
التابع  القتالية  علي  االمام  فرقة  ا�ستخبارات  مدير  قال  
االمني  اخلندق  ان  الغزايل  ح�سن  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  اىل 
اكماله  الغربية مت  وال�سحراء  النجف  العازل بني حمافظة 
ال�سور الذي يحمي املدينة من اي خرق  وهو اليوم مبثابة 
وقال  داع�ش  ع�سابات  قبل  من  تهديد  تنفيذ  او  ارهابي 
ع�سكرية  مبوا�سفات  نفذ  اخلندق   " ان  للجورنال  الغزايل 
امني  خرق  اي  �سد  املحافظة  لتامني  ال�سحراء  قلب  يف 
ا�سطناعي  مانع  يعترب  اخلندق   ": ان  ".م�سيفا  حمتمل 
موؤقت ولي�ش دائم ميكنه ان مينع ت�سلل العجالت والغرباء 
اىل حمافظة النجف " .م�سريا ان : " هذا اخلندق يت�سل مع 
حمافظة كربالء التي تنفذ خندقا اخر ت�رشف عليه الهند�سة 
الع�سكرية التابعة للح�سد ال�سعبي واي�سا من جهة القاد�سية 
اأمتار   3 من  اكرث  اخلندق  " عمق   : اأن  الغزايل  " .واو�سح 
وعر�سه اكرث من 4 اأمتار فيما ميتد اخلندق الكرث من 100 
كيلو مرت من كربالء �سماال وحتى بادية ال�سماوة جنوبا " 
3 جهات امنية وهي  " اخلندق مم�سوك من قبل  .مبينا ان 
ال�رشطة االحتادية وقوات احل�سد ال�سعبي فرقة االمام علي 
القتالية الفوج الثاين وكذلك الفوج الثاين ل�رشطة حمافظة 
ان�سات  امل�سرتكة  ال�سيطرات  " عمليات  ان  "كا�سفا  النجف 
االليات واملواطنني  3 فتحات يف اخلندق لدخول وخروج 
من واىل النجف وهذه الفتحات مم�سوكة من قبل �سيطرات 
امل�سوؤولة عن  االمنية  القوات  مت�سكلة من خمتلف �سنوف 
جهات  عدة  ا�سرتاك   " ان  الغزايل  وبني   " اخلندق  حماية 
احدى  اقدام متامر من  امنية يف حماية اخلندق متنع من 
عرب  النجف  اىل  ارهابية  عنا�رش  مترير  على  اجلهات  هذه 
ع�سكرية  وا�ستخبارات  وطني  امن  فيوجد  الفتحات  هذه 
وح�سد  وحملية  احتادية  و�رشطة  الداخلية  وا�ستخبارات 
خيانة  ي�سعب  اجلهات  من  العدد  هذا  وجود  ومع  �سعبي 
عن�رش منها "م�سددا على ان " النجف كانت بحاجة ما�سة 
عن  الدفاع  يعزز  اول  �سد  خط  ليكون  امل�رشوع  هذا  اىل 
االمنية  القوات  وقدرات  الوطني  االمن  ويعزز  املحافظة 
الكيلو  ملئات  اال�رشف  النجف  �سحراء  "ومتتد  باملحافظة 
ال�سعودية  حدود  حتى  الغربية  النجف  حدود  من  مرتات 
�سعودا اىل ال�سحراء املحاذية للحدود مع االردن و�سوريا 
والتي كان يخ�سع الكثري منها ل�سيطرة جماميع داع�ش ما 

يجعلها م�سدر خطر دائم بالن�سبة اىل النجف .
الفرات  عملّيات  قيادة  اأّكدت  �سباط/فرباير،   22 ويف 
باحلدود  يحيط  اأمنّي  خندق  بحفر  اال�ستمرار  االأو�سط، 
 ، للم�سلمني  مقّد�سة  تعّد  التي  النجف،  ملحافظة  االإدارّية 
كونها ت�سّم مرقد االإمام علي بن اأبي طالب ابن عّم الر�سول 

