـــؤيــد الــتــوغـل الــتــركي) لـــكن مــئــات
األكـراد تـظـاهـروا أمـام الـبـيت األبـيض
يـوم الـسبت واتـهمـوا ترامب بـالتـخلي
عـن األكـــراد في مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــوم
الــــتــــركي. وهــــاجـــرت الفــــا إبـــراهــــيم
تحدة وشـقيقتها ميـديا إلى الواليات ا
من الـقـامـشـلي في شمـال شـرق سـوريا
قـبل سـبع سنـوات وتشـعـرن كالجئـت
الذ اآلمن الـذي قدمته بـاالمتـنان على ا
الـبالد. غادرت الشـقيقـتان منـزلهما في
كـــولــومـــبـــوس بــواليـــة أوهــايـــو يــوم
اجلــمـعـة وقــادتـا سـيـارتــهـمـا لــثـمـاني
ســاعــات طـوال الــلــيل لالنــضــمـام إلى
مـئات األكراد اآلخـرين في جتمع خارج
الـــبــيت األبــيـض بــعــد ظــهـــر الــســبت
لالحــتـجــاج عـلى الـهــجـوم الـعــسـكـري
الــتــركي عــلى وطــنــهم. وشــاهــدتـا في
عــجــز الــطــائـرات الــتــركــيــة في األيـام

ـاضية وهي تـقتل عددا من جيـرانهما ا
الـسـابقـ بـينـمـا فر جـدهمـا الـبالغ من
الـعمر  70عـاما من مـنزله بـعد أن بدأت
تـركيا هجومهـا عبر احلدود الستهداف
ـقـاتـل األكـراد.  وقـالت الفـا إبـراهيم ا
( 24عــامــا) (ســاعــد تــرامب تــركـيــا كي
تـقـتـلـنـا). وبيـنـمـا كـانت تـتـحـدث التف

