
فـرصـة كبـيـرة لـلـتـعـبـيـر عن انـفـهسم
بـحــريــة من خالل تــرجــمت افــكـارهم
لـرسـومـات تـعــبـيـريـة وعـبـارات عـلى
جـدران الــعـاصــمـة احلــبـيــبـة بــغـداد
واحملــافــظــات االخــرى كــان لــهــا اثـر

تلقي.  كبير على ا
ويــرى هــوالء ان فن اجلــرافــيــتي في
الــعـــراق كــان في الـــســابق يـــعــد من
احملــرمـات بــســبب قــيــود الــتــعـصب
واالستـبـداد واالفـكار الـظالمـيـة التي
روجت لـــهــا االحـــزاب الــســـيــاســـيــة
احلاكمـة والعصـابات التـابعة لـها ما
جـعل عجـلـة هـذا الـفن تسـيـر بـأيـقاع
بــطـيء في الــعـــراق رغم شـــهــرة ذلك
ي مـنذ عقود الفن على الـصعيـد العا

طويلة . 
ـشــاركـ في يـقــول احـد الــفـنــانـ ا
ـباركة الثورة ان "انـتفـاضة اكتـوبر ا
فجرت مواهب الـهواة ومحبي الرسم
اجلرافيتي واطـلقت العنـان خمليلتهم
لـتـحـيل جـدران بـغـداد الـصمـاء الـتي
ــا اصــطــبــغت بـدمــاء ضــحــايـا لــطـا
التـفـجـيـرات االرهابـيـة اجلـبـانة الى
لـوحـة كـبـيـرة ســتـحـكي في يـومـا مـا
قــصـــة شــعـب وثــورة انـــدلــعت حتت
نصب احلـريـة لـوحة سـتـتـرك اثراً ال
ـحى في نــفـوس االجــيـال الــقـادمـة
حتى لو أزيلت عن اجلدران يوم ما". 
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جـهــزت الشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعات
الـــفــــوالذيـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
ـعــادن دائـرة اجملـاري الـصـنــاعـة وا
التابعة حملافظة بغداد بعالمات داللة

مختلفة .  
وقــال مديـر عـام الـشـركـة عالء نـاصر
حس في تـصريح للـمكتب االعالمي
في الـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
(مـــعــمـل إنــتـــاج الـــعالمـــات الـــتــابع
لــلــشــركـة قــام بــتــصــمــيم وتــصـنــيع
وتــنــفــيـــذ وجتــهــيــز دائــرة اجملــاري
بعالمات داللة عدد (22) بأبعاد 1×2
متر و 90*60  سنـتمـترا خالل زمن
قــيــاسي أمــده اربــعــة أيــام) مــؤكــداً
ـعـمل لـتــجـهـيـز وزارات (أسـتـعــداد ا
الــدولــة والــقـــطــاع اخلــاص بــأنــواع
ـــــروريــــة االرشــــاديــــة الــــعـالمــــات ا
وعالمات الداللة وأرقام االزقة والدور
واحملـالت وغـــــيــــــرهـــــا وفـق أحـــــدث
ــواصـفــات وخــاضــعــة لـلــتــقــيـيس ا
والــســـيــطـــرة الــنــوعـــيــة وبـــفــتــرات
قـيـاسـيــة).وجـهــزت الـشــركـة الـعـامـة
ــطــاطــيــة واالطـارات لــلــصـنــاعــات ا
إحـــدى شـــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعـــة

ــعــادن مــنـــتــجــاتــهــا من إطــارات وا
ديوانـيـة مـخـــتـلـفة األحـجـام .  وذكر
مصدر مخول في الشركة في تصريح
لـلـمكـتب اإلعـالمي في الـوزارة تـلقـته
(الــزمــان) امس أن (مـــصــنع إطــارات
الديوانية التابع للـشركة قام بتجهيز
مديرية بلديات بابل / بـلدية الطليعة
والـشـركـة الـعـامـة لـلـحـديـد والـصـلب
باطـارات ديوانـيـة باالحـجام -1200
20 و 24-1200 و بعدد 30 إطارا
وجتــهــيــز وزارة الــداخــلــيــة/ كــلــيــة

الشرطة بعدد ثمانية اطارات).
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مؤكداً أن (اطارات الديوانية من نوع
الشـبكي وخـاضعـة في جمـيع مراحل
ركزي إنتاجـها لـفحوصـات اجلهـاز ا
لــلــتــقــيــيس والــســيــطــرة الــنــوعــيـة
واصفـات شركـة بيـرلي االيطـالية و
وتـــصـــلح لالســـتـــخـــدام في الـــطــرق
الـوعـرة ومـخـتــلف الـظـروف اجلـويـة
نـاخـية وتـتحـمل درجـات احلرارة وا
ـنـخــفـضــة ولـهــا طـاقـة ـرتــفـعــة وا ا
ـدة ثالثة حتمـليـة عالـية ومـضمـونة 

