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التـشـخـيص ان ما يـحـدث في شارع
الرشـيد من احـتكـاك ومواجـهات ب
ــتــظــاهــرين والــقـوى الــعــســكــريـة ا
ـبـاني ونـتـيــجـة ألسـتـخــدام بـعض ا
ـكـان سـاحة (حـرب) من وجـعل ذلك ا
الـــطــبــيـــعي ان يــؤدي الـى احــتــراق
ـمـتـلـكات! ـبانـي وتخـريب ا بـعض ا

وهذا ال يـلغ وجود مـندسـ يقـومون
بــعـــمــلـــيـــة تــخـــريب وحـــرق (خلــلط
االوراق) وهؤالء بـالتأكـيد لـيسوا من
ــتــظــاهــريـن الــســلــمــيــ وهــو قـد ا
اليــكــونـوا من (احلــكــومــة واالحـزاب
ــتــنــفـــذة) هم من اخــذوا تــوصــيف ا

(الطرف الثالث).

أستمـرت االحتجـاجات مدة اضـافية!
ـــتــظـــاهــرون يـــتــبــرؤن مـن اعــمــال ا
الـــتــــخـــريب واحلــــرق ويـــتــــهـــمـــون
ـتــنـفـذة بـهـذه احلـكــومـة واالحـزاب ا
االعمال لـتشـويه سلمـية التـظاهرات!
ـلتـبس يـجعل ـشهـد ا ونـعتـقد بـإن ا
الـــطـــرفـــان يــقـــعـــان في اخلـــطــأ  في
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التـظاهـرات واالحتجـاجات الـسلـمية
فــيــهــا وســائل واســالــيـب مــتــنــوعـة
ومـؤثـرة وال تقـتـصـر عـلى االعـتـصام
فـــقط فـي ســاحـــة الـــتــحـــريـــر وتــلك
الــوسـائل اســتـخـدمـت عـبـر الــتـاريخ
وجنــحت في حتــقــيق مــا لم يــحــقـقه
وجتربـة (غـانـدي ) في الـهـند الـعـنف
ــوضـوع! لــيــست بــعــيــدة عـن هــذا ا
ويذكر الكـاتب "ج شارب" في كتابه
"من الدكتـاتورية الى الـديقراطـية" ما
اليقل عن  198نهـجا سـلمـيا مـختـلفا
ــقــاطــعــة) ـــنــاهج هي (ا ومن هــذه ا
و(الـــعــــزل) والــــذي يـــعــــني "ســــحب
الـتـأييـد االجـتـمـاعي من االفـراد وهو
مــزعج بــالـنــســبـة الى الــســيـاســيـ
والشخـصيـات العامـة الذين ينـعمون
وال ـا جـدا بـإهـتـمــام اجلـمـهـور ومـؤ
يقتصر (العزل) على السياسي فقط
بل بل الــفـئــات الـتي تــتـعـامـل مـعـهم
وجتـري جتــري لـقـاءت واجــتـمـاعـات
وتسـتـلم منح ومـكـافأت مـاليـة! وهذا
يـفــسـر غـضب جـمـاهــيـر احملـافـظـات
اجلنوبية على بعض شيوخ العشائر
الـتي تـلـتــقي بـرئـيس الـوزراء (عـادل
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ÂUFD « sŽ »«d{ô«

اسـتـخـدم (غـانـدي) مـنـهج "االضـراب
عن الــطـعــام" وحـقق نــتـائج مــذهـلـة
وهــو اسـلـوب ســلـمي لــلـضــغط عـلى
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حتـــاول احلــكــومــة ومـــعــهــا الــقــوى
تـنـفذة أسـتغالل اعـمال السـيـاسيـة ا
الــعـــنف والــتــخـــريب واحلــرق الــتي
تـــصــــاحب مــــوجــــة االحــــتـــجــــاجت
والـغــضب اجلـمـاهـيــري لـبـيـان مـدى
ــتــوقـعــة لـو الــفـوضـى واخلـســائـر ا
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ركزيـة األمريكيـة اجلنرال كـينيث ماكـنزي عن حتضـيرات تقوم كشف قائـد القيـادة ا
بـها الـقـوة األمـريـكيـة في شـرق سـوريا السـتـئـناف الـعـمـليـات ضـد تـنـظيم داعش في