ــاضي غــيـر تــرامب ســيـاســته فــجـأة ا
وأمــر بــسـحب الــقــوات األمـريــكــيـة من
شـمال شـرق سوريـا والتي كـانت تقاتل
مع وحـدات حماية الشـعب الكردية ضد
تـنظـيم داعش. وخالل أيـام بدأت تـركيا
هــجـومـا عـلى وحـدات حــمـايـة الـشـعب
الـتي تـقول إنـها جـمـاعة إرهـابيـة تدعم
ـــتــمــرديـن األكــراد في تــركـــيــا. وقــال ا
تـرامب في مؤتـمر يوم الـسبت إن (على
األكــــراد الــــســــوريــــ أن يــــقــــاتــــلــــوا
ــــفـــردهـم). وتـــابـع تـــرامـب قـــائال (ال
تـنـسى أنـهم يقـاتـلـون من أجل أرضهم.
لـم يــســاعــدونــنــا فـي الــقــتــال من أجل
أرضــنـا. هم يـقـاتــلـون من أجل أرضـهم
وهــذا أمــر جـيــد لــكــنـنــا ســاعــدنـاهم).
ـقـراطـية وتـسـيـطر قـوات سـوريـا الد
الـتي تـتقـدمـها وحـدات حـمايـة الـشعب
الــكــرديــة عــلى مــعــظم األراضي الــتي
كــانت تــمـثل خـالفـة تــنـظــيم داعش في
ســـوريــا وحتــتـــجــز آالف من مـــقــاتــلي
ـتــشـدد في أحـد الـسـجـون. الــتـنـظـيم ا
وانــتــقـد بــعض الــزعـمــاء اإلجنــيـلــيـ
تـرامـب بـسـبب سـيـاسـته جتـاه سـوريـا
وقـــــالـــــوا إنه يـــــهـــــدد عـــــشــــرات آالف
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حـولــهـا مـتـظـاهـرون يــحـمـلـون الفـتـات
ويـرددون هتافات منها (أنقذوا األكراد)
ولـوحوا بأعالم كـردية بألوانـها األحمر
واألخـضر واألصـفر. وأضـافت (قال إنه
ـوقف عـن كـثب لــكن مـا الـذي يــراقب ا
يـــراقـــبـه? فـــعـــلـــنـــا كـل شيء لـــصـــالح
وت) ـتحـدة وهو يـتركـنا  الـواليات ا
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دافـع الرئـيس األمـريـكي دونـالـد ترامب
عـن قــراره ســحـب الــقــوات مـن شــمــال
شــــرقي ســــوريـــا وقــــال لـــلــــنـــشــــطـــاء
ــســيـحــيـ احملــافــظـ إن الــواليـات ا
ـــتــحـــدة يـــجب أن تــعـــطي األولـــويــة ا
حلـماية حدودها. وقـال ترامب في كلمة
ألـقـاهـا في مؤتـمـر سنـوي لـلـمحـافـظ
ــتـديــنـ فـي واشـنــطن (ال أعـتــقـد أن ا
جـنـودنـا يـجب أن يكـونـوا هـنـاك طوال
اخلـــمــســ عـــامــا الــقـــادمــة حلــراســة
احلـدود بــ تـركـيـا وسـوريـا عـنـدمـا ال
نـستطـيع حراسة حـدودنا في الداخل).
وانــتـخب تـرامب في عـام  2016بــعـدمـا
دعـا في حمـلتـه االنتخـابيـة إلى تـشديد
ســـيــاســة الـــهــجــرة وســعـى إلى جــعل
الـهجرة الـقانونيـة وغير القـانونية إلى
ـتـحـدة أكـثـر صـعـوبة خالل الـواليـات ا
ـسـتــمـرة مـنــذ أكـثـر من فــتـرة حـكــمه ا
. كـما سـعى إلى بـنـاء جـدار على عـامـ
ـــــتــــحــــدة احلــــدود بـــــ الــــواليــــات ا
ـكسيك ضمـن إجراءات أخرى. وبعد وا
ـة هـاتــفـيـة بـ تــرامب والـرئـيس مــكـا
الـتركي رجـب طيب أردوغـان يوم األحد
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ـوظـفـة الـسـابـقـة في ـبـلِـغـة الـبـريـطـانـيـة كــاثـارين غـان ا { لـنــدن - (أ ف ب): تـعـد ا
االستخـبارات الـبريطـانية أن فـيلم أسرار رسـمية (اوفـيشال سـيكريـتس) الذي يروي

سؤوليات في غزو العراق في 2003.  قصتها يحمل رسالة تقضي بالتذكير با
ـتــرجـمـة وكــاثـارين غـان ( 45عــامـا) ا
الــســابــقــة في جــهــاز االســتــخــبــارات
اإلكـترونـية البـريطانـية كشـفت مذكرة
أمـيركـية سريـة تطلب من الـبريطـاني
الـتـنـصت عـلى مـنـدوبي مـجـلس األمن
الـــدولي قـــبل تـــصـــويت حـــاسم حــول
حــرب الـعـراق. وبـبـعض الـيـأس تـرى
غــــــان الــــــيـــــــوم أن رئــــــيس الــــــوزراء
الـــبـــريـــطـــاني األســـبق تـــوني بـــلـــيــر
والـرئيس األمـيركي جـورج بوش االبن
جنــحـا فـي تـلــمـيع صــورتـيــهـمــا عـلى
الـــرغم من دورهــمـــا احلــاسم في غــزو
الـــــعــــراق بـــــدون تــــفـــــويض من األ
ـتـحـدة. وقـالت لـوكـالـة فـرانـس برس ا
قـبل عرض الفيلم الـطويل في مهرجان
كن أن يـصحح لـنـدن إن "هذا الـفيـلم 
كـل ذلك". واتهم بـلـيـر الذي كـان يـصفه
ـــدلل" لـــبــوش خـــصـــومه بـ"الــكـــلب ا
حـينـذاك باخلـضوع لـلرئـيس األميركي
بـال نــقـــاش حتـت ذريـــعــة كـــاذبـــة هي
وجــود أســلــحــة دمــار شـامـل. وأثـارت
ــــذكـــرة الــــتي  تـــســــريـــبــــهـــا إلى ا
الــصـحــافــة عـاصــفـة ســيــاسـة عــنـيف
خـالفـة قانون واتـهمت كـاثارين غـان 
األسـرار الـرسمـية. لـكن أسـقطت الـتهم