أشهر من تاريخ البيع).
مـؤكـداً ان (إطـارات ديـوانـيـة تـتـفـوق

عـلى االطـارات الـصــيـنـيـة واالطـارات
الــــهـــنــــديــــة واالطـــارات االيــــرانــــيـــة
وتـــــتـــــنـــــافس مـع االطــــار الـــــتـــــركي
ـصدر (اسـتـعداد والكـوري). وأبـدى ا
الشركـة للتـجهـيز الفـوري للمـواطن
ودوائـر الــدولـة عــلى حــد سـواء ومن
منـافـذ الـبـيع في الـديوانـيـة والـنجف

االشرف وبأسعار تنافسية).
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وكشـفـت الـشركـة الـعامـة لـلصـنـاعات
التعدينية عن مساعيها لزيادة الطاقة
االنتـاجيـة خملتـلف منـتجـاتهـا . وأكـد
مــديــر عـام الــشــركــة يــوسف مــحــمـد
جاسم في تـصـريح للـمـكتب االعالمي
في الـوزارة ان (الــشـركــة تـمــكـنت من
نـتـجاتـها زيادة الـطـاقات االنـتاجـيـة 
ــشـاركـة ـتــنـوعــة من خالل عــقـود ا ا
ــبــرمـــة مع الــقــطــاع واالســتــثـــمــار ا
اخلاص بـحدود عـشرة عـقود خملـتلف
معـاملـها في بـغداد واحملـافظـات كون
ان الـــتــعـــاقـــد مع الـــقــطـــاع اخلــاص
احملـلي والـعـربي واالجـنـبي الـفـرصـة
ـتـاحـة في الـوقت احلـالي الـوحـيـدة ا
لــلــتــطــويــر والــتــوســيع في ظـل عـدم
وجــود مـــصــادر أخـــرى لــلــتـــمــويل)

مفصحاً عن (توجه الشركة وخططها
إلنشاء مصـنع لالسفلتـيات في عموم
احملــافـظــات بـالــتــعـاون مـع الـقــطـاع
اخلـاص لـضـمــان تـأمـ حـاجـة هـذه
ـــنــــتــــجـــات احملــــافـــظــــات إلنــــواع ا
االســفــلـــتــيــة لــدعـم الــواقع اخلــدمي
فيها). ولفـت الى ان (الـشركة بحاجة
الى تعـاون ودعم وزارة الـنفط بـشكل
ادة االولية التي أساسي في توفير ا

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

الـــغــارة االمـــريــكــيـــة عــلى مـــوكب قــاسم
ـهنـدس وآخرين سلـيمـاني وابي مـهدي ا
بــعـد خــروجـهم مـن مـطــار بـغــداد تـدخل
ـنـطـقة فـي احتـمـاالت مـفـتـوحـة حلدوث ا
مواجهـة مباشـرة ب امريـكا وايران وقد
تـكـون الـسـاحـة الـعـراقـيـة مـسـرحـا لـهـذه

واجهة. ا
وعـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي بـعد
سـاعات من هـذه احلـادثـة نرى الـتـناقض
الـعـمـيق في مـشـاعـر الـعـراقـيـ الـبـعض
يــشـــعــر بـــاالبــتـــهــاج والـــفــرح واخــرون
يـــنــددون بـــهــذه احلـــادثــة ويـــــــــــعــدون
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ـواطن ادارة الدولـة العراقـية وجـعلت ا
يــشـعـرون بــالـغــضب ورفض االســتـمـرار
بالسـكوت  لكن مع هـذا لم يستوعب
اجلانب االيـراني بـإنه سـوف يخـسر
نـــفــوذه بــالــعــراق مـــهــمــا كــانـــــــت

النتائج! 
ان اتـهـام ايـران ألمـريـكـا بـأنـهـا هي
من تمـول االحـتجـاجات في الـعراق
وهي تــسـتــهـدف الــنـفــوذ االيـراني
ومــصــاحلــهــا االقــتــصــاديــة جــعل
االسـتـفـزازات الـتي كـانت تـمـارسه
كــتــائب حــزب الــله ضــد الــقــواعـد
االمـريـكـيـة تـتـصـاعـد حل قـصف
كـركـوك الـذي ادى الى مـقـتل رجل
اعـــمــــال امــــريـــكـي عـــنــــدهـــا رد
االمـريـكـان بــقـصف كـتـائب حـزب
الـله في الـقــائم وسـقـوط شـهـداء
وجـرحى اسـتــمـرت الـتـداعـيـات
بــإقـتــحــام الـســفـارة االمــريـكــيـة
وســفــر الـســفــيــر االمـريــكي الى
واشــــنـــطن مـع اســـتـــقـــدام قـــوات

امـريـكــيـة من الـكـويت حلــمـايـة الـسـفـارة
واقع الـعسـكريـة االمريـكية االمريـكيـة وا
بسبب عجز احلكومة العراقية عن حماية
ـقـتل ـواقع واكـتــمل الـتـصـعـيـد  هـذه ا
ـهـنـدس قـاسم سـلـيــمـاني وابي مـهـدي ا
لـنـكــون في مـنـتـهى الــقـلق ان نـدفع نـحن
ثـمن هــذه احلـرب احملـتـمـلــة بـ امـريـكـا