قبلة. األيام واألسابيع ا
وقال ماكـنزي لصـحفيـ على هامش
نامة األمني في البحرين قمة حوار ا
(لــدي اآلن نــحــو  500فــرد أمــريــكي
بـشـكل عـام شـرقي نـهـر الـفـرات وإلى
الشـرق من دير الـزور حتى احلـسكة
في الــشــمــال الـــشــرقي حــتى أقــصى
شـــمــال شـــرق ســـوريـــا).وأضــاف ان
(نـيـتــنـا تـتــجه نـحـو الــبـقـاء في هـذا
الــوضع والـــعــمل مع شـــركــائــنــا من
ـقراطـية - قـسد - قوات سـوريا الـد
واصـلـة عمـلـيـاتنـا ضـد داعش حتى
آخـر وادي نـهـر الـفـرات حـيث تـوجـد
هذه األهـداف).وخسـر داعش  تقـريبا
جـمــيع األراضي الــتي كـان يــسـيــطـر
عـلــيــهـا فـي سـوريــا وقـتــلت الــقـوات
األمريـكـية زعـيـمه أبو بـكـر البـغدادي
ـاضي لــكن الـتـنــظـيم الـذي الـشـهــر ا
سيطر في وقـت من األوقات على ثلث
ــــثل ســــوريـــــا والــــعــــراق مـــــا زال 
خـــــطــــرا.وصـــــدمت إدارة الـــــرئــــيس
األمـــريــكي دونـــالـــد تــرامـب حــلـــفــاء
ــتــحــدة في كــانـون األول الــواليـات ا
عـنـدمـا قالـت إن واشـنطـن سـتسـحب
جــمــيع قــواتـهــا من ســوريــا.لــكــنــهـا
اعـــلـــنت في وقـت الحق إنـــهـــا قــررت
االحـتـفـاظ بـقوة فـي اجلـزء الشـمـالي
الشرقي من البالد وإنهـا ستركز على
منع داعش من إعادة جتـميع صفوفه
ـنطـقـة ومـهـاجمـة حـقـول الـنفط في ا
فيهـا.وبدأت تركـيا ثم أوقفت هـجوما
ضــد وحــدات حــمـايــة الــشــعب وهي
ــكــون الــرئـــيس في قــوات ســوريــا ا
دعـومـة من الـواليات ـقـراطـيـة ا الد
ـتـحـدة الـتي سـاعـدت واشـنـطن في ا
ــة داعـش. وتــقـــول تـــركـــيــا إن هـــز
وحــدات حــمـــايــة الــشــعـب مــنــظــمــة
ـسـلـحي إرهـابـيــة تـربـطـهــا صالت 
حــزب الـعــمــال الــكــردســتـانـي الـذين

اجلوية شـمال غـربي بغـداد على م
طائرة شحن عسكرية وأجرى اتصاال
هـدي.عن هذا االتـصال قال مع عبـد ا
بـــنس لـــصـــحـــفـــيـــ (حتــدثـــنـــا عن
االضـــــطـــــرابـــــات الـــــتـي وقـــــعت في
األسابـيع األخـيـرة هـنـا في الـعراق...
أكــد لي أنــهم يــعــمــلـون عــلى جتــنب
الــعـــنف أو نـــوع الــقـــمع الـــذي نــراه
يــحــدث حـــتى ونــحن نـــتــحــدث في
إيــران). وأضــاف (تــعــهــد لي بــأنــهم
ســيـعــمــلـون عــلى حــمـايــة واحــتـرام
احملتج السلمي في إطار العملية
قـراطيـة هنا في الـعراق). وتابع الد

إنه أكد الـتزام تـرامب بعـراق مسـتقل
ذي ســيـــادة. وقــال (ال نـــزال نــشـــعــر
بـالقـلق إزاء الـتـأثـيـر اخلـبـيث إليران

