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كـــتــــــــاب يــــصــــــــدر الـــيــــــــوم يف امــــــــريــكــــــــا

حـــالـــة نفـي"  ..العـــراق ومــشـكلـــة الـتفـــاهـم بـني اركـــان االدارة االمــــريكـيـــة
ترجمة  /ابتسام عبد اهلل

جت ــاهل الـبـيـت االبـيـض حت ــذي ــراً ع ــاجال يف
ايلـول  2003مـن مسـتشـار عــال بشـأن العـراق،
ق ـ ــال ف ـيـه انه يــت ـ ــوجــب ارس ـ ــال ع ـ ــدة ال ـ ــوف
اضـافيني مـن اجلنود االمـريكيني الـى العراق

من اجل القضاء على املتمردين فيه.
جاء هـذا يف كتـاب جديـد بعنـوان (حالـة نفي)
لـ بوب وود ورد ،الصحفي يف الواشنطن بوست
والـكـ ـ ــات ــب املعـ ـ ــروف ،ح ـيــث يـ ــصف الـكــتـ ـ ــاب

بـوش يبـدون غـربـاء بعـضهم عـن بعض ،ونـادراً
ما يتحدثون فيما بينهم ولكنهم يشتركون يف
خاصـية واحـدة ،وهي االنصـراف عن التـحدث
بـشـأن وجهــات نظــر متفـائلـة حـول الـوضع يف
العراق.
وكمـا حـدث االمـر يف تـشـريـن الثــاني  ،2003اذ
نقل عـن الــرئـيــس بــوش ق ــوله عـن ال ــوضع يف
العـ ـ ــراق :ال اريـ ـ ــد مــن اي واحـ ـ ــد يف مـجل ـ ــس
الـوزراء االشارة اليه ،كـونه مترداً ال اعتـقد اننا
قد وصلنا الى تلك احلالة.
ووصف دونالد رامسفيلد ،وزير الدفاع ،انه قد
فـصل ارتباطه بـكل مايتعلق بـاحتالل او اعادة
اعمار العراق –مهمة كان من املفروض حتماً
ان يـكون حتـت ادارة البنـتاغـون وكان غـير ودي
الى حد كبيـر يف التعامل مع غونديليزا رايس
وك ــانت انــذاك مــستـشــارة ،بحـيث ان ال ــرئيـس
ب ــوش كـ ــان علـيه الــطلـب مـنه االج ــابـ ــة عل ــى
مكــاملــاتهــا الهــاتـفيــة .امــا اجلنــرال ،جــون ابــو
زيـ ــد ،قـ ــائـ ــد القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة يف ال ــشـ ــرق
االوســط ،ف ـنـقل عــنه قـ ـ ــوله لـ ـ ــزواره يف مق ـ ــره
الع ــسك ــري يف قـط ــر يف اواخ ــر ع ــام " :2005ال
ميـتلك رامـسفـيلــد اي مـصــداقيــة بعــد اليــوم
للتحــدث عن االستـراتـيجيـة االمـريكيـة حـول
النصر يف العراق.".
هـذا الكتـاب هو آخـر ما صـدر لـ "بوب وود ورد"
وهـ ــو الـثـ ــالـث حـ ــول اجملـ ــادالت الـتـي دارت يف
الـبـيـت االبـيـض بعــد احــداث سـبـتـمـب ــر ايلــول
وغـزو افغانـستان ومـن ثم القرار لغـزو العراق.
ومـثـل بقـي ــة كـتـب وورد ورد يـت ـضـمــن الكـت ــاب
مقـتـطفــات مـطــولــة مـن محــادثــات دارت بـني
بوش وسط اركان االدارة االمريكية مـسؤولني كبار يف اوقـات مختلفة ،دون االشارة
الى مصادرها.
االنقـسـام يف الـبيـت االبيـض حـول احلـرب يف وكـتـب وود ورد ان كـت ـ ــابه ه ـ ــذا يعـتـم ـ ــد عل ـ ــى
مقـ ــابالت مع ف ــريق االمـن ال ــوطـنـي اخل ــاص
العراق.
يصـدر الكتـاب اليـوم االثـنني عن دار سـاميـون ب ــال ــرئـيــس ب ــوش ،نـ ــوابهـم ،ومــس ــؤولـني كـب ــار
وشــوستـر ،وجـاء فـيه ان مــستـشـاري الــرئيـس آخ ـ ــريــن يف االدارة مــتخ ـص ـصــني ب ـ ــالـ ــش ـ ــؤون