حمّمد واأّول االأئمة .
العراقّية  العا�سمة  جنوب  كلم   180 نحو  النجف  وتبعد 
حتيطها  التي  الدينّية  القدا�سة  اإىل  اإ�سافة  وهي  بغداد، 
يف  ال�سّكان  اأغلبّية  ي�سّكلون  الذين  ال�سيعة  اإىل  بالّن�سبة 

ال�سيعة  الدين  ل�سكن علماء  اأي�سًا تعّد مدينة  فاإّنها  العراق، 
علي  اهلل  اآية  االأعلى  ال�سيعّي  املرجع  راأ�سهم  وعلى  الكبار، 
حمافظات  حتّد  التي  النجف  حمافظة  وبداأت  ال�سي�ستاين. 
حدودها  وتطّل  واالأنبار،  كربالء،  بابل،  الديوانّية،  املثنى، 
من  حقيقّي  بقلق  ت�سعر  ال�سعودّية،  العربّية  اململكة  على 
حمافظة  �سقوط  منذ  كربى  اإرهابّية  لعملّيات  تعّر�سها 
تنظيم  يّد  يف   2014 عام  من  حزيران/يونيو  يف  نينوى 
التنظيم  يّد  يف  االأنبار  �سقوط  بعد  القلق  وازداد  "داع�ش"، 
بادية  واأخذت   .2015 عام  من  اأّيار/مايو  يف  املتطّرف 
النجف، املفتوحة على اململكة العربّية ال�سعودّية، تزيد من 
ال�سيعة  ماليني  يزورها  التي  املحافظة،  تعّر�ش  خماوف 
اإىل  العام،  مدار  على  جتري  التي  الدينّية  املنا�سبات  يف 
هجمات اإرهابّية كبرية، ال �سّيما مع قدرة تنظيم "داع�ش" 
يف  ح�سل  مثلما  ال�سحراوّية،  املناطق  يف  التمركز  على 
االأنبار، ف�ساًل عن االنفالت االأمنّي الذي ي�سهده العراق منذ 
2003 من قبل الواليات  غزوه يف ني�سان/اإبريل من عام 

اإ�ساعات  املّتحدة االأمريكّية. وبني الفينة واالأخرى، تنت�رش 
عن قيام "حتّركات م�سبوهة" من قبل ال�سعودّية على حدود 
املحلّية  االأمنّية واحلكومة  القّوات  اأّن  اإاّل  النجف،  حمافظة 
النجف  حمافظة  وتنعم  نفيها.  اإىل  ت�سارع  املحافظة  يف 
باأمان كبري، مقارنة ببقّية حمافظات العراق، غري اأّن تفجري 
5 انتحارّيني اأنف�سهم يف 1 كانون الثاين/يناير يف ناحية 
القاد�سّية مبحافظة النجف على اأحد احلواجز االأمنّية االأمر 
الذي اأّدى اإىل مقتل نحو 7 اأ�سخا�ش، من بينهم عنا�رش يف 
النجف  اإجتماع بني حمافظ  اإىل عقد  االأمنّية، دفع  القّوات 
مهدي  اأبو  ال�سعبّي  احل�سد  رئي�ش  ونائب  اليا�رشي  لوؤي 
النجف،  بادية  يف  احلماية  زيادة  مبوجبه  تقّرر  املهند�ش 
وال�رشوع يف العمل على اإمتام اخلندق، الذي ميتّد من اجلهة 

الغربّية للمحافظة، و�سواًل اإىل حمافظة الديوانّية.
و70   50 بني  اخلندق  طول  �ساأن  يف  االأنباء  وتت�سارب 
اأّنه تكّفل بنحو ثلث  اإىل  ال�سيعّي  الوقف  كلم، واأ�سار ديوان 
تكاليفه، اإاّل اأّن من اأ�رشف على تنفيذه يف �سكل مبا�رش هو 

للعتبة  التابع  امل�سّلح  الف�سيل  القتالّية  علي  االإمام  فرقة 
العلوّية واملن�سوي يف هيئة احل�سد ال�سعبّي.