"كـل مــا كـــنت أريـــده هــو الـــعــودة إلى
حـياة طبيعـية وهذا ما فعـلته" مشيرة
إلى أنـها عـملت مدرّسـة للغـة الصيـنية
وقــامت حـتى بـتـدريس زمالء سـابـقـ
في جــهـاز االسـتـخـبــارات اإلكـتـرونـيـة

البريطانية.
¡ôu « U¹UC

والـشـخــصـيـة الـرئـيـسـيـة الـثـانـيـة في

الـفـيـلم الـطـويل هي الـصـحافـي مارتن
ـمثل مات سميث) بـرايت (قام بالدور ا
الـصحـافي في صحـيفة "ذي أوبـسرفر"
ذكرة. وقال "بالنسبة الـذي قام بنشر ا
لـصـحافي احلـصول عـلى قصـة حتتل
الــعـنـوان الـرئــيـسي لـصـحــيـفـة األحـد
يــشـبه تــسـجــيل هـدف في (مــبـاريـات)
ــبـلي".  حتـفـظت كـاثـارين غـام أوال و

شـاركـة في الفـيـلم. لكـنـها عـلى فـكـرة ا
غـيرت رأيها بعدما حتدثت عن القضية
بـالتـفصيل مع غـاف هود الـذي يخرج
أفالمــا تـرتـدي طــابـعـا سـيــاسـيـا عـادة
بــيـنـهــا "اسـمي تـوتــسي" (مـاي نـيم إز
تــوتــسي)  2005 و"عــ في الــســمـاء"
(آي إن ذي ســـــــكــــــاي)  2015وأوضـح
اخملـرج السـينمـائي "أروي هذه الـقصة

عنها في  2004في غياب أدلة.
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مـثلـها يأمل مـخرج الفـيلم في التـذكير
بــالـطـابع غـيـر الــشـرعي لـلـنـزاع. وقـال
غـاف هود وهـو من جنوب إفـريقيا "ال
ــكن رد االعـتــبـار لـزعــيـمــ اضـطـرا
لالعــتـراف بــأن قـصـة أســلـحــة الـدمـار
الــشـامل هـذه مــحض اخـتـراع وتالعب
وكـــذب". واضـــاف "إنه أمـــر رهــيب رد
االعــــتــــبـــار جلــــورج بــــوش جملـــرد أن
ـتــحـدة (الــرئـيـس احلـالي لــلـواليــات ا
دونـالـد) ترامب يـبدو أسـوأ.. عـليـنا أن
نــوقف كل هــذه الــسـخــافــات". وعـرض
فــــيــــلم "أســــرار رســـمــــيــــة" في آب في
تحدة وفي تشرين األول في الواليات ا
بـريـطـانيـا قـبل عـروض عـامة في وقت
الحـق هـذا الـعـام. وقـالت كـاثـارين غـان
الـتـي تعـيـش مـنذ  2011فـي تـركيـا مع
زوجــهـا وابــنـتـهــا "احـتـجـت إلى فـتـرة
طــويــلــة لــتــقــبل مــا حــدث في كـل مـرة
أحـاول فيها روايتـها (احلوادث) أشعر
بـالتوتر مـجددا". وبعدما  تـسريحها
مـن وظـيـفـتـهـا في 2003 واصـلـت غان
الـــــعــــمـل في مـــــقــــر إدارة اتـــــصــــاالت
احلـكــومـة في جـنـوب انـكـلـتـرا. وقـالت

ألنـني أعـتقـد أنـها تـثـير قـضـايا مـهـمة
ن يـــجب أن حـــول الــــوالء ألي شيء و
?". وتــرى غــان أن عــدم نــكــون مــوالــ
احملــاسـبـة يــفـسـر الــيـوم سـبب إطالق
تــرامب ورئــيس الــوزراء الــبــريــطـاني
بـوريس جـونـسون األكـاذيب عـلى حد
قـولهـا. وقالت "هـذا يعطي مـثاال سـيئا

جدا".