في جميع أنحاء العراق). 
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وزار بــنس أربــيل إلظــهــار الــتــقــديـر
األمريـكي لـتضـحيـات األكـراد وتأكـيد
ــــتــــحـــدة رســــالــــة دعم الــــواليــــات ا
لـــلــمـــقـــاتــلـــ األكـــراد وشــراكـــتـــهــا
معهم.وقال في بـداية لقائه مع رئيس
االقلـيم نـيـجيـرفـا البـرزاني في مـطار
أربــيل (نــيــابــة عن الــرئــيس دونــالـد
ترامب اغـتـنم الفـرصـة أيضـا لـتأكـيد

الــروابط الــقـويــة الــتي تــوطــدت بـ
األمريـكيـ واألكراد أثنـاء احلرب في
نطقة).وردا على سؤال عما إذا هذه ا
كـان عــلــيه أن يــخـفـف عن األكـراد أي
شعور بـاخليـانة قـال بنس (ال أعـتقد
أن هـنــاك أي لــبس اآلن بــ الـقــيـادة
نـطقة الكـردية في أن التزام هنا في ا
الـرئــيس تـرامب بــحـلـفــائـنــا هـنـا في
ن هم في الـعــراق وكـذلك بــالــنـســبـة 
ـقـراطـيـة الـقوات قـوات سـوريـا الـد
الـكرديـة الـتي قـاتـلت إلى جـانـبـنا لم
يـــتــغـــيـــر).وأثــنـــاء زيــارتـه لــلـــقــوات
األمـريـكـيـة فـي قـاعـدة األسـد اجلـويـة

يـنـشـطـون فـي األراضي الـتـركـيـة. من
جهتـهت قالت روسـيا الـداعم الرئيس
لـــلـــرئـــيـس الـــســـوري بـــشـــار األســـد
ـاضي إنــهـا تـقــوم أيـضـا األسـبــوع ا
ـزيد مـن الشـرطـة الـعسـكـرية بنـشـر ا
الــروســيــة في شــمــال شــرق ســوريــا
وتقيم مسـتشفـيات ميدانـية للـمدني
وتـوزع مـســاعـدات إنـسـانــيـة وتـعـيـد
بناء الـبنيـة التحـتية. من جـهة اخرى
عزا مسؤول أمريـكي عدم ذهاب نائب
الــرئــيس األمــريــكـي مــايك بــنس إلى
ــقــابـــلــة رئــيس الــوزراء الى بــغــداد 
مخاوف أمنية متعلقة باالحتجاجات.
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وزار بـنس الـعـراق اول امس الـسـبت
لطـمأنـة أكـراد العـراق على دعم بالده
بــعــدمــا أثــار قــرار الــرئــيس دونــالــد
تـرامب سـحب الـقـوات االمـريـكـيـة من
شمال سوريـا انتقـادات بأن واشنطن
خـانـت حـلــفـاءهــا األكـراد هــنـاك.وزار
بنس أيضا اربـيل للقاء رئـيسي اقليم
كــردسـتــان وحـكــومــة االقـلــيم وكــبـار
سؤول وأجرى اتـصاال هاتفيا مع ا
ــهــدي رئــيـس الــوزراء عـــادل عــبـــد ا
نـاقشـة االضطـرابات واالحـتجـاجات
عـلى الـفـسـاد الـتي تـهـز الـبالد. وقـال
مـســؤول أمـريــكي إن بــنس لم يـذهب
قـابلة رئـيس الوزراء في إلى بغـداد 
أول زيارة له للـعراق كـنائب لـلرئيس
بــســبـب مــخــاوف أمــنــيـــة مــتــعــلــقــة
بــاالحــتــجـــاجــات . وكــان من أهــداف
الزيـارة أيضـا دعم مـعنـويات الـقوات
األمريـكـية قـبل عـطلـة عـيد الـشـكر في
ــــتـــــحـــــدة اخلــــمـــــيس الـــــواليـــــات ا
قبل.وشـملت زيـارة بنس القـصيرة ا
التي لم تـعلن مـسبـقا ألسـباب أمـنية
. وزار بنس أوال قاعدة األسد محطت