مراقبة  باأبراج  و�سيحاط  اأمتار،   4 بعمق  اخلندق  ومّت حفر 
وكامريات مراقبة حرارّية، ف�ساًل عن نقاط للر�سد، وت�سيري 
طائرات م�سرّية يف �سكل م�ستمّر لر�سد اأّي حركة على حدود 

النجف.
"اأهمّية  له  االأمنّي  اخلندق  اأّن  اإىل  اليا�رشي  لوؤي  واأ�سار 
"�سيكون  اأّنه  اإىل  الفتًا  مهمة"،  ع�سكرّية  ا�سرتاتيجّية 
مبوا�سفات عالية جّداً، ومن ال�سعب جّداً اخرتاقه". وبح�سب 
بزعامة  القانون  دولة  اإئتالف  اإىل  ينتمي  الذي  اليا�رشي، 
4 حمافظات النجف  "اخلندق �سيوؤّمن  نوري املالكي، فاإّن 
وكربالء والديوانّية واملثنى، و�سي�سّد اأّي خطر اإرهابّي من 
ال�سحراء الغربّية". ومل يفّوت اليا�رشي الفر�سة عن احلديث 
�سيمنع  اأّنه  اإىل  اأ�سار  اإذ  للخندق،  اإقت�سادّية"  "منافع  عن 

"تهريب االأغنام وغريها".
 90 اإجناز  ال�سعبّي عن  احل�سد  اأعلن  �سباط/فرباير،   7 ويف 
خالل  اأّن  اإىل  م�سرياً  اخلندق،  حفر  اأعمال  من  املئة  يف 
مل  منه  االنتهاء  وعد  اأّن  بيد  اخلندق.  اإكمال  �سيتّم  اأ�سبوع، 
يتحّقق. ورغم اأّن احل�سد ال�سعبّي، اإ�سافة اإىل حكومة النجف 
اخلندق،  بحفر  تكّفلت  ال�سيعّي  الوقف  وديوان  املحلّية 
اخلاقاين،  كرمي  ال�سعبّي  احل�سد  يف  الثاين  اللواء  اآمر  اأّن  اإاّل 
بادية  يف  �سيكون  الذي  للخندق،  االأمنّي  امل�سك  "اإّن  قال: 
النجف االأ�رشف، من �سمن م�سوؤولّية اللواء الثاين وال�رشطة 

االإحتادّية وفوج طوارئ النجف".
املحاذية  كربالء،  حمافظة  فاإّن  النجف،  غرار  وعلى 
االأنبار، هي االأخرى ت�سهد حفر خندق حلمايتها  ملحافظة 
من ت�سّلل ال�سّيارات املفّخخة، اإ�سافة اإىل ت�سوير حمافظات 
واأق�سية مثل الفّلوجة التي حتّررت اأخرياً من تنظيم "داع�ش" 

بخندق الإبعاد التهديدات االأمنّية عن املدن التي حتيطها.
اعرتا�سه  اأبدى  العراقّي  الربملان  نّواب  بع�ش  اأّن  ورغم 
على اّتباع خّطة حفر اخلنادق حلماية املدن من الهجمات 
اإىل القرون الو�سطى"،  "تعود  اأّنها خطط  االإرهابّية، معترباً 
اإ�سافة اإىل كونها تفتح باب التجاوز على احلدود االإدارّية 
االأمنّية  ال�سوؤون  يف  الباحث  لكّن  املحافظات،  بني 
اإذ  ذلك،  عك�ش  قال  الها�سمي  ها�سم  املتطّرفة  واجلماعات 
"هذه اخلنادق مهّمة  اأّن  لـ"املونيتور" اإىل  اأ�سار يف حديث 
اأو  االإرهابّية  والعنا�رش  املفّخخة  العجالت  ت�سّلل  ملنع 

تهريب املواّد املمنوعة" بني املحافظات.
االأمنّية  اال�ست�سارات  يقّدم  الذي  الها�سمي،  ها�سم  وراأى 
وكربالء  النجف  "حمافظتي  اأّن  العراقّية،  احلكومة  اإىل 
يخيف  وما  االإرهابّية".  للجماعات  دائمًا  هدفًا  تعتربان 
النجف وكربالء ت�سّلل العجالت املفّخخة واالنتحارّيني من 
احلكومّية  القّوات  �سيطرت  اأن  �سبق  التي  االأنبار،  حمافظة 
تنظيم  يّد  يف  �سغرية  مدن   3 اإاّل  منها  تبق  ومل  عليها، 
عن  بعيدة  املدن  وهذه  والقائم،  وعنه  راوة  هي  "داع�ش" 

حدود النجف.  