والعراق!
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يـــجب ان نـــعــــرف ان اتـــفـــاقـــيـــة االطـــار

االسترتيجي هي ليست االتـفاقية االمنية
الــتي انــتــهـت مــنــذ انــســـحــاب الــقــوات
االمــريـكــيــة ســنـة  2011 لــكن مــعــاهـدة

االطـار االسـتـراتيـجي
الــتي يــنـادي الــبــعض بــألـغــائــهـا لــطـرد
الـقــوات االمـريــكـيـة من الــعـراق وهـذا ال
ــان الــعـراقي يــحــدث حــتى ان قـام الــبــر
بالتصويت مع انني اشك باحلصول على
ـان من الــعـدد الــكــافي من اعــضـاء الــبــر
يذهب الى الغاء الدور االمريكي بالعراق
فـالــكـرد وكـذلك الــسـنـة واكــثـر من نـصف
النواب الـشيعـة ال يرغبـون في هذا االمر
ناقشة حينما طلب البعض جمع تواقيع 

ويــؤكــد ان "اجلـــرافــيــتـي عــبــارة عن
ـا اقـلـقت مـضاجع قـصة فـرشـاة لـطـا

االنظمة االستبدادية".
ويـضــيف فــنـان اخــر "جـمــيع فــنـاني
اجلـرافـيـتي في الــعـراق يـسـعـون من
خالل فـــنــهم الـــعــريق مـن رســومــات
وكــتــابـــات الــتــأكــيــد عـــلى ســلــمــيــة
االحــتـجــاجــات وبــعــدهــا عن مــنـطق
الــقـــوة والـــسالح الــذي هـــو مـــنــطق
احلكـومة احلـاليـة واالحزاب الـتابـعة
لـهــا فــفي الـوقت الــذي واجــهت فـيه
ــتــظــاهــرين احلــكــومــة الــعــراقــيــة ا
ـسـيـلة بـالرصـاص احلي والـقـنـابل ا
لـلـدمـوع وقـنــابل غـاز اخلـردل الـسـام
واجــهـنــاهم بــالــفن اجلــرافـيــتي النه
سالحنا الـوحيـد والذي تـسقط امامه
جـمـيع اســلـحـة الـســلـطـة والنه فن ال
ـــــراوغــــة او الـــــتــــواطىء يـــــعــــرف ا
والــتــطــبــيـل لالحــزاب احلــاكــمــة في

العراق". 
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ورغـم الــــــة الــــــقـــــتـل واالعــــــتــــــقـــــال
واالختطاف الـتي واجههـا احملتجون
مـنـذ انـدالع شــرارة الـثـورة اتـسـعت
رقعـة وإزدادت الرسـومات واصـبحت
تــزين كل زاويــة وتــقـاطـع في ســاحـة
الـتـحـريـر والــسـاحـات احملـيـطـة بـهـا
لتتـحول سـاحة التـحريـر الى معرض
فــني جــرافــيــتـي في الــهــواء الــطــلق
ونــقــطـــة انــطالق الــفـن اجلــرافــيــتي
الــعــراقـي نــحــو الــعـــالم حــيث وجــد
الثـائـر الـعراقـي في هذا الـفن طـريـقة
مثـلى خملـاطـبة االحـرار حـول الـعالم
النه فن ال يــحـتـاج الـى لـغــة حـيـة وال
ـكن ان حتول الى ترجـمـة ضـعيـفـة 
ـعنى احلـقيـقي للـثورة دون وصول ا

العراقية اجمليدة.    
والفن اجلرافـيتي وسيلـة يلجـأ اليها
واطن للـتعبيـر عن رفضه لالوضاع ا
الـــــطــــارئـــــة وذلك مـن خالل رســـــائل
سـيـاسـيـة او اجـتـمـاعـية عـبـر الـرسم
والـكـتـابـة عــلى اجلـدران دون تـوقـيع
وايضا يـستـخدم لالغـراض الدعـائية
ويـــعــد احـــد اشـــكـــال الــفـن احلــديث
وصارت له مدارس فنية خاصة حول

الـــعـــالم ومـــا زلـــنـــا نـــذكـــر لـــوحــات
اجلـرافــيــتي والـكــتــابـات عــلى جـدار
برل الذي بني وانـهار ما ب اعوام
 1961 و 1989 ولوحات اجلـرافيتي
الـــتـي  رســـمـــهــــا في شـــوارع دول