عــبــر بــنس عـــمــا يــشــعــر به الــبــيت
األبـيض من إحـبـاط جتــاه الـتـحـقـيق
الـذي يــجــري في واشــنـطـن في إطـار
قضيـة مسـاءلة تـرامب. وحتدث بنس
عن (السياسات احلزبية والتحقيقات
ـا الــتي ال تــنــتــهي) في واشــنــطـن 
يبـطئ من القـدرة على تـزويد الـقوات
ا حتـتـاجه من موارد.وفي الـقـاعدة
الــتي ذهب إلـــيــهــا تــرامب في زيــارة
ـاضـي قدم ـاثـلـة العـام ا مـفـاجـئـة 
بــنـس وزوجــته كـــارين وجــبـــة عــيــد
الشـكـر التـقـليـديـة لنـحو  700جندي

أمريكي.

السـلطـات احلـاكمـة ألن االضراب عن
ي الطعام يكسب تعاطف انساني عا
ا يـولد عمـليـة تأييـد واسعـة جتبر
الــســلـــطــات عـــلى تــنـــفــيــذ مـــطــالب
ــتـــظـــاهـــرين وتـــدين احلـــكـــومــات ا
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الـعنف الـذي يـولـد االذى للـمـواطـن
ــمــتــلـكــاتــهم قــد يـخــلق (الــنــفـور) و
والــثـوري الــنـاس اكــثــر من جـذبــهم 
جـيـفـارا الـذي كـان يـؤمن بـإسـتـخدام
الــعــمـل الــعــســـكــري ضــد االنـــظــمــة
الــدكــتــاتــوريــة هــو خــيــر مـن يــحـدد
سـلـبـيـات الـعـنف في الـعـمل الـثـوري
حـيث يقـول" الـعـنف األرهـابي يـجلب
ـســتـويــات غـيـر الــهالك ألصـحــابه 

متناسبة مع ما ينتجه"
كــمـا ان الــثـائــر الــكـوبي (مــاركـوس)
يـثـيـر مـسألـة عـايـة في االهـمـيـة عـند
الــثــورة الــكـوبــيــة "نــحن ال نــريـد أن
نـفرض حـلـوال بالـقـوة نريـد اجـتراح
ــــقـــراطي نــــحن ال نـــرى فــــضـــاء د
ـعـنى الكالسـيكي سـلح با الكـفـاح ا
حلروب العصـابات السابـقة بوصفه
الـــســــبـــيل الــــوحـــيـــد واحلــــقـــيـــقـــة
الوحـيدة..نـحن لم نـذهب إلى احلرب
لنـقتل ولـنـقتل ذهـبنـا إلى احلرب كي

نسمع صوتنا"
أخـر الـكالم : سـلـمـيـة الـتـظـاهـرات ال

واجهة السلبية تعني ا √ÂöŽ∫ متظاهرون في محافظة ذي قار يحملون أعالماً عراقية

وقـع باسم مـحمد جـدا. ونص الـقرار ا
طـاهر الـتميـمي واطلعت (الـزمان) على
نــسـخــة مـنـه عـلى (اســتـبــعـاد الـدوري
والـــعـــاني عن انـــتــخـــابــات اعـــضـــــاء
الـهـيـئة االداريـة لـلـعام 2023 – 2019
ــشـرفـة عـلى عــلى ان تـتـخــذ الـلـجـنـة ا
ا ورد االنـتـخـابـات مـا يـقـتـضـي وفـقـاً 
). وشهـدت اللجان الـتابعـة للنادي انـفاً
خـالل الـــدورات الــــتي تــــرأس فـــيــــهـــا
الـــدوري الــهــيــئـــة االداريــة نــشــاطــات
نـوعـية ثـقافـية وريـاضيـة واجتـماعـية
نـشآت الـتابـعة لـلنادي كـما تـوسعـت ا
ـقـدمـة لـالعـضاء وتـعـددت اخلـدمـات ا
فــضال عـن اتـســاع قــاعــدة الـعــضــويـة
وتـنـوعـهـا لـتـشـمل شـرائـح اجـتـمـاعـية

بارزة. 