بغداد  /كرمي السوداني
تــدرس وزارة الـنفــط صيــاغــة
آلــي ـ ــات تع ـ ــاون مع ش ـ ــرك ـ ــات
ع ـ ــاملــي ـ ــة ق ـ ــدمــت عـ ـ ــروضه ـ ــا
لـالس ــت ــث ــم ـ ـ ـ ــار يف الـع ـ ـ ـ ــراق.
واوضح امل ــتحـ ـ ــدث االعالمــي
لــوزارة الـنفـط عــاصـم جهــاد
ان الفـت ــرة املقـبل ــة سـت ــشه ــد
اعـالن اتف ــاقـ ــات لالسـتـثـم ــار
النفـطي لـشـركـات (يـابــانيـة
وصـيـنـيـ ــة وأسـتـ ــرالـيـ ــة ) وان
الـ ـ ــوزارة ابـ ـ ــرم ــت عق ـ ـ ــودا مع
اح ــدى الــش ــرك ــات الـصـيـنـي ــة
الس ــت ــث ــمـ ـ ـ ــار حـقـل (أحـ ـ ـ ــدب
العمالق) يف البصرة.

م ــن جـه ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ــرى عـل ــم ــت
(امل ــدى) من مـصــادر مــطلعــة
يف وزارة الــنفــط ان الــش ــرك ــة
العـ ــامـ ــة لـت ـ ــوزيع املـنــتجـ ــات
النفطيـة قامت بـرفع اسعار
مـ ــادة الك ــاز مـن ( 100ديـن ــار)
الـ ـ ــى ( 750ديــن ـ ـ ــاراً) لعــمـ ـ ــوم
الـسفارات العـربية واالجـنبية
وكـ ـ ـ ــذلــك شـ ـمـل ــت الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة
الـشركـات العـربيـة واالجنبـية
ال ـتــي حتــت ـ ـ ــاج م ـ ـ ــادة الـك ـ ـ ــاز
وبكـميـات كـبيـرة جـدا بـسـبب
عدم انتظام التيار الكهربائي
يف الـعـ ـ ـ ــراق م ــنـ ـ ـ ــذ سـقـ ـ ـ ــوط

النظام حتى اآلن.
وتـ ـ ـشــيـ ـ ــر املـعلـ ـ ــومـ ـ ــات ال ـتــي
حــصلـت علـيهــا (املــدى) إلــى
ان شـ ــركـ ــة تـ ــوزيع املـ ـشــتقـ ــات
الـ ـنـفـ ــط ــي ـ ـ ــة اوقـف ــت ت ـ ـ ــوزيـع
ح ـصــص ال ــوزارات ك ــاف ــة مـن
مـادة الكــاز اعتبـارا من  20اب
املاضي حتى اشعار آخر.
من جـانب آخـر اعلـن مصـدر
مــس ــؤول يف وزارة الـكه ــرب ــاء
تعــرض مجمـوعـة القـابلـوات
املغـذية لالجهـزة املسـاعدة يف
مـحطـة القـدس الغـازيـة الـى
حـادث حـريق ادى الـى تـوقف

احملطة بالكامل.
واك ــد املـص ــدر ان احل ــادث لـم
يــكـ ــن بـفـعـل فـ ـ ـ ـ ــاعـل وامنـ ـ ـ ـ ــا
بتماس كهربائي.
مـوضحـاً ان املالكـات الفنـية
والهنـدسيـة قـامت مبعـاجلـة
اخلـلل واعـ ــادة احملــطـ ــة الـ ــى
العــمل وتعـتـم ــد بغ ــداد عل ــى
مـحـ ــطـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ــدس ب ـ ـ ـش ـكـل
اساسي بـالتغذيـة الكهربـائية
حـيـث حتـت ــوي علــى ثـمــانـيــة
تـوربـينـات عمالقـة نفـذ منهـا
()4مـ ــن ق ـ ـبـل املـهـ ــن ـ ـ ـ ـ ــدسـ ــني
العـراقـيني التـي تعمل حـاليـا