حاليا  )ال�سابئة(  املندائية  الطائفة  اأبناء  يحتفل 
اأنحاء  املندائية يف  ال�سنة  راأ�ش  اأو عيد  الكبري  بالعيد 
اأقدم ديانة موحدة  متفرقة من العراق. تعّد املندائية 
الرافدين  وادي  اأر�ش  يف  ن�ساأت  الب�رشية،  عرفتها 
وحتديدا يف جنوب العراق يف مدينة "اأور" واملناطق 
ترتبط  التي  واالأنهار  االأهوار  من  القريبة  ال�سهلية 
غري  ديانة  هي  واملندائية  بها.  الديانة  هذه  طقو�ش 
اإليها، وحترم الزواج  تب�سريية، وال توؤمن بدخول اأحد 
ال�سالة،  طقو�سها  بني  ومن  الديانة.  خارج  من 
اأركان  اأهم  اأحد  وهو  والتعميد  وال�سدقة،  وال�سوم، 
هذه الديانة. ويعترب كتاب "كنزا ربا" )الكنز العظيم( 
املندائيني  ال�سابئة  عند  واملخطوطات  الكتب  اأقد�ش 

وم�سدر الت�رشيع والو�سايا والتعاليم.
خا�سة  العراق،  جنوب  تاريخيا  املندائيون  ا�ستوطن 
عقيدتهم،  يف  املاء  الأهمية  ونظرا  مي�سان.  حمافظة 
املندائيون  االأنهار. يطلق  ا�ستقرارهم حول  تركز  فقد 
ح�سب  لديهم،  الكبري  العيد  على  "الكر�سة"  عيد  ا�سم 

ما قال املن�سق االإعالمي ملجل�ش �سوؤون الطائفة يف 
باعتكاف  الكبري  العيد  ويبداأ  اخلمي�سي.  لوؤي  الب�رشة 
"لالبتعاد  �ساعة يف منازلهم   36 الطائفة مدة  اأبناء 
كما  االأ�رشار  روح  لتجنب  اخلارجي  العامل  عن 
يخرج  االعتكاف  وبعد  اخلمي�سي.  ح�سب  يعتقدون"، 
ال�سابئة املندائيون للتجمع يف املعابد وتلقي التهاين 
ومتابعة طقو�ش العيد بالتعميد. وي�ستق ا�سم ال�سابئة 
من الفعل االآرامي "�سبا" الذي يعني تعّمد اأو ا�سطبغ 
اأو غط�ش يف املاء، وهو ما يجري يف طقو�ش التعميد 
الذي يدخل يف الكثري من املنا�سبات لدى هذه الطائفة 
ال�سابئة  يتمكن  مل  والوفاة.  والزواج  االأعياد  مثل 
املندائيون العام املا�سي من ممار�سة جميع طقو�ش 
العنف  اأعمال  ب�سبب  ببع�سها  اكتفوا  بل  احتفالهم 
االأربعاء  املندائيون  واحتفل  البالد.  ت�سهدها  التي 
مكان  "وهو  بالب�رشة  ال�سندباد  جزيرة  يف  بعيدهم 
الطائفة  بهذه  يليق  وال  بالنفايات  مملوء  الئق  غري 
الدويل  املجتمع  يف  ومكانتها  التاريخية  وجذورها 
با�سم  االإعالمي  الناطق  يرى  ما  ح�سب  عام"،  ب�سكل 
احلكومية  اجلهات  املندائيون  نا�سد  الطائفة.  جمل�ش 