وقــالت إدارته إن الــهــجــوم تـســبب في
ضـرر كـبيـر في الـعالقات بـ واشـنطن
وأنـــقــرة. وأثـــار هــجــوم تـــركــيـــا عــلى
ـنطقـة التي يسيـطر علـيها األكراد في ا
شــمــال شـرق ســوريــا قــلـقــا دولــيـا من
الـنـزوح اجلـماعي لـلـمـدنيـ واحـتـمال

عودة تنظيم داعش في سوريا. 

تظاهرة ضد ترامب قرب البيت األبيض

تـصليحـها يقع عـلي عاتق الهيـأة العامة
لـلـجمـارك وال عالقـة لـلـمنـافـذ احلـدودية
بـعمـلية الـتصـليح وان مـهمـتنـا تنـحصر
في الـرقابة واالشراف ورفع التقارير الى
اجلـــهــات ذات الـــعالقـــة). وأضـــافت أنه
(كـان االولى بضرغام ان يسأل نفسه عن
كيفية احالة مطار النجف الى االستثمار
ـستـثمـر بتـوفيـر االجهزة دون مـطالـبة ا
الــكــافـيــة مـن اجـهــزة فــحص احلــقــائب
تفـجرات واجهزة كشف واجـهزة كشف ا
ــتــطــلــبــات االخــرى اخملــدرات وكــافــة ا
ـرفق الــكــفــيــلـة بــتــامــ حـمــايــة هــذا ا
هم وكان االولى به ان يسائل احليوي ا
مـجـلس ادارة مـطـار الـنـجف الـذي تـولى
ـطــار خالل الـســنـوات الـســابـقـة ادارة ا
وحتت اشـراف مـجلس احملـافـظة كـونـها
لف). وبينت سؤوله عن هـذا ا اجلـهة ا
(كـنــا نــتـمــنى من مــديـر عــام اســتـثــمـار
عـلـومات الـنـجف ان يتـوخى الـدقه من ا
قــــبل نــــشـــرهـــا فـي وســـائل الــــتـــواصل
االجـتــمـاعي الن الـنــشـر بـهــذا االسـلـوب
يـفـسـر عـلى انه الغـراض اعالميـه وليس

لغرض البناء واالصالح).

ـــســـاس بـــجـــهـــات العـالقـــة لـــهــا دون ا
طـروحة). وكـان رئيس هـيئة شـكلـة ا بـا
اسـتثمار مـحافظة الـنجف قد أشار  إلى
(قــيــامه بـــتــوجــيه ســـؤال إلى اجلــهــات
ـعنـيـة في مطـار الـنجف عن سـبب عدم ا
وجـود جهاز فحص اخملدرات) مبيناً أن
(اإلجــابــة كـــانت غــريـــبــة.. اذ  ســحب
اجلـهـاز لغـرض الـصـيانـة من قـبل هـيـئة

نافذ في بغداد). ا
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ــنــافــذ احلــدوديــة عــلى وردّت هــيــئــة ا
تصريح لرئيس استثمار النجف ضرغام
كـيـكـو بــشـأن جـهـاز كـشف اخملـدرات في
ــطــار قــائــلــة فـي بــيــان. انه (رداً عــلى ا
تـصــريح ضــرغــام كـيــكــو رئـيس هــيــئـة
اسـتـثـمـار محـافـظـة الـنـجف حـول جـهاز
كــــشـف اخملـــدرات فـي مــــطـــار الــــنــــجف
ــنـافــذ لـغـرض وسـحــبه من قـبـل هـيـأة ا
صـيانته نود التوضيح ان اجهزة فحص
احلـقـائـب واجـهـزة كـشف اخملـدرات يـتم
الـعـمل عــلـيـهــا من قـبل مـوظــفي الـهـيـأة
الـعـامـة لـلـكـمــارك وتـعـود مـلـكـيـتـهـا الى
الـــكــمــارك وبـــالــتــالـي فــأن مــســـؤولــيــة