بالـنفط االسـود ويحتم عـلى
العـاملني تـشغيل اثـنني منـها
بـكـل ط ـ ـ ــاقـ ـتـه ــم ـ ـ ــا وايـق ـ ـ ــاف
االث ـنــني اآلخ ـ ــريــن (لـلغـ ــسل
والتنظيف).
ام ــا بخـص ــوص االربع ــةالـتـي
مت تـنفيـذهــا من قـبل اجلهـد
الهنـدسي للجـيش االمـريكي
فـانهامتوقفـة عن العمل منذ
تـ ــسلــمه ـ ــا يف زمــن حـك ـ ــوم ـ ــة
الــدكـت ــورعالوي ب ـسـبـب عــدم
تـوفـر الـوقـود (عـالـي النقـاوة)
يف الـع ـ ـ ـ ـ ــراق املـ ـ ـ ــسـ ــت ـ ـ ـ ـ ــوجـ ــب
استيراده من دول اجلوار.

السفير العراقي يف لبنان يناقش مع فضل اهلل املواقف السياسية

عن النيويورك تاميز

رئيس جلنة األوقاف يف كربالء يدعو املهجرين إىل العودة إىل منازهلم

حريق يوقف محطة القدس الغازية

الـنفــط :اتفـــاقـيــــات مع رشكـــات عـــاملـيـــة السـتـثـامر حقــــول نفــطـيـــة

العـسكرية والدبلوماسية وايضا االستخبارات
يف العراق .ومن بني هـؤالء رامسفيلـد .ويذكر
الكتـاب ان كال من الـرئـيس بـوش ونـائبه ديك
شيني ،رفضا اجراء املقابلة.
ومن االمور التـي يذكرها الكتاب ،ان روبرت د.
بالكويل ،وكان آنـذاك املستشار الـعالي لشؤون
الع ـ ـ ــراق يف مـجل ـ ــس االمــن ال ـ ـ ــوطــن ــي ارسل
حتذيـراً يف مذكرة الـى رايز حول احلـاجة الى
امل ــزي ــد مـن الق ــوات يف الع ــراق ،نح ــو 40.000
(يف اشد احلاجة اليهم).
ويقـول الكتاب ايـضا ،ان السيـد بالكويل وبول
بـ ــرميـ ــر ،احلـ ــاكـم املـ ــدنــي يف الع ـ ــراق .اعلـمـ ــا
كونـدليزا رايـس بعدئـذ باحلـاجة املـاسة ملـزيد
من القوات يف خالل مكاملة هاتفية سرية.
ويـؤكـد املــؤلف يف كتـابه ان الـبيـت االبيـض لم
يفعل شيئا ولم يستجب للطلب.
ويـصف الـكتـاب شقـا عـميق ـاً بني كـولف بـاول
والـسيـد بـوش ورامـسـفيلــد :عنـدمـا كـان بـاول
يـن ــوي املغ ــادرة بع ــد انـتخ ــاب ــات  ،2004اخـب ــر
انـدرو هـ .كـادر جــونيــور رئيـس هـيئـة مــوظفي
ال ــب ــي ــت االب ــي ـ ــض" ،ان ذه ــب ــت فـعـل ــي (دون)
الذهاب ،مشيراً الى رامسفيلد.
وبـ ــذل الـ ـسـيـ ــد ك ـ ــارد محـ ــاوالت مـ ـسـتـمـيـتـ ــة
القصـاء رامـسـفيلـد يف نهـايـة عــام  ،2005كمـا
ج ــاء يف الكـت ــاب ولكـن ال ــرئـيــس ب ــوش رفـض
االم ـ ـ ــر ،ح ـيــث خ ـ ـ ــاف ان ي ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر ذلــك عل ـ ـ ــى
االنتخابـات العراقية التي كانت مقبلة وايضا
على العمليات يف البنتاغون.
ويـصف الـكتـاب ديـك شيـني بـالـرجـل املصـمم
عل ــى ايجــاد دلـيل يــؤكــد ادعــاءه حــول وجــود
اسـلح ـ ــة دم ـ ــار ش ـ ــامـل يف الع ـ ــراق ،بح ـيــث ان
مسـاعـديه كـانـوا يحـاولـون عبثـاً االتصـال من
جـديد بـرئيـس مفتـشي االسلحـة ،ديفيـد كي،
وذلك يف صيف 2003.
وكان اول كتـاب لوودورد عن ادارة بـوش بعنوان
"بــوش يف حــرب والثــاني" ،خـطــة بهجــوم" قــد