العالم على مدار عقود.
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واجلـرافـيـتي فن قــائم مـنـذ الـقـدم اذ
ــــؤرخـــــون في تــــاريـخ الــــفن يــــرى ا
ـكن حتــديـد تـاريخ االنـسـانـي انه ال
نـشأة الـفن اجلـرافـيـتي فـهـو مـوجود
قـــبل ومع بـــزوغ فـــجـــر احلـــضــارات
الـرومـانيـة واالغـريـقـيـة والـفـرعـونـية
كن الـقول والعـراقيـة والصـيـنيـة و
ــة والـتي ـغــارات الــقــد ان رســوم ا
يـعـود تـاريــخـهـا نـحـو 40 الف سـنـة
كن العثور نوع من اجلرافيتي كما 
عـلى امـثـلـة اولى عن اجلـرافـيـتي في
مدينـة أقسس الـيونانـية وكـان عبارة
عن اعالن دعــائي لـبــيت دعـارة. كــمـا
كن ايـجاد جرافـيتي الـفايـكينج في
رومـــا وايـــرلــنـــدا. امـــا في الـــعـــصــر
كن اعـتبـار الكتـابات التي احلديث 
رسمـها جـنود فـرنسـيون عـلى مواقع
مروا بـجانـبهـا في مصـر خالل حمـلة

نابليون جرافيتي حديث. 
ويــقـسـم الـفـن الـفـن اجلـرافــيــتي الى
ــــرســـوم). ـــكــــتــــوب وا نــــوعــــ ( ا
وهـــنــــالك فـــنـــانــــ في هـــذا اجملـــال
ـية كـالـفـنان وصـلوا بـأعـمـالهم لـلـعـا
ــانــيـا ــقــيم في ا االســتـرالـي ريـكــا ا
والــــــفــــــنـــــان Interesni Kazki من
أوكـرانـيــا والـفــنـان االيـطــالي بـكـسل
بـانــشـو. وفي الــعــالم الـعــربي سـجل
فـنــان اجلـرافـيــتي الـعــربي حـضـوره
ــمــيـــز من خالل عـــشــرات االعــمــال ا
الفـنـية الـتي زينـت شوارع الـعواصم
الـعـربــيـة خالل فـتــرة ثـورات الـربـيع
الــعــربي كـــمــصــر وتــونس ولــيــبــيــا
وسـوريـا والـســودان والـيـمن.  اثـنـاء
توصل ب اروقـة التحرير جتوالي ا
وسط بغداد شـدتني عـبارات مكـتوبة
بـألوان واضـحـة ومـرسـومـة بـطـريـقة
جـــرافــيـك اشــبـه مــا تـــكـــون ثالثـــيــة
االبعاد كلمات وجمل نقلت للعالم ما

الـقـادم نــحـو سـاحـة الــتـحـريـر وسط
العـاصمـة بغـداد والتي تـشهـد حالـياً
احـتــجـاجـات شــعـبـيــة ضـد الـطــبـقـة
احلــاكـمــة في الــعــراق ســيــرى وبـكل
وضـوح الـلــوحـات الـفـنـيــة الـعـمالقـة
التي ابدعتها انـامل الشباب العراقي
من فنـاني اجلرافـيـتي الذين شـاركوا
في الـــثـــورة اجملـــيـــدة مـــنـــذ حلـــظـــة
اندالعـها عبـر لوحـات تعـبيـرية زينت
جــدران ســاحـة الــتــحــريــر واالبــنــيـة
احمليطـة بهـا والصبـات الكـونكريـتية
الـــتي وضـــعـــهـــا اتــبـــاع احلـــكـــومــة

أجورة. واالحزاب السياسية ا
رســومــات وكـــتــابــات امـــتــدت حــتى
ــنــطــقــة اخلــضــراء ومــقـار جــدران ا
سـلـحـة نـحتـتـهـا انامل ـليـشـيـات ا ا
الشباب الـثائر لـتجسد مـعاناة شعب

 . على مدار ستة عشر عاماً
جـدران صـمم حتــولت ومـنـذ انـطالق
الثورة الـعراقـية اجمليـدة الى لوحات
حـيـة حتـاكي ايــام االنـسـان الـعـراقي
ـا يشـعر به ويـأمل ويسعى وتنطق 
للوصـول اليه من عيش كـر يسوده
االمن واالمــــــان وابـــــسط احلـــــقـــــوق

شروعة.  ا
وحسب ما رواه لي من فـناني وهواة
دني اجلرافـيـتي ونشـطاء اجملـتـمع ا
فـــأن ثــورة تـــشـــرين اجملـــيـــدة كــانت

ـنـتــفـضـ ضـد يـعـتــمل في دواخل ا
جـــمـــيع اشـــكـــال الـــظـــلم والـــفـــســاد
واالستبـداد بعيـداً عن انظار الـسلطة
ورقابتها عبارات استطاعت ان تنقل
افــكـار الــشــبـاب الــعــراقي بـســهــولـة
ويــســـر دون الــلــجـــوء لــلــخـــطــابــات
البالغـية اجلـوفاء كـالتي يـلجـأ اليـها
ســـراق الـــشـــعب اثـــنـــاء الـــدعـــايــات
االنتـخابـية عـبـارات خطـتهـا االنامل
منها ما هـو بالفصحى ومـنها ما هو
بالـلـهجـة الـعراقـية (نـازل اخـذ حقي)
و(اشـرقت شـمس احلــريـة) و(احـبـهـا
تلك الـبالد حـتى في خـرابهـا االخـير)
و (وأنــا مـــثل وطــنـي لــست بـــخــيــر)
ــتـظـاهـرين بــ الـرصـافـة و(عـيـون ا
واجلسر) و ( نريد وطن) ولعل أجمل
ــعـــنى عـــبـــارة قـــرأتــهـــا من حـــيـث ا
احلـقيـقي وطـريـقـة الـرسم هي عـبارة