زوارآ لــتـأديــة زيــارة أربــعــيــنــيــة اإلمـام
احلـسـ (عـليه الـسالم). وبـ الـشـمري
أن هــذه الـــرحالت قــادمـــة من مــخـــتــلف
الـدول الـعـربيـة واألوربـيـة  حـيث حتمل
عــلى مـتــنــهـا اكــثـر من 170 الـف زائـر 
ــتـوقـع زيـادة في إعــداد الـرحالت ومن ا

خالل األيام القادمة).
كـما اعلنت الهيئة العامة للكمارك جهاز
 فــحص احلـــقــائـب (الــســـونــار) يـــعــمل
بـصـورة جيـدة في مـطـار الـنجف ودعت
ـعـلـومة وسـائل اإلعالم الى اسـتـقـصاء ا
الـدقيـقة مـن مصـادرها اخملـتصـة. وقالت
الــهــيــئــة في بــيــان امس ان (مالكــاتــهــا
الـعــامـلـة في مــطـار الــنـجف تـعــمل عـلى
هـنـية جـهـاز فحص احلـقـائب وتـديـره 
وعـلى مدار الـساعـة) مبـينـة ان (اجلهاز

لم يتعرض ألي عطل). 
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وطـالبت الهيئة بـ(عدم توجيه االتهامات
والـتــقــصــيـر دون األحــاطــة بــحـيــثــيـات
ــوضـــوع) داعــيــا وســـائل اإلعالم الى ا
ـــعــلــومــة الـــدقــيــقــة من (اســـتــقــصــاء ا
مـصادرها اخملـتصة أليـصالهـا للجـمهور

رورية التي تـشهدها لـفك اإلختناقـات ا
احملـافـظـة بـسـبب الـزخم الـعـالي حلـركة
ركبات  ومتطلبات تأم مسيرة سير ا
ـشاة وتـسـهـيل عـبـورهم ب الـزائـرين ا
جـوانب الطرق). مـبينـاً انه (سيتم فسح
اجملــال جلـــمـــوع الـــزائــريـن في جـــمــيع
ــنع ــؤديـة بــاجتــاه كــربالء   الــطــرق ا
ركبات حفاظاً إخـتالط حركتهم بحركة ا

على أمن الزيارة).
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وأعـلـنت إدارة مـطـار الـنـجف الـدولي أن
ـطـار سـيـسـتـقبـل اكثـر من 974 رحـلـة ا
حتـمل عـلى مـتـنـها 170 الـف زائر خالل
الـفـترة من 10 ولـغـاية 20 تـشرين االول
اجلـاري قـادمـة من مـخـتـلف دول الـعـالم
لـتـأديـة مـنـاسك زيـارة أربـعـيـنـيـة اإلمـام
طار عـيسى عناد احلـس  وأكد مديـر ا
الــشـــمــري في تـــصــريح صـــحــفي امس
طـار ووفق اخلطـة الفـنية اسـتعـدادات ا
لـيونية الربـعينية ـعدة خالل الزيارة ا ا
اإلمــام احلـــســـ عـــلـــيه الـــسالم حـــيث
تـضمـنت استـقبـاله الكثر من 974 رحـلة
قــادمـة من مــخــتـلف دول الــعــالم حتـمل

بـالتنـسيق مع مديـرية الشـرطة والدوائر
ـواكب احلـسـيـنـيـة  اخلـدمـيـة وهـيـئـة ا
تـضــمــنت اإلجـراءات االحــتــرازيـة كــافـة
السـتقبال الزائـرين الوافدين الى النجف
بــــاجتــــاه كــــربـالء ألداء مــــراسم زيــــارة
األربـعينـية). وأكـد احلسنـاوي (استـنفار
ـديرية لـطاقـاتها الـبشـرية واآلليـة كافة ا

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

أعــلــنت مــديــريـــة مــرور الــنــجف الــبــدء
بـتنفيذ اخلطة اخلاصـة بزيارة أربعينية