ص ـوّرا بــوش رئـي ـس ـاً حــازم ـاً وفــريق عـمل مـن
حـوله مندهش المـر الهجوم ،ثم تـداعيات ما
يلـي ذلك .وكتــابه االخيـر ،كمـا يبـني العنـوان
(حـالـة نفي) يـنتـهج خطـاً مـختلفـاً ،عن ادارة
ب ــدت ممـتـلك ــة فك ــرة ضـب ــابـي ــة مـن ان نـص ــراً
مبكـراً يف العـراق قــد اعطـى طـريقـاً السـتيـاء
احملتلني.
والكتاب املؤلف من  537صفحة يصف التوتر
بني املـسؤولني الكبـار منذ بـدء االدارة .ويقول
وودورد ،انه يف االسابيع التي سبقت ايلول 11
 ،9 /كـان تـينـيت يـعتقـد ان رامـسـفيلـد اوشك
علـى التوصـل إلى استـراتيجيـة للقبـض على
او قتل اسامة بن الدن.
ويف مت ـ ــوز  ،2001يقـ ــول الـكـتـ ــاب ،ان الـ ـسـيـ ــد
تيـننت وبـديله ج .كـوفيـر بالك ،التقيـا رايس،
يف الـبـيـت االبـي ــض للـتـ ــأثـيـ ــر حـ ــول جـ ــديـ ــة
املعل ــوم ــات الـتـي ت ـسـتقـيه ــا ال ــوك ــال ــة ،ح ــول
الهجـوم الوشيك للـقاعدة ولـكن كال الرجلني
عــادا من االجـتمــاع وهمـا يـشعـران بـان رايـس
لم تأخذ كالمهما محمل اجلد.
وقبل اسـابـيع من احلــرب علــى العــراق ،اعلن
والـدا بوش عـدم مشـاركتهمـا ثقـة ابنهمـا بان
احل ـ ـ ــرب عـل ـ ـ ــى الـع ـ ـ ــراق خـ ــط ـ ـ ــوة ن ـ ـ ــاجـح ـ ـ ــة
وصحيحة( ،كما جاء يف الكتاب).
ويكـتب وودورد عن محـادثـة خـاصـة جـرت بني
وال ــدة ب ــوش ،ب ــارب ــرا ب ــوش ،ال ـسـي ــدة االول ــى
الــسـ ــابقـ ــة وديفـي ــد ل .ب ــوريـن رئـيــس سـ ــابق
لـلجنـة االسـتخبـارات يف الكـونغـرس وصـديق
عــائلـة بـوش اذ ســألت الــسيـدة بـوش ،الــسيـد
بــورين فـيمـا اذا كـانـت محقــة يف القلق حـول
اح ـتــم ـ ـ ــال غ ـ ـ ــزو الـع ـ ـ ــراق" ،ثــم اطـلـع ـتـه" ،ان
الـ ــرئـي ــس ال ــسـ ــابق جـ ــورج دبلـيـ ــو بـ ــوش قـلق
بـ ـ ــالــتـ ـ ــأكــيـ ـ ــد وي ـنــت ـ ـ ــابه االرق ب ـ ـس ـبــب ذلـك،
ويستيقظ يف اثناء الليل منزعجاً"..

كربالء  /املدى
دعا عـضو مجلـس محافـظة
كـربالء رئيس جلنـة األوقاف
فيـه السيـد أحمـد احلسـيني
ج ـ ــمـ ـ ـيـع املـهـجـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن
احمل ــافـظ ــة إل ــى الع ــودة إل ــى
مسـاكنهم مؤيـد ًا دعوة سكان
كـ ـ ــربالء يف بــي ـ ــان وزع ـ ــوه يف
مـدينـتهم مطـالبني بـضرورة
عــودة جـميـع املهج ــرين إلــى
مناطقهم.
وأكـد احلسينـي ضرورة إعادة
اجلـامع الذي اسـتولـى عليه
البـعض إلـى اصحــابه وذلك
يف إطـار اجلهود الهـادفة إلى
إجناح املصاحلة الوطنية.
وقـال :إن بيـان أهالـي كربالء
يجـســد اللـحمــة اإلسـالميــة
م ــثلــمـ ـ ــا يجـ ــس ـ ــد الـلحــم ـ ــة

الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــيـ ـ ـ ــة وروح اإلخـ ـ ـ ــوة
واحملـب ــة بـني أبـن ــاء ال ــشعـب
العراقي ..وأضـاف احلسيني
إن ه ـ ــذا أم ـ ــر ض ـ ــروري لـكــي
ي ـث ـبــت أبــن ـ ــاء ك ـ ــربـالء أنهــم
تواقون إلى السالم وإنهم لن
ينجـروا إلى مـا يريـده أعداء
الـشعب من تنـافر بـني أبنائه
عـل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس م ـ ـ ــذهـ ـب ــي أو
طـ ــائفـي ودعـ ــا احملـ ــافــظـ ــات
األخــرى إلــى أن تـتخــذ ذات
اخلـط ــوة الـتـي أق ــدم علـيه ــا
أبناء كربـالء الذين يفتحون
قـل ـ ـ ـ ــوبـهـ ــم ق ـ ـبـل أبـ ـ ـ ـ ــوابـهـ ــم
إلخــوانهـم املهجــرين الــذين
عــاشــوا علــى م ــر التــاريخ يف
كربالء أعزاء.
وكان بـيان قد صـدر قبل أيام
مـ ـ ــوقع مــن أه ـ ــالــي كـ ـ ــربالء

وحـ ـ ـصـل ــت (امل ـ ـ ـ ــدى) عـل ـ ـ ـ ــى
ن ـ ـ ـسـخ ـ ـ ـ ــة مـ ـنـه دع ـ ـ ـ ــوا فـ ـيـه
مبــن ـ ــاســبـ ـ ــة شه ـ ــر رم ــض ـ ــان
املبارك الـذين غادروا املـدينة
حت ــت أي سـ ـب ــب كـ ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ــى
العـودة إلـى ديـارهم .وأضـاف
الـبيــان انه اسـتجــاب ــة لنــداء
احلــق (جــل وعــال) ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرء
خطر الفتنـة التي حتيق بنا
ومت ـ ــاشــيـ ـ ــا مع امل ــص ـ ــاحل ـ ــة
الـوطنيـة يدعـو أبنـاء كربالء
إخ ــوانهـم مـن أبـن ــاء ال ـسـن ــة
ممــن غ ـ ــادروا مـ ـ ــدنهــم إل ـ ــى
العــودة إلــى ديــارهـم ســاملـني
غــامنـني ..نــدع ــو أهلـنــا إلــى
إعـ ـ ــادة جـ ـ ــامـع العــبـ ـ ــاســيـ ـ ــة
الغـ ـ ــربــيـ ـ ــة إلـ ـ ــى إخـ ـ ــوانــنـ ـ ــا
لـ ـيـقـ ـي ــمـ ـ ـ ــوا بـه صـلـ ـ ـ ــواتـه ــم
ودعـ ـ ـ ـ ــواتـهـ ــم وطـقـ ـ ـ ـ ــوسـهـ ــم

الـدينـية بـأمن وأمـان يف هذا
الـ ـ ــشه ـ ـ ــر الفـ ـض ــيل ..ودعـ ـ ــا
الـبـي ــان امل ــؤس ـس ــات امل ــدنـي ــة
والـرسـميـة كـافــة للعـمل من
اجل املساهمة يف هذا العمل
الــوطـني والــديـني الـشــريف
من خالل املـسيرات السلمية
الـتـي تـ ــدعـ ــو إخـ ــوانـنـ ــا إلـ ــى
العــودة إلــى ديــارهـم مـثلـمــا
دعـا املراجع الـدينيـة العظام
من شـد أزرنـا يف هـذا الـعمل
من خـالل الفتـاوى الـديـنيـة
الـتي ت ــدعم الـسـلم والــسالم
لهـذا الوطـن اجلريـح ولتكن
كـ ـ ــربالء م ـ ــديــن ـ ــة احل ـ ـســني
مـدينة اجلميع واملكان األول
الـ ــذي تـن ـطـلق مــنه األس ــس
ال ــصحــيح ـ ــة للـمــص ـ ــاحل ـ ــة
الوطنية.