(ثورة اكتوبر).  
ولم تــقــتــصــر هــذه الــكــتــابــات عــلى
ـــــا امـــــتــــدت الى اجلـــــدران فــــقط ا
وســـائط الـــنـــقل ومـــنـــهـــا مـــركـــبــات
(الـتــوكـتـوك) بــطـلـة احلــراك الـثـوري

ورمز الثورة العراقية.  
ويــتـمــنى جــمــيع من الــتــقــتـيــهم في
الـتـحــريـر ان تــبـقى تـلك الــرسـومـات
حــتى بـعــد زوال او تــبــديل الـطــبــقـة
الـسـيــاسـيـة احلـاكــمـة الـتي اوصـلت
ـمكن البالد الى نـفق مـظلم كـان من ا
جتـــنــبه لـــو انـــهم ســاروا بـــالـــشــكل
ـلتـوية الصـحيح بـعيـداً عن طـرقهم ا
الـتي يـسـعــون من خاللـهـا احلـصـول
عـلـى مـكــاسب شــخـصــيــة وحـزبــيـة.

يـقـول احـد الـرسـامـ "جـمـيع  مـا 
رسمه من لوحات جـرافيتي وعبارات
غـايـة فـي الـروعـة هي بــالـنـســبـة لـنـا
جـــزء ال يــتـــجـــزأ من ذاكـــرة الـــثــورة
العراقية التي هي ذاكرتنا وذاكرة كل
عـراقي شــريف مـحـب لـبــلـده  ذاكـرة
مـتـخــمـة بـاخلــوف والـكـبـت والـقـهـر
والن من قـــامــوا بــرســـمــهـــا ســهــروا
الـلـيـالي وسط اخملـاطـر احملـدقـة بـهم
من قـتل واخـتـطــاف وقـنـابل دخـانـيـة

وسامة. 
ولـم يـــــنسِ فـــــنـــــانـي وهـــــواة الـــــفن

ــرأة الـــعــراقـــيــة اجلــرافـــيـــتي دور ا
ومــسـاهــمــتـهــا الــكـبــيــرة الى جـانب
تظـاهر في اخيـها وابـنهـا وزوجهـا ا

سوح التظاهرات". 
ويــــــــضـــــــيـف "نـــــــحــــــــاول مـن خالل
اجلــرافــيـــتي كــســـر رتــابــة اجلــدران
احلــزيــنــة الــبــاردة اجلــافــة وادخــال

  ." تفرج البهجة الى قلوب ا
مؤكـداً ان "فن اجلرافـيتي في الـعراق
ــكن ان يـتــطــور الى ابــعــد من هـذا
احلـد وال يــقـتـصــر فـقط عــلى جـدران
ـــــتــــد الى جـــــمــــيع ــــا  بـــــغــــداد ا
احملــــافـــظــــات االخــــرى الـــتـي خـــرج
ـة ابــنـاؤهــا لــلــبـحث عـن حـيــاة كــر
بعيدة عن السلطـوية السياسية التي
مــارســـتــهــا احلـــكــومــات الـــســابــقــة
ـــواطن واحلـــالـــيـــة عـــلى حـــســـاب ا
الـعـراقي". اثـنـاء مـروري بـالـقـرب من
نـفـق الـشــرطــة في سـاحــة الــتـحــريـر
استوقفتي لوحـة جرافيتي عبارة عن
تلـفـزيـون من النـوع الـقـــــــــد الذي
كــــان ســــائــــداً في اغــــلب الــــبــــيـــوت
العراقيـة يعرض صـورة لثالثة قرود
االول ال يــســـمع والــثـــاني ال يــتـــكــلم
والـثـالث ال يـرى فـي رسـالـة واضـحـة
الى بـــعض الـــقــنـــوات الــفـــضــائـــيــة
الـعــراقـيــة الـتـابــعـة لالحــزاب والـتي
الـــتـــزمـت الالمـــبـــاالة جتـــاه أحـــداث
التـظاهـرات ففي الـوقت الذي يـسقط
فيه العـشرات من الشـهداء واجلرحى
ــتـــظــاهــرون من ومــا يــتـــعــرض له ا
خــــطف واعــــتــــــــــــقــــال عــــلى مـــدار
شهـرين نـرى بعض الـقـنوات تـعرض
مـســلــسالت تـاريـــــــــخــيـة مــدبـلــجـة
وخــــطــــبــــاً ســــيــــاســــيــــة ولــــقــــاءات
وكـأنـــــــــهـا في بـلـد بـعـيـد كل الـبـعد