ـاضـي. ويـعــد الـدوري تــشــرين االول ا
اكـثر االعـضاء ارتـباطـاً بتـاريخ النادي
مـنـذ تأسـيسه في الـعام  1924عـلى يد
ــســتــشــارة الـبــريــطــانــيـة مـس بـيل. ا
وشـــغل مـــنــاصب بـــارزة في الــهـــيــئــة
االداريـــة مــنــذ ثالثــة عــقــود تــقــريــبــا.
ويـحظى هـو والعاني بـاحترام وتـقدير
اعــضــاء الــنــادي ومــخــتــلـف االوسـاط
لــلـخـدمـات اجلـلـيـلـة الـتي قـدمـاهـا الى
ــتـمــيـز. اســرة الــنـادي ونــشـاطــهــمـا ا
وطـالب اعضـاء النـادي رئيس الوزراء
ـهدي بالتـدخل اليقاف هذا عـادل عبد ا
االمـــر الـــصــادر من مـــديــر عـــام دائــرة
ـجلس الوزراء حتت العدد ـنظمات  ا
7/11/2019) (د.م. 38009 /1.4فــي 
وعــدوه قـراراً غــيـر مــنـصف ومــجـحف
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عبر اعضاء في نادي العلوية وأوساط
اجــتـمـاعــيـة بـغـداديــة عن االسـتـغـراب
نـظـمات غـير والـشـجب لقـرار دائـرة ا
احلــكـومـيـة الـتــابـعـة جملـلس الـوزراء
استبعاد رئيس الهيئة االدارية للنادي
فــارس احــمــد عــبــد الــرحــمـن الـدوري
ونــــائـــبه شـــامل غـــاوي زيـــدان خـــلف
الـعاني عن انتـخابات الهـيئة االدارية
ـقــرر اجــراؤهـا في  14من لــلــنــادي ا
قـبل. وكـانت االنـتخـابـات قد الـشـهـر ا
ارجــــأت ثـالث مـــرات خـالل الـــنــــصف
االول مـن العام اجلاري بسبب ما قيل
(وجـــــود جتـــــاوزات اداريـــــة) وكـــــذلك
نــتـيـجـة تـفـاقم االوضـاع الـنـاجـمـة عن
الــتــظـاهــرات الــشـعــبــيـة في االول من
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ـعروف ان شرعـنة االستيـطان معـناه شرعـنة االحتالل " االسـرائيلي" الن من ا
ـسـتوطـنـات تـقـام عـلى  اراضي فـلـسطـيـنـيـة " مـستـلـبـة" أكـدتـها جـمـيع  هـذه ا
قـرارات دولية وقـرارات صادرة من مجـلس االمن الدولي بانـها اراضي محـتلة
ا اليقـبل الشك بـان امريكـا التعـترف بالـشرعـية الدولـية التي . وهذا مـايؤكـد 
ـتحـدة والـشـواهد تبـنـاهـا النـظـام الـدولي كـما انـهـا التـعتـرف بـقـرارات اال ا
كثـيرة على ذلك هـو  قيام امريـكا باالعتـداء واحتالل كثيـر من الدول في العالم
ومنـهـا الـعراق خـارج هـذه القـوانـ الـدوليـة. ان حتـرك ترامـب خالل السـنـت
ـــاضــيــتــ  بــنــقـل ســفــارة واشــنــطـن الى الــقــدس واالعـــتــراف بــالــســيــادة ا
ــسـتـوطــنـات هـو ارضـاء " "االسـرائــيـلـيــة" عـلى اجلـوالن الــسـوريـة وشــرعـنـة ا
ؤيـدة السرائـيل لـكسب اصـواتهـا في سعـيه  للـفوز بـفتـرة رئاسـية اللـوبيـات" ا
نتهيـة واليته بنيامـ نتنياهو ثـابة طوق جناة لرئيس الـوزراء ا ثانـية. كما انه 
في تـشكـيل حـكـومـة وتـسـهـيل الـطـريق امـامه. ان هـذا الـقـرار االمـريـكي هـدية