يف الب�رشة ب�سكل متكرر لتخ�سي�ش قطعة اأر�ش على 
�سط العرب ملمار�سة �سعائرهم، لكن مل يتم ذلك حتى 
على  مقبولة"،  غري  ومربرات  جمهولة  "الأ�سباب  االآن 
حد تعبريه. وال يخفي اخلمي�سي تعر�ش اأبناء طائفته 
لـ"ت�رشفات واإجراءات مبطنة ال متت ب�سلة للمجتمع 
بال�سابق".  عرفناه  كما  الديانات  ومتعدد  املتح�رش 
ب�سبب  موؤخرا  حتديات  العراقية  االأقلية  هذه  واجهت 
يف  االأقليات  وا�ستهداف  العنف  اأعمال  ت�ساعد 
اإىل  منهم  كبرية  اأعدادا  ا�سطر  الذي  االأمر  العراق، 
االأمان،  عن  بحثا  اخلارجية  اأو  الداخلية  الهجرة 
الر�سمية  االإح�سائيات  غياب  ورغم  اخلمي�سي.  ح�سب 
بخ�سو�ش عدد اأبناء الطائفة املندائية يف العراق اإال 
عائلة   1500 بنحو  �سابقا  عددهم  قدر  اخلمي�سي  اأن 
يف جنوب العراق فقط، مل يبق منهم �سوى ب�سع مئات 
العراق  جنوب  يف  املندائيني  ال�سابئة  وجود  حاليا. 
مبا�رش،  ب�سكل  داع�ش  اأذى  عن  مبناأى  جعلهم  عموما 
اإال اأن اخلمي�سي يوؤكد اأن "املندائيني كانوا من �سمن 
وبقية  النا�رشية  لتحرير  ال�سعبي  احل�سد  �سفوف 

املحافظات يف ال�سمال".

مفتي  االآلو�سي  حممود  الثناء  ابو  ال�سيخ  بن  �ساكر  اأحمد 
علماء  من  وهو  املعاين،  روح  تف�سري  و�ساحب  بغداد 
وفقهاء بغداد، وكانت لُه جمال�ش يف م�ساجد بغداد للوعظ 
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كانون الثاين 1848م، وهو اأ�سغر اأبناء ال�سيخ اأبو الثناء 
وقراأ علوم  �سنوات،  �ستة  بعمر  والده وهو  االآلو�سي وتويف 
وعلماء  اأخوته  يد  على  االإ�سالمي  والفقه  العربية  اللغة 
الذكاء وقوي احلافظة وجل�ش للوعظ  ع�رشه، وكان �سديد 
يف م�ساجد بغداد ملا بلغ الع�رشين من عمره، ثم �سافر اإىل 
اأخيه  مع  اأوروبا  وبالد  اإ�سطنبول  اإىل  وبعدها  ال�سام  بالد 

عبد الباقي.
وكان خطاطا بارزا اأخذ اإجازة اخلط من والدِه يف �سغره، 
ومن  الن�ستعليق،  خط  قاعدة  على  الن�سخ  بخط  وتخ�س�ش 
حفيده  لدى  املحفوظة  الكربى  جمموعتُه  اخلطية  اآثارِه 

ها�سم االآلو�سي.
وعني ال�سيخ اأحمد �ساكر االآلو�سي يف منا�سب كثرية ومنها 
عني مدر�سًا يف مدر�سة ال�سيد �سلطان علي ثم عرف واأ�ستهر 
من�سب  وويل  العثمانية،  الدولة  يف  العليا  املراتب  ونال 
ثم  العراق،  مدن  من  وغريهما  وكربالء  بغداد  يف  الق�ساء 
عني ع�سوا يف جمل�ش االدارة وبع�ش املحاكم العدلية. ثم 
�سافر اإىل اإ�سطنبول للمرة الثانية يف عام 1305 هـ، وعينه 
ال�سلطان ع�سواً يف جمل�ش معارف اإ�سطنبول، وبقي هناك 

حتى وفاته عام 1330هـ/ 1911م.
اأبو الثناء �سهاب الدين االآلو�سي.

عبد الرحمن االآلو�سي.
عبد اهلل بهاء الدين االآلو�سي.

علي عالء الدين االآلو�سي.

م�سطفى اأفندي االآلو�سي.
نعمان االآلو�سي.