عن العراق.
ـتـظـاهرين  هـكذا رافق اجلـرافـيـتي ا
مـــنــــذ الـــلـــحــــظـــات االولى وصـــارت
الــفــرشــاة واالصـــبــاغ اداوتــهم ضــد
البطـالة والفـساد والـطغيـان وسطوة
ـــســلـــحــة واالحــزاب ــلـــيــشـــيــات ا ا
الفـاسـدة التي تـسـعى لتـحـويل البـلد
ـال الى اقــطـاعــيــة بـعــد ان اهــدرت ا

وانهكت العباد. 
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ـومة الـعـملـية حتتـاجـها الـشـركة لـد
االنــتــاجــيــة فـــيــهــا الى جــانب الــزام
وزارات الــدولــة بـأقــتــنــاء مــنــتــجـات
الــشــركــة الــتي تــمــتــاز بــنــوعــيــتــهـا
ـا يــخـدم ومــواصـفــاتـهــا الــعـالــيــة 
ـواطن والــبـلــد).واخـتــرق قـراصــنـة ا
مـجــهــولـون مــوقع وزارة الــصـنــاعـة
ــــعـــــادن الــــرســــمـي عــــلـى مــــوقع وا
فــيــســـبــوك.وكــتب اخملـــتــرقــون عــلى

الـصـفـحـة عـبــارة (نـطـالب من جـمـيع
اجلــهــات احلــكـــومــيــة اطالق ســراح
ــعـلــومـات اصــدقـائــنـا خــبــراء أمن ا
ــعـتــقــلـ كـل من نـور جــبــر عـزوز ا
اجلــبـوري مــحــمــود جـمــعــة احــمـد
الــنـــاصــري). واضــافـــوا (اذا لم يــتم
اطالق ســـراحــــهم ســـوف تـــســـتـــمـــر
حمـلتـنا في اخـتـراق جمـيع مواقـعكم

اإللكترونية).

القـصف االمريـكي للـقائم لم يـتم التـوقيع
اال من قبل 27 صـوتـاً اي حــتى ان كـتـلـة
ـانـيـاً لم يـوقع الـبـناء 47 عـضواً 20 بـر
عــلـيه  وقــد يـتــغـيــر مـوقف الــبـعض ألن
ـوقف االن ا

اصـــبح اكــثــر حــرجـــا! ونــقــول حــتى لــو
ان لرحيل االمريكان حصلت موافقة البـر
من الـــعـــراق والـــغـــاء مـــعـــاهـــدة االطـــار
االســـتـــراتــيـــجي فـــهــــــــو ســـوف ال يــتم
تــطــبــيق هــذا االجـراء (االلــغــاء) اال بــعـد
مرور سـنـة من تقـد احـد الطـرفـ طلب

االلغاء.           
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دون الـدخول فـي مقـدمـة و تـفـصـيالت فـأن جـمال جـعـفـر" ابـو مـهدي" و

قاسم سليماني قتال ببغداد فجر اجلمعة 2020/1/3.
قـد يـحــلل الـبـعض ذلك بــأنه رد واشـنـطن عــلى مـحـاولـة اقــتـحـام سـفـارة
ـقرات حزب الله العراقي في تحدة بـبغداد بعد قصف االولى  الواليات ا
القائم قـبل ايام وما لـدور تراه واشنـطن للمـهندس في ذلك وهـذا حتليل

فقير.
وقـد يـرى اخـرون ان عــمـلـيـة الـتــصـفـيـة جـرت جلــردة حـسـاب تـعـود الى
فاتورة تـكاليف الـعمليـات التي يقـال ان للعـضو السـابق في حزب الدعوة
و القيادي في اجملـلس االعلى الحقا وهـو نفسه ابو مـهدي الدور االكبر
في الـتـخـطـيط لـهـا ومـنهـا مـحـاولـة اغـتـيـال امـيـر الـكـويت الـسـابق جـابر
الصـبـاح وهذا الـتـحلـيل وان كـان اغنى من سـابـقه اال انه مثـل مفـتاح ال

يفك قفال.
- وفعال هو خريج كلية هنـدسية- لم يكن مستهدفا من الواليات هندس ا
ـطلـوب هو قـاسم سـليـماني تـحـدة في هذه الـضربـة بل كـان الهـدف ا ا
هـنـدس لـتـرتفع خـسـارة طـهران وقـد حصل و  قـتـله و اضـيف وجـود ا
ويـرتـفع ربح الـبـيت االبـيض في حتـول امـني في الـصـراع داخل سـيادة
الـعراق الـتي صـار انـتـهاكـهـا صـعب عـده و فـرزه فلـست اعـلم شـخـصا