وكـيل اخلـــارجـيـــة يـبحـث تــطـــورات األوضـــاع مـع سفـري رومـــانـيـــا
بغداد  /املدى

اسـتقـبل لـبـيـــد
عبـاوي وكيل وزارة
اخلارجيـة لشؤون
الـــتـخــــطـــيـــــط
ـ
الـــــســيـــــــاســـــي
ـ
والـعـالقـــــــــــــــات
ـ
الثنـائية اخلميس
املـاضـي ستـوبـارو
مـيهـــاي ستـيفــان
سفيـر جمهـوريـة
رومـــانـيـــا لـــدى
الــعـــــــــــــــــــــراق.
ـ

ومت يف املقـابلــة بحث االوضـاع الـسيــاسيـة
والعالقـات الـثنــائيــة وسبـل تطـويـرهــا بني
الـبلــديـن .إضــافــة إلــى بحـث نـتــائج زيــارة
وزي ــر اخل ــارجـي ــة إل ــى روم ــانـي ــا ومـت ــابع ــة
القـضــايــا الـتـي متـت مـنــاقـشـته ــا خاللهــا
وخ ــاص ــة م ــوض ــوع م ـس ــاهـم ــة امل ــؤس ـس ــات
وال ـش ــرك ــات ال ــروم ــانـي ــة يف اع ــادة اعـم ــار
العراق.
من جهـة أخـرى زار جـواد احلـائــري سفيـر
جمهـورية العـراق يف لبنـان املرجع الـديني
اللـبنـاني الـسيــد محمـد حـسـني فضل اهلل
وهنأه ملناسبة شهر رمضان املبارك.
ونـقل احلـ ــائـ ــري حتـيـ ــات رئـي ــس مـجل ــس
الـوزراء نوري املـالكـي إلى سـماحـته ،مهنـئ ًا
اللـبنــانيـني علــى املــوقـف املتـضــامن الــذي
اجبـر االسـرائيلـيني علـى ايقـاف عـدوانهم
عل ــى لـبـن ــان ،راجـي ــا يف نفــس ال ــوقـت مـن
الـسيـد فـضل اهلل ان يكـون له دور مع بقيـة
املــراجع الــديـنيــة يف انه ــاء اعمــال العـنف

الـتي يـتعــرض لهــا العــراق ملــا لهـم من دور
وثقل يف ال ـســاح ــة العــراقـي ــة واالقلـيـمـيــة
والدولية.
مـن ج ــانـبه رحـب ال ـسـي ــد محـم ــد ح ـسـني
فـضل اهلل بــالـسـفي ــر وهنــأه عل ــى منـصـبه
اجلــديــد شــاكــر ًا الـقيــادات الع ــراقيــة علــى
مـ ــوقفه ــا مـن الع ــدوان االس ــرائـيلـي عل ــى
لـبنـان مـتمـنيـ ًا ان تـنتهـي الصـورة احملـزنـة
لـلعـ ــراق الـتــي قل ن ـظـيـ ــرهـ ــا يف املـنــطقـ ــة
والعالم وان يتمكن العراقيون من ان يبنوا
دولـتهم ومـسيـرتهـم ،معبـرا يف ذات الــوقت
عـن استعـداد القيـادات اللـبنـانيـة الـديـنيـة
وال ـسـي ــاسـي ــة للـم ـس ــاهـم ــة يف ايج ــاد حل
للمشكالت التي يعانيها شعب العراق.
علــى نفـس الـصـعيــد شهــد مقــر الــسفــارة
الع ــراقـي ــة يف ب ــرلـني اجـتـم ــاعـ ـ ًا لع ــدد مـن
املـنـظـم ــات الع ــراقـي ــة يف املهج ــر بحـض ــور
السفير العراقي يف املانيا عالء الهاشمي.
وأكد الـسفير خـالل االجتماع علـى ضرورة