ـتعـلقة تضـاف الى الهـدايا والـقرارات الـتي قدمـها الـرئيس االمـريكي تـرامب ا
بنـقل السفارة الى الـقدس واعترافـه بالقدس عاصـمة " السرائيـل" وبالسيادة "
االسـرائيـلـيـة" عـلى مـرتـفـعـات اجلـوالن الـسـوري احملتـل. رغم ان هـذا التـوسع
يـبـقى مـخـالفـا لـلـقـرارات الدولـيـة ويـصعـد من مـطـالب الـكيـان الـصـهـيوني الى
مــابـعــد احلـدود عـام 1967 الـتي مــاعـادت لـتــكـون احلــجـر االسـاس التــفـاقـات
زعومـة منذ ذلك الـتاريخ الى الـيوم. واذا كان من يـعتقـد ان مثل هذه الـسالم ا
الـقرارات سـتـسـهم في حتـريك عـمـليـة الـسالم فـهـو واهم  النه لم يـقـراء تاريخ
سخ ونضـال الشعب الفلسطـيني الذي بداء ولم يتوقف اال بانـهاء هذا الكيان ا
الــذي مـاعــاد الـعــيش مــعه بـسالم وامــان. صـحــيح ان لــردود الـفــعل الـدولــيـة
ـتشدد ـوقف االمريـكي ا والعـربيـة لم تتـوقف اال انـها ال تقـدم وال تاخـر جتاه ا
والعـازم بالوقوف الى جـانب الكيان الصـهيوني والرافض للـردود الدولية وهذا
ـتحـدة لم تعد ما اعـلنه وزيـر اخلارجيـة االمريـكي مايك بـومبيـو ان " الواليات ا
سـتوطـنات االسرائـيلـية بـالضـفة الـغربـية مـخالـفة لـلقـانون الدولي" تعـتبـر ان ا
والذي يـعـتبـر ذلك شرعـنة لالحـتالل االسـرائيـلي الذي يـعـتبـره خبـراه القـانون
وقف الـعربي خجوال رغـم ادانة اجلامعة مخـالفا للـقانون الدولي. ولـكن يبقى ا
وقف العـربيـة وبعـض الدول الـعربـية لـهذه اخلـطوة االمـريكـية حـيث مثل هـذا ا
اخلجـول غير قادر على فعل شيئ بسبب اعـتماد اغلب هذه الدول العربية على
ة اجلـدوى. عليه الوجـود االمريـكي وان مايـصدر مـنهـا هو مجـرد بيـانات عـد
كـن  لشـعـبـنا نـحـازة " السـرائـيل  " ان ال واقـف األمريـكـيـة ا وفي ظل هـذه ا
تـحـدة واجلامـعة الفـلـسطـينـي ان يبـقى يـراهن على الـشـرعيـة الدولـيـة واال ا
طلـوب منه البحث عن أدوات ـا ا وقف العـربي الرسمي وا الـعربية وال عـلى ا
نضـالية  أخرى واالعتماد على الذات الـوطنية الشعبية الـفلسطينية التي قدمت
قـوافل من الشهداء واجلرحى والسجناء واثبات وجودهم على أرضهم وكل ما
يحـصل فـهـو طار وان كـان ذلك مـكلـفـا ومحـفـوفا بـاخملـاطر الن الـذي قـدموه
علـى مدى عـشـرات الـسـنـ من الـنـضـال كـفـيل بـبـقـائهـم وصمـودهم  رغـم ما
حاولت امـريـكا والـغـرب االستـعـماري ايـصـالهم حلـالـة اليـأس لـدفعـهم لـلقـبول
ـتـعاقـبـة واخرهـا قرارات ـشاريع اخلـبـيثـة للـحـكومـات االمـريكـية ا ثل هـذه ا
ترامب سـيئة الصيت وهذا لم يتم اال بوحدة شعبـنا الفلسطيني اجملاهد وإنهاء
االنـقسـام ب قـواه الـسيـاسيـة والوقـوف وقـفة رجل واحـد وعدم
ـتــحـدة واجلــامـعـة االكــتـفــاء  عـلى تــنـديـد وشــجب اال ا