االمام احلس عليه السالم .
وقـال مـديـر مـرور الــنـجف الـعـمـيـد عـلي
كـوكـس لـ (الـزمـان) امس (بــاشـرنــا مـنـذ
ـــاضي بــإعـــداد خــطــة يــوم اجلــمـــعــة ا
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وظفة السابقة في االستخبارات البريطانية كاثارين غان ا
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نـازل اخـذ حـقي  أريـد وطن وغـيـرهـا مـن الـشـعـارات التـي رفـعـهـا ابـنـاؤنا
ـتـظـاهرون فـي شوارع بـغـداد واحملـافـظـات بـعـد ان ضاقـت بهم واخـوانـنـا ا
ـاضـيـة حتت سـبل الـعـيش وتـقـطـعت خـيـوط االمل طـول فـترة ال 16سـنـة ا
ـتــواضع والـفـسـاد ـصـالح الـضــيـقـة لألحــزاب واألداء احلـكـومي ا وطــأة  ا
ــالي واإلداري الــذي تـفــشى في كل أروقــة الــدولـة الــعــراقـيــة. ولــعـلي في ا
سـطوري هذه وما سبق ان كتبته في منـاسبات عديدة قد تصل الى عشرات
ثـقـفـ الذين ـقـاالت أكـون من ضـمن العـديـدين من الـكـتاب والـبـاحـثـ وا ا
ـا حـذروا احلـكومـة من خـطـورة الـكـبت االجتـمـاعي احلـاصل بـ مـعظم طـا
سـتقبـلية لـلشباب فـئات اجملتـمع وضيق افق االمل والـسوداوية في الـرؤية ا
الـذ مّـلوا اجلـلوس عـلى دكـة الصـبر في انـتـظار الـعمل ومـلـتهم الـشوارع
الـتـي طـال وقـوفـهم فـيـهــا وهم يـبـحـثـون عن أي فـرصــة تـضـمن لـهم احلـيـاة
ة في بـلد توصف مـعظم موازناتـها بانـها انفجـارية بل انهـا قد تكفي الـكر
نطلقاتها احلالية لم وتـوفر فرص العمل لثالث او اربع دول إقليمية لكنها و
ولن تـــســـتـــوعـب الــشـــبـــاب الـــعـــراقـي الـــعــاطـل !!! ان هـــذه الـــتـــظـــاهــرات
واالحـتجاجات ليست األولى من نوعها فقد سبقها العديد من االحتجاجات
في سـنوات عديدة سابقة وفي أماكن مختلفة من البالد سواء عام    2011او
   2015او احـتـجاجـات سـابقـة في مـحافـظـة البـصـرة واحملافـظـات اجلنـوبـية
ـيـاه وتـراجع مـسـتـويات جتـهـيـز الـطـاقـة الـكـهـربـائـية احـتـجـاجً عـلى تـلـوث ا
والـبطالـة وسوء االدارة احملـلية وغـيرها ولـكن بالرغم من ذلك فـإنها تـختلف
عـما شهده العراق اخيراً من احتجاجات وتظاهرات ولعل الفرق بينهما هو
حـجم وعفوية التظاهرات من جهة وحـجم وعدد الضحايا الذين سقطوا في
االحــتــجـاجــات األخــيــرة ومـا رافق ذلـك من عـنـف وعـنـف مـضــاد من جــهـة
ـهم اإلشارة في هـذه االسطـر الى اجليل اجلـديد الداخل أخـرى. ولعل من ا