حممود �سكري االآلو�سي.
ابراهيم االآلو�سي

النجف تتحصن بالخنادق.. وثالثة ممرات فقط بينها وبين األنبار والسماوة
بغداد ــ خاص

بغداد ــ طارق حرب

باحت�ضان  ينادي  من  ينادي  ان  امل�ضحكة  املفارقات  من  واحده 
ابناء االرهابيني ال�ضي�ضان الذين قتل ابناوؤهم يف معركة املو�ضل 
املو�ضل وتركهم  ان جاءوا مهاجرين اىل احلب�ضة عفوا اىل  بعد 
اخلليفه وهرب. املعلومات االكيدة انه مت ايداعهم يف دار الرعاية 
مغ توفري خدمة 5جنوم وكهرباء م�ضتمرة باملكيفات وماء بنوعية 
يف  ال�ضيعة  اطفال  ابادوا  الذين  الدواع�ش  ايتام  فهم  وبارد  حار 
تلعفر و�ضامراء والدجيل وحلب هل باتت  دمانا رخي�ضة وايتام 
وال  كهرباء  وال  ماء  بال  االمنية  واالجهزه  واجلي�ش  احل�ضد 
له  ان يبقى ويريدون  له  نريد  , الننا ندفع ثمن وطن  �ضكن الئق 
ثمن  ندفع  وحدنا  لنا  الوطن  وكاأن  املعادلة  هي  تلك   . يتق�ضم  ان 
اخطاء االخرين اما كان االجدر ان ير�ضل هوؤالء اىل دول ابائهم 
بتخ�ضي�ش  احدهم   في�ضدمنا  "عثمان"  قمي�ش  مثل  واليكونوا 
ارقى  يف  �ضيدر�ش  ال�ضي�ضاين"  "ابن  فهذا  لهم  تكميلية  ميزانية 
املدار�ش وياكل اف�ضل الطعام ويرتدي افخر املالب�ش, اما اليتيم 
اوراق"الكلن�ش" عند  يبيع  ,�ضيظل  �ضيعيا  ام  كان  �ضنيا  العراقي 
املدنية  املنظمات  ان  الت�ضوية..واملهم  هي  تلك  اليت"  "االترفك 

تثني علينا يف بيانتها التي التكل والمتل من انتقادنا . 

هل اأن الطائفية من طبائع ال�ضلوك الب�ضري , اأم اأنها �ضلوك 
نتعلمه منذ �ضغرنا , ونن�ضاأ عليه وال نعرف �ضلوكا �ضواه , 
برغم كل ما يجلبه علينا من االأوجاع والويالت الدامية؟هل 
اأن الطائفية �ضلوك ميكن اأن نغريه؟ علينا اأن ن�ضاأل اأنف�ضنا , 
ونفكر جيدا ون�ضتح�ضر مبادئ ديننا واأخالقنا , وتقاليدنا 
اإىل  الواحد  الدين  اأبناء  يتحول  باجلواب.فكيف  وجنتهد 
طوائف متناحرة , واأ�ضحاب االألوان املختلفة اإىل اأعداء؟اإن 
املو�ضوع قد يكون معقدا , وجوابه فيه �ضعوبة , لكن الب�ضر 
عليه اأن يحاول , ويجّد يف البحث عن اجلواب , لكي يزيل 
غ�ضاوات اجلهل واالإنفعال , واالإ�ضطراب يف �ضلوكه واأيام 
الب�ضري  ال�ضلوك  ومعايري  التاأريخ  يتاأمل  ملن  يبدو  حياته. 
من  العظمى  الن�ضبة  اأن   , الطويلة  الزمنية  مراحله  عرب 
ال�ضلوك هي ُمكت�ضبة.وب�ضورة عامة , فاأن هذه ال�ضلوكيات 
هي  اإمنا   , اأع�ضاءه  بها  وي�ضيب   , املجتمع  يفرزها  التي 
باإ�ضطرابات  امل�ضابني   , االآخرين  من  ُمَتعّلمة  اأو  مكت�ضبة 
ما  قوة  اأو  ما  لفئة  رموز  اإىل  وحتولوا   , خطرية  �ضلوكية 
, وعندما  بالتقليد وباملالحظة  يتعلم  فالب�ضر  اأو هناك.  هنا 
ما  ورائها  من  ويح�ضدوا   , معينة  بت�ضرفات  هوؤالء  يقوم 
يقويها ويعززها , فاإن االآخرين يعيدونها ويكررون �ضل�ضلة 
ماآ�ضيها , وجتليات دماراتها االإفنائية , وتتحقق يف داخلهم 
قوة راف�ضة لالآخر الذي ال ميت اإليهم ب�ضلة.اأي اأنهم مييلون 
به  يقومون  ما  باأن  والتوهم   , واالإنغالق  الت�ضندق  اإىل 
�ضحيح وعني احلقيقة , وال �ضائبة عليه , وال يحق الأحد اأن 
يحاجج فيه , الأنه قد حتول اإىل وجود مقد�ش يف اأعماقهم , 
مما يت�ضبب باملزيد من الويالت واجلراحات و�ضفك الدماء 

الربيئة.