العربية .
ـشروعة دون نـقصان. من اجل اسـترداد كافـة حقوقه ا
وان احللّ في وحـدة وطنية حقيقية يـستند إليها برنامج
نضاليّ متّفق عليه  ويبقى ذلك  مرهون بتلك اإلرادة.

أرسل لـي أحد مـن ضمـن نـشاطـات احلـركـة االجـتـمـاعـيـة الـشـبـابـيـة بـالعـراق 
يتـحدث عن حركة عـناه  كـبير وعـميق  األصدقـاء األفاضل فيـديو قلـيل بوقته 
فـينادي أحدهم الشـباب وهم في حالـة  كر وفر مع اجلـهات احلكـومية االمـنية 
عـلـى زمـيـله وهـو يـحـثه عـلى الـتـقــدم قـائال (هـا خـوي عـمـر تـقـدم .. ثم يـصـيح

اجلميع علي وياك علي). 
فـما وهـذه الـوقـفـة البد لـهـا  من أن تـكـــــون مـركزة ودقـيــــــقـة  هنـا لـنـا وقـفة 
كـان كـبـيرا ـنـــــصـرمة جـرى في العـراق خالل الـســـــنـوات السـت عــــشـرة ا

اضية .  ائة عام ا لم يتعود عليه اجملتمع العراقي على االقل في ا جدا 
وكــان لإلسم  دور كــبــيـر حــيث جــرى عــلى األرض قـتــال فــعــلي بــ الـنــاس 
فالـذين تمت تـصفيـتهم بـسبب االسم كُثـر ومن الطـائفتـ الشيـعية ـوضوع  با
والسـنية  فعـبد احلس وعـبدالكاظم وعـبد الزهرة قـد غادر الكثـير منهم أرض
ومن جهـة الثـانية فـعمـر وعثـمان وسـفيان الله لـيسـتقـر في داخلهـا جثـة هامـدة
والسبب قد غـادرالكثير منهم أيضـا أرض الله ليستقر في عمـقها جثة هامدة 
واضح وجـلي وهـو عـمق الـطائـفـيـة الـتي زرعـهـا أعـداء الـله والـوطن في نـفوس
حيث عانى اجملـتمع العراقي الـطيب األصيل معـاناة كبيـرة ودقيقة دفع النـاس 
ـأجــورين من داخل الــبـلـد وخــارجه لـعــبـتـهم لــعب  ا من خـاللـهـا دمــا طـاهـرا 
تـطرفـة وزرع احلقـد والـكراهـية بـ طوائف اخلبـيـثة من خالل نـشر االفـكـار ا
ـتحـجرة بالـشكـل الذي جـعل أصحـاب النـفوس الـضعـيفـة والعـقول ا اجملتـمع 
فسادت الفوضى وعمت الكراهية بعض احملافظات  وعلى رأسها تقـتنع باالمر
 بغـداد عاصمـة التاريخ كـون مجتـمعهـا خليط من الـطائفـت  حيث كـان القتل
وقـد كــان كـمــا أشـرت قــد دفع دمه ثـمــنـا لــتـلك والـتــهـجــيـر عــلى قـدم وســاق 
هنا في الفيديو يظهر الفـوضى هو عمر من جهة وعبداحلس من جهة اخرى 
عمـر وهو يتقـدم بصحـبة عبداحلـس وعبدالـزهرة وهم يد واحدة ضـد الفساد
والـتراجع وخـيانـة الوطن ,بـدعم من علـي من خالل إهزوجـة (علي ويـاك علي)
يقول وكمـا قال اخلليفـة الثاني عمر بن اخلـطاب (رض) (لوال علي لهـلك عمر) 
انـه وعلي كـانا يدا ا وصل الـيه العـراق من تراجـع وتبعـية اليـوم عمـر رافضـا 
خاطر ماوصل اليه ؤسسـة احلكومية لغـرض توعيتهـا  واحدة تـتجه صوب  ا
الــبـلــد  وبـضــرورة أن يــتـغــيـر احلــال نـحــو األفـضـل وصـوال الى عــراق قـوي
أمـا اجلـانب االخـر فان ثـل جانب مـهم مـن تكـاتف عـلي وعـمـر  وشـامخ هـذا 
علي وعـمر كل منهما قد تفهم مايـبيته لهم أعداء الدين والوطن ) وعندما اقول
قصـود شيعة العراق وسـنته من أبناء اجملتـمع البغدادي الطيب) علي وعـمر فا
حيث يـراد لـلـعـراق أن يـضل علـي يقـاتل عـمـر وعـمـر أيضـا يـحـافظ عـلى حـالة
وبالنتيجة يضل الـعراق متخلفا ومتراجعا ووضعه اخلالف والكـراهية مع علي
فـعندمـا يتـفهم عـلي هذا األمـر يؤيده ركيك كـدولة ضـعيـفة الدور لهـا وال أهمـية
ـشـهـد اجلـديد فان ا بـكل نـخـوة الـعرقـيـ وغـيـرتهـم في ذلك ويـقف معـه عمـر 
يـسودها ينـفذ مـنه البلـد الى أفاق واسـعة ورحـبة يشـكل منـفذا يـبشر بـاخليـر 
االمن اجملتـمعي وبالـتالي سيـنعكس ذلـك مستقـبال ان شاءاللـه على حالـة البلد
أما الـتـطـور من خالل تـقـد اخلـدمات بشـكل مـبـاشـر فـتسـود احملـبـة والـوئـام
للـشعب الصابر بكل انواعها دون استثناء فهي مهمة احلكومة التي يطالب بها
وهي حـكـومـة من الـشـعب والـيه حتس به وتـهـتم بـشـؤونه رجـال الـعـراق الـيـوم
وتـعـمـل من أجـله ومن أجل مـسـتـقـبل أبــنـاءه.وحـيـنـهـا تـعـود بـغـداد كـمـا كـانت
عروس الـدنيـا جمـيلـة جذابـة واسعة الـعيـن خـدودها كـالقـمر وخـيوط شـعرها
أمـا لـيالـيـهـا فحـدث والحـرج حيت سـتـعود تسـتـمد لـونـها مـن ضيـاء الـشمس 
ـرة ليـس لـشهـريـار بل لـلـزمن بـكل آهـاته شـهـرزاد تـقص هـذه ا
حتـكي قـصة جـيل اسـتطـاع ان يـعيـد لـها حالوة وأمـانيه
شهد رائعا وهنا سـيكون ا عـمر أمده أكثر من ألف عام
والـعـراق سـيـاخـذ دوره الكـبـيـر كـبـلد بـاذن اللـه تعـالى 
رائـد ذو عمق تاريخي عـظيم ودور سيـاسي واقتصادي