ـضـاف الى بـاقي ـطـالب بــحـقـوقـهم وصـوتــهم ا في الــنـسـيج االجـتــمـاعي ا
ـثـلـون االن االعـمار من  20 - 16والـذي اثـبـتت االحداث األصـوات وهم من 
ــنـاســبـة األخــيـرة انــهم الــصـوت األعــلى واألخــطـر ان لم تــوضع احلــلـول ا
ن لم يكتوي بنار الـديكتاتورية ولم ـشروعة لكون هذا اجلـيل  ـطالباتهم ا
يـعي سـنوات اخلـوف والـكبت واسـتـنشق هـواء احلـرية في الـرأي واجلرأة
ستحيل الـسيطرة والتأثير عليهم وثنيهم في الـطرح والتعبير وسيكون من ا
عن تــوجـهــهم وحــثـهم عــلى حتـمـل فـشل الــسـيــاسـات احلــكـومــيـة وفــسـاد
األحـزاب وتمدد حيـتانها ودفـعهم باجتاه اجـترار مرارة الواقع فـيما غيرهم
من الـفاسـدين يتـنعم بـأموال مـشبـوهة اسـتلت من ثـروات البـالد لتمـحوا كل
ـسـتقـبل مـزدهر ومـستـقـر بخالف االعـمـار واالجيـال الـذين سبـقوهم امل 
اضية والتزال االم العراقية والدة والذين عانوا االمرين خالل ال  16سـنة ا
والتـزال األجيـال تتواتـر جيل بـعد جيل وهم يـتواصـلون في كل يوم وفي كل
سـاعـة مع الـعـالم اخلارجـي بواسـطـة االنـتـرنت وبرامج الـتـواصل والـقـنوات
ـزري وواقع اقرانهم من قـارنة بـ واقعهم ا اإلعالمـية اخملـتلفـة ويقومـون با
ـر الـتـأثـير الـشـبـاب في دول الـعـالم اخملـتـلـفـة ويـصـعب بـذلك في كل يـوم 
عـليهم ومـنعهم من فـورة وغضب عارم يزعـزع كل ما هو امـامه وقد ال يكون
عنية ؤسسات ا بـاإلمكان توجيههم وكبح جماح غضـبهم حتى من قبل كل ا
بـذلك سـواء االجـتمـاعـية او الـعـشـائريـة بل وحـتى الديـنـيـة . وفي نهـايـة هذه
الـورقـة البـد من الـتأكـيـد عـلى ان األصـوات التي خـفـتت واالنـ الـذي كتم
ـتـظـاهـرون واخلـريـجـون وأصـحـاب الشـهـادات الـعـلـيـا والـعـاطـلـون الذين وا
رجـعوا الـى بيـوتهم وهم يـحمـلون في جـعـبتـهم اآلمال في الـوعود احلـكومـية
ان في سـواء على لـسان رئيس اجلـمهـورية او رئيس الـوزراء او رئيس الـبر
ـة فان هذا ال مـحاربـة الفسـاد وتوفيـر فرص الـعمل وضمـان احليـاة الكر
يـعني ان النار قـد اطفئت وان اجلراح قـد اندملت ال بالـعكس ولكنه غضب
قـد أجل اوانه وصوت عال انـطلق وهو يـنتظـر ان يرجع صداه ولـكن بحجم
اكـبـر وصـورة أوسع قـد تـهـدد كـيـان الـدولة بـاسـرهـا وقـد تـنـسف الـعـمـلـية
الـسياسية وكل مخرجاتـها احلالية ان لم تف احلكومـة بالتزاماتها ووعودها