مبدعون
من العراق

يعيشون في العراق.. من هم المندائيون؟

الخطاط أحمد االلوسي

"يل تنشد ابن 
الشيشاني"

بقلم ــ د. رعد جاسم

أقالم حرة

الطائفية معضلة 
سلوكية مكتسبة؟!!

بقلم د. صادق السامرائي

أقالم حرة

يف بقعة ار�ش �سغرية ويف اغنى حمافظة عراقية تعي�ش 
ام غائب مواطنة ب�رشية يف داخل منزل عبارة عن براميل 
من النفط الفارغة وبع�ش القطع احلديدية تنام ا�سفله يف 
النهار ليقيها من حرارة ال�سم�ش ويف الليل فهذه الرباميل 
وهذه  ليال  بها  يحدق  قد  خطر  اي  عن  لتبتعد  �سكنها  هو 
العراق  تغذي  حمافظة  على  بجديدة  لي�ست  املعاناة 
بالواردات فال�سورة يف التقرير تو�سح واقع احلال الذي 

تعي�سه هذه املراأة الب�رشية .
يقيها  ال  منزل  �سقف  حتت  ت�سكن  التي  غائب  ام  تنتقد  و 
الب�رشة  �سمال  الواقع  الهارثة  منطقة  يف  االجواء  خطر 
يف  العراقية  احلكومة  نيوز  اجلورنال  ملرا�سل  بحديثها 
العراقية  احلكومة  من  قلبها  يف  واحلرقة  كلماتها  بع�ش 
وخ�سو�سا  العراقية  باملراأة  االهتمام  عدم  يف  واملحلية 
الوحيدة يف هذا  ل�ست  انني  �سوؤون املراأة وت�سري رمبا  يف 
انا لدي  الن�ساء فرمبا  انا افكر يف باقي  البلد الذي اعاين 
العراقيات  الن�ساء  بباقي  كيف  لكن  احلياة  يف  معاناة 

ونحن يف اغنى رقعة ار�ش .
من جانبه يقول املواطن �ستار جبار ال�سغانبي للجورنال  
احدى  داخل  يف  الطابوق  قطع  ببع�ش  بالتربع  �ساقوم 
انه قام بالتربع  الهارثة ،م�سريا اىل  االرا�سي يف منطقة 
و�رشاء مادة اال�سمنت ،الفتا اىل انه يتطلع اىل يقوم الكثري 
من اخلرييني للتربع يف م�ساعدتها الن�ساء م�ستمل او منزل 
�سغري خا�ش بها يقيها من اخطار االجواء التي حتيط بها 
لت�سييد  االر�ش  من  م�ساحة  اتخاذ  مت  انه  اىل  ،مو�سحا 
منزل لها وينتظر الكثري من فاعلي اخلري للتربع يف ان�ساء 

املنزل لها قريبا .
مدير بلدية الهارثة جمال الطويهر يقول ملرا�سل اجلورنال 
وال�سبي�ش  الرمل  مواد  لتوفري  اال�ستعداد  امت  على  انه 
ال�ساكنة يف منطقة  املراأة  اجل هذه  بالبناء من  اخلا�سة 
الهارثة الفتا اىل ان هذا اب�سط �سيء نقدم للمواطنة التي 
تعي�ش يف ظرف معا�سي �سيء رمبا مل ت�سهده الب�رشة منذ 
�سنوات ونحن نتطلع الن يتفاعل اجلميع يف تقدمي العمل 

االن�ساين للنا�ش.

امرأة بصرية.. تسكن البراميل 
وتقتات على التبرعات في  البصرة 

المواطن و المسؤول
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