كبير . 

فارس احمد عبد الرحمن الدوري 
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يــتـــشـــرف مــجـــلس الـــصــدر بـــدعـــوتــكم
ــعــتــادة الــتي لــلــحــضــور في جــلــســته ا
يـعــقـدهــا مـسـاء الــثالثـاء االخــيـر من كل
شـهر  –مَعَ مَنْ تُحـبـون مِنْ عشّـاق الـعلم
والـــثــقــافـــة واألدب . وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امس ان مــجـلس الــصــدر هـو
ــا تــمــورُ بِهِ الــفــضــاء الــعـــراقي الــنــقـيّ 
الـــســـاحــــةُ مِنْ حـــراك فـــكــــري وثـــقـــافي
واهب يدان العملي لبروز ا ومعـرفي  وا
والـفـعـالـيـات األصـيـلـة الـتـواّقـة لـلـتـجـديـد
واالبــتــكــار واالضــافــات الـــنــوعــيــة الــتي
تـتـخـطى الـصـيغ الـتـقـلـيـديـة في الـتـفـكـير

والتعبير).
(مــرحــبـاً بــكم عــلى ضــفــاف مــجــلـســكم

النابض بحبكم وبحب الوطن .
الزمان : مساء الثالثاء 2019/11/26

لساعة السابعة مساءً
ـكـان : مــكـتب سـمـاحـة الــسـيـد حـسـ ا
الـصـدر في الـكـاظـمـيـة قـرب سـاحـة عـبـد

احملسن الكاظمي).
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