تظاهرين. التي قطعتها للمحتج وا

جـميعنـا يدرك ويعرف ويـتمسك  بجـذوره العشائـرية التي تنطـلق من النخوة
والـقـوة وحــرمـة الـدارواطالق الـسـيف بـوجه من يـحـاول ان يـدنس ارضـا او
شـعبـا تنـتمي اصـوله للـعشـائر الـعربـية االصـيلـة  هذا االمـر اليتـعارض مع
ـدنـية او الـتـطـور الفـكـري والتـكـنلـوجي بل انـهـا تدعـمه  الن رسـوخ اجلذر ا

ستقبل سيكون اكثر قوة واشد عزما على حتقيق االهداف .. نحو ا
الـعشائرية التي احاول ان اصل اليهـا في كالمي هذا هي ليست العشائرية
بل انهـا تـنـاصر ـظـلوم فـقط النه ابن الـعـشـيـرة  الـتي تـنـصـر الظـالم  عـلى ا
ـظلوم اينـما كان وحتت اي مـسمى  فقد راعـني واخافني منـظر اتمنى ان ا
صادفـة للوقوف امام ال يـتكرر في احد الـفصول العـشائرية الـتي حملتـني ا
ا يـجري .. فقد جلـست العشيرتـان وبدأت عمليات احـدى ابوابها مسـتمعة 
ـزايـدات الى ان وصلت الى ان يـعـوضوا اهل الـقـتيل بـعدد الي وا الـطـرح ا
من الــنــســاء مـع مــبــلغ مــالي وقــدره (...) عــلى اســاس ان اهل الــقــاتل من
االغـنيـاء.. ان القاتل لم يـقتل حـسب ما اكدته مـجريـات التحـقيق االولي معه
ـة ومن وجـهـة نـظـر اهل الـقـتـيل عـلـيه ان يـدفع لـكـنه كـان في مـسـرح اجلـر

(الدية) نساء وامواال بسبب وجوده اخلطأ في التوقيت اخلطأ..
ـنظـر مـروعا خـصـوصا عـنـدمـا جاءتـني انـباء ان اهل الـقـتيل جـمـعوا كـان ا
تـخصص بالـفصول العشائـرية باالتفاق على قاهي من ا رجـاالً من احد ا
بلغ الذي سيمنحه اهل القاتل (البريئ) ئة من قيمة ا منحهم مافقيمته  20بـا
وهم مـرغمون عـلى هذا الدفع بـعد تهـديدات تلقـوها بقـتل احد افراد االسرة

زيفة). تثلوا لالمر من العشيرة (ا اذا لم 
ـتــاز من شـيــوخ من اهـالي ــقـابـل وصـلـنـي مـوقف عــشـائــري رائع و في ا
ـوصل والديوانية والبصرة من اهل شمـر وعبادة وبني مالك اجتمعوا ذات ا
يـوم على موقف  لـتخليص عـائلة كامـلة من موت مـحقق بنزاع عـشائري كاد
يـودي بحياة الـكثيرين فـوقف (طير شلـوى) وهو اللقب الـذي اطلق على احد
افـراد عشيرة ال اجلربا عندما حاول االتراك ان يطالب بنساء عربيات كدية
لـوجودهم لينبري ذلك الشاب عـلى فرسه ويقتل من يقتل من االتراك ويتردد
اسـمه ب الـقبـائل هو واخـوته الثـالثة بطـيور شـلوى نـسبـة الى جدتـهم التي
تولت تربيتهم بعد وفاة االبوين وقف فيصل اجلربا لينتخي لعروبته وتاريخه
ويـخـلص عـشـيـرة بـكـامـلـها مـن الظـلم في هـذا الـزمن ويـدافع بال سـيف عن

تاريخه وتاريخ اجداده .
نـحن بحـاجة الى امـثال (طـيور شـلوى ) ولـسنـا بحـاجة الى  (الـبلـوى) التي
انــتـجــتــهـا مــقــاهي االزمـات الــتي ال حتــتـكم الـى الـقــضـاء وال الـى الـنــخـوة

العشائرية .
ـلك مـن ارث وطـني ونـخـوة عـربـيـة كـانت ـا  هي دعــوة الن نـتـشـبث بـقـوة 
وسـتبـقى تؤهلـنا لـنكون مـثل النـاس األخيار ان نـبقي امـثلة
مـثل (طـيـور شلـوى) شـاخصـة عـلى مر الـزمـان فهي
مـثـال لـنصـرة الـوطن وابـناء الـوطن عـلى من يـحاول
ان يـرفع برقع احليـاء عن وجه احلقيقـة التي التقبل
ـنح اهـله ( ديـة مـسـلـمـة ) بظـلم الى الـشك وان ال 

اجلالد مهما كانت هويته. 

مرور النجف ينفذ خطة األربعينية
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تسلمت وزير التربية سها العلي بك
امس مهام وزارة التربية من قبل
قصي السهيل الوزير وكالة بعد
تصويت مجلس النواب وترديدها

القسم .
كتب االعالمي للوزارة ان وقال ا
هام بحضور (سها بك استلمت ا

ديرين العام  الوكالء وعدد من ا
كن هام التي  ونوقش عدد من ا

العمل بها بالقريب العاجل .
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