بأمكانه ان يعلم لغز تشابك االوضاع والعالقات في العراق.
وافقة على خطة ترامب الذي يقول البيان الرسـمي االمريكي انه اصدر ا
ـصـلحـة بالده و حـزبه اجلـمـهوري و لـذا فـقـد غرد قـتل سلـيـمـاني يـنظـر 
تحدة بعد تأكد جناح القصف و خامنئي الذي اكد بنشر علم الواليات ا
وقوع االغتيـال بتأكيـده وامره باحلـداد صرح بأن انتـقاما قادمـا سيطال
مصالح امريكية ولم يحدد طبيعتها ومكانها ومتى اما العراقيون فثالثة
مواقف حـكومي يـكتـفي بـاالستـنكـار كمـا هي العـادة وتهـديدي مـصدره
جهات محددة داخـل منظومة احلـشد وحتذيري مـصدره الفريق احلزبي

الذي ال يدعم التوجه االيراني على االقل في العراق.
يعتبر جمـال جعفر اكثر الـقيادات تأثيرا في ديـناميكية الـقوى العسكرية
و االمنية والسياسية التي تـقف ايران سندا لها وبرأيي الشخصي فأن
ـهـنـدس اقـتـرف دون درايـة خـطأ اسـلـوب االعالم الـذي غطـى نشـاطـات ا
سـتراتـيـجـيا سـرع اغـتـيـاله ولن يـعتـرف احـد عـلى مـايبـدو بـذلك اخلـطأ
وجـعة لفـريق الضحيـة تسود روح عـاطفية فخالل االزمات و الـضربات ا
مـنفـعـلـة تمـنـعهـا من مـراجـعة نـفـسـها فـقـد  تـسريب خـبـرين قـبل مدة
ـهندس لـشراء طيران ماكانـا ليمرا دون اهـتمام االمـريكي خـبر سعي ا
هندس لالمريـكان بجولة تصفية عسكري خاص باحلشد و خـبر توعد ا

حسابات!
بالعودة للحدث االخيرين" ضـربات مدينة القائم واالقتراب احلشدي من
سفارة امريكا ببـغداد جند ان البيت االبيض قد عـلق يومها بأن عناصر
تـرعى مـصـالح ايــران قـد سـهـلت ووجـهت عــنـاصـر حملـاصـرة الـسـفـارة
شي نـحو الـسفارة وايضـا جرى تسـريب خبـر وصورة لـلمـهندس وهـو 
االمــريــكــيــة في اخلــضــراء لــكن واشــنــطن وان جتــاور زمن مــحــاصـرة
الــسـفــارة مع االغــتـيــال اال ان هـذا الــتــجـاور لــيس ردهــا عـلى حــصـار
هندس (كالهما سفارتها مثـلما ليس لتنـاظر مواليد القـتيل سليمـاني وا
شترك اال من مواليد سنة 1955) اي اشارة منطقية لـضرورة اخلتام ا
اذا فــسـرنــا االمــور عــاطـفــيــا امــا في الـواقـع فـأن واشــنــطن تــرصـدت
سليماني بأعتباره مديرا لعـمليات ايران االمنية في اخلارج وهو منصب
وعمل يـقـلقـهـا السيـما وان ايـران سـارعت لتـعـي اسـماعـيل قـاني بديال
لسلـيماني حـتى قبل تـشييـعه اي بعد 12 ساعة عـلى االغتيـال فطهران

تفصل ب مصاحلها وعواطفها!
مـثل عمـلـيـات االغـتيـال هـذه ال تـتم دون تمـريـر مـعـلومـة مـؤكـدة من طرف
ـوقع الـذي غــادر مـنه لـلـهــدف لـتـكـون مـحـلـي هـو مـوقع احلـدث او مـن ا
الضربـة بال خطـأ ويبدو ان هـناك من قال لـواشنـطن ان عجالت حتركت
طار بغداد لتجلب قاسم سليماني وقياديا في حزب الله اللبناني- قريب
ـا قـال لـها ان ـصـدر فـتح شـهـيـة واشـنـطن  لـعـمـاد مـغـنيـة - ويـبـدو ان ا
هـندس سـيكـون في اسـتقـبال سـليـمانـي ولذا فـثالثة صـواريخ ستـكون ا

ن ستصرع. رخيصة قياسا 
ا اليقبل الشك عملية االغتيـال وبتحليل مبـسط تكشف 

ـســتــويــات ودلــيل ذلك ان ثــمــة اخــتــراقـاً العــلـى ا
ـطـار و الشـارع الـسـريع فيه سـافـة بـ مبـنى ا ا
حـيث جـرى الــقـصف والـذي مـاكــان لـيـنـجح لـوال
اخلـرق االمــني واالمــر الــثـاني هــو ان واشــنـطن
ـهـندس لـوحده ارادت سلـيـماني ولم تـكن تـريد ا

واال لكانت اغتالته قبل اجلمعة بفترة.

ن من شط الـــعـــرب يـــولـــد (لــــبـــني تـــمـــيم) في عـــقـــد عـــلى اجلـــانـب األ
اخلمـسيـنـات من القـرن العـشـرين طفل شـاء الله تـعـالى أن يكـون له شأن
ـيـر أفــكـار الـسـيـد مـحـمـد بـاقـر عـظـيم . ويـشب هـذا الــطـفل ويـنـهل من 
ولم يـهـدأ أو يـسـتـريح بـعـد أن تـهزه الـصدر (رض) بـلـسـان عـربي مـبـ 

عاصر . أفكار اإلسالم التي استخلصها الفيلسوف ا
وتشـتـد األزمـة على الـدعـاة في الـعـراق ولم يحط الـشـاب جـمال الـتـمـيمي
ـرجع الـشهـيـد الـصدر رحاله وظـل يجـوب الـبـلدان طـلـبـا للـثـأر من قـتلـة ا
(رض ) وأسيـادهم . ويغـامر بـحيـاته ويسـتـرخصـها في سـبيل الـله وعلى

طريق اإلسالم العزيز . 
وعـلى اجلـانب اآلخـر من شط الـعــرب وفي عـقـد اخلـمـسـيـنـات ذاته وبـعـد
ـيالد األول يـولـد (لبـني تـمـيم) كـذلك طـفل آخر ثالث سـنوات مـرت عـلى ا
ـعـجـزات وشـاء الـله تـعـالى أن يـكـون له هـو اآلخـر حظ عـظـيم في صـنع ا
بارك وينـهل من مع أفـكار اإلمام روح الله وينشأ (قـاسم) هذا الطـفل ا
اخلميـني (رض) بلـسان فارسي جـميل فـتشعل في داخـله ثورة لن يـخمد

اوارها طيلة أربع عاما. 
 ويـلــتـقي الــبـطالن عــلى أرض إيـران اإلسالم ويــتـعــانـقــان مـرات ومـرات
وتـكون لهما ويخوضان معـا غمار احلروب الـضارية ضد أعداء اإلسالم 
صوالت وجوالت على أرض الرافدين وبالد الشام ويشهد أحدهما لآلخر

بالبطولة الفذة والشجاعة النادرة.
ؤمـن عـلي (علـيه السالم) ألسالفـهما بـالشـجاعة كما شـهد يـوما أمـير ا

والعزة 
في كتاب له إلى عامله على البصرة عبد الله بن عباس (رض) قال فيه: 
وقد بلـغني تـنمرك لـبني تـميم وغلـظتك عـليهم  وإن بني تمـيم لم يغب لهم
وإن وإنهم لم يسبـقوا بوغم في جاهلية وال إسالم  جنم إال طلع لهم آخر 
نــحن مــأجــورون عــلى صــلــتــهــا لــهم بــنــا رحم مــاســـة وقــرابــة خــاصــة 

ومأزورون على قطيعتها " .
وفي أهزوجة لبني تميم في األهواز تستقبل فيها ابنها البار القائد الكبير

قاسم سليماني تقول فيها : 
(احلد مايبرد دارم بيه) 

أي : ساحة القتال ال تهدأ ما دام بنو تميم فيها .
وفي السـاعات األولى من يـوم عصـيب يواجه الـبطالن هـجومـا صاروخـيا
وتـمـتـزج دمــاؤهـمـا الـنـازفـة من أشـقى مـخــلـوقـات األرض ويـقـتالن مــعـا 

ويناالن درجة الشهادة الرفيعة وتصعد األرواح الطاهرة إلى بارئها 
كـيـوم قـتل فـيه السـيـد مـحـمد بـاقـر الـصدر وكان مـصـابـهـما عـلـيـنـا جلال

وشبيه بيوم رحل فيه اإلمام اخلميني الكبير . العظيم 
صاب اجللل بالصبر واأللم واحلسرة . ؤمنون هذا ا وتلقى ا

أيها الشهيدان السعيدان: 
أنا عـلى يـقـ بأن الـذي لم يـتـألم أو يـأسف على مـصـابـكمـا احلـزين فـهو

وإن الذي يشـمت أو يفرح بيومكـما الفجيع فهو مغبون 
ملعون .

وأعـتقـد كمـا يعـتقـد غيري وأرى كمـا يرى غـيري 
ؤمن بأن النصر قريب وأنه آت بإذن الله. من ا
(وبـشـر الـصابـريـن الـذين إذا أصـابـتـهم مـصـيـبة

قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون).
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يبدو ان االحتـجاجات في العراق هي من
جعل من الصـعوبـة اجلمع ب االمـريكان
وااليـــرانــيـــ في الـــعــراق خـــاصــة وان
االحــتـجــاجـات مــثـلــمـا كــانت تـســتـهـدف
الـطـبــقـات الـسـيـاســيـة في الـعـراق كـانت
تـرفع شـعـارات مـعـاديـة لـلـنـفوذ االيـراني
داخل الـعـراق وهو مـا جـعل ايـران تـفـقد
صــوابـــهـــا لـــتـــرجع كل االحـــتـــجـــاجــات
واســبـــابــهـــا الى مـــا يــســـمى (اجلـــوكــر
االمـــريـــكـي) ولـــيس بـــســـبـب الـــطـــبـــقـــة
السياسية في العراق هي التي فشلت في