تـشجيـع العراقـيني وحثهـم على املـساهـمة
يف كل الـنشـاطـات والفعـاليـات الـتي تخـدم
مصـاحلهـم ومنـاقـشــة اآلليــات التـي تكفل
ادام ــة الـت ــواصل بـني الع ــراقـيـني وضـم ــان
مشـاركـة معـظم شـرائح اجلـاليـة العـراقيـة
أو مـن ميـثـلهـ ــا يف الـلقـ ــاءات الـتـي تـعقـ ــد
هناك.
وإتـفق اجملـتــمعـ ــون علـ ــى ضـ ــرورة تـكـثــيف
اللـقاءات مع اجلـاليـة العراقـية والـتواصل
معهـا يف أمـاكـن جتمعــاتهــا للـوقــوف علـى
آرائهـم ومقتـرحــاتهم للـوصـول إلــى أفضل
الـسـبل واآلليـات الـتي تـكفل ايجـاد مـظلـة
جديـرة بتمثيـل مصالح اجلـالية العـراقية
يف املانيا والدفاع عنها.
وش ــارك يف االجـتـم ــاع مـنـظـم ــة ن ـس ــاء يف
املهجـر ومجـلس اجلـاليـة العـراقيـة ونـادي
الـرافدين الـثقايف واجمللـس األعلى لـلثورة
اإلسـالميــة وجمـعيــة الــدفــاع عـن ضحــايــا
النظام السابق.

يف رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

عــــــراقــيــــــو األردن يــتــمـــثلــــــون الــــطقــــــوس الـــبغــــــداديــــــة
عمان  /الوكاالت

رمـضان كرمي ..وكرمه يـسع الكون ..نسأل اهلل يف هـذا الشهر الفضيل
أن يعـيد البهجـة والفرح إلـى نفوس الـعراقيني ..وان يفـرج الغمة عن
العـراق ..وان نحـتفل به العـام القـادم وسـط اهلنـا ويف بالدنـا ..بهـذا
الدعـاء تستقـبل احلاجـة قدريـة محمـد (70عامـا) التـي تعيش يف
االردن شـهر رمضان بـعد ان اجبرتهـا الظروف علـى ترك العراق حلني
انـــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج االزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ويف عمان يحـاول العراقـيون اجتـرار الذكـريات عن عـادات وطقوس
شهر رمضان التي تركوها يف العراق وراحوا يبحثون عما يعوضهم هنا
يف شــــــــــــــــــــــــــوارع وحــــــــــــــــــــــــــارات عــــــــــمــــــــــــــــــــــــــان.
يقــول هــانـي عب ــد الغفــور وهــو مـهنــدس عــراقـي انه
يقـ ـض ــي معـ ـظــم وق ــته وس ــط ج ــمع مــن ال ـ ـش ـبـ ـ ــاب

الع ــراقـيـني ال ــذيـن دأب ــوا عل ــى اللق ــاءات امل ـس ــائـي ــة
اليومية يف وسط البلد.

ويضـيف "لم يعـد للـشهـر الكـرمي طعـمه كمـا كـان يف
العـراق فــأطفــالي الــذين ولــدوا يف األردن اليعـرفـون
اآلّ القليل من عـادات وتقاليد وطقـوس رمضان التي
حتكيهـا امهم مثل مـدفع األفـطار وصـواني البقالوة
والزالبية وقمر الدين.
سجــى املــول ــودة يف عمــان ع ــام  1991ولم تــزر العــراق
حـتـ ــى اآلن تــتحـ ــدث بـ ـش ـ ــوق وأسهـ ــاب عـن الـ ــشهـ ــر
الف ـضـيـل وتقـ ــول إن والـ ــدتهـ ــا هـي الـتـي تـ ــروي لهـ ــا
قصص رمضان يف العراق.
شباب من كال اجلنـسني اجتمعوا بحـضور أسرهم يف
دار "أبــو هيـثم" وبعــد تنـاول طعــام االفطـار قـرروا أن
يلعبـوا احمليبس وكانوا يؤدون اللعبة بحرفية وتقنية
عاليتني.
يقول عادل مـكي وهو طالب جـامعي يدرس يف عمان
"مارست لعـبة احمليبس يف أزقة بغـداد القدمية وكنت
أحـد أعضاء فريق منطقة فضوة عرب (احد االحياء

الــشعـبيــة وسـط بغــداد) ،وق ــد خبــرت اللـعب ــة جيــدا
وكنـت أسطــة وأملك فـراسـة عــاليـة يف الـوصـول إلـى
احملبس او اخلامت".
الـبغ ــدادي ــة أم ه ــال ــة دعـت ج ــارته ــا الـبـص ــري ــة الـتـي
وصلـت ب ــرفق ــة ع ــائلـته ــا إل ــى عـم ــان قـبل أكـث ــر مـن
أسبــوع إلــى االفـطــار ،بيـنمــا كــانت مــائــدتهــا عــامــرة
باألكالت العـراقية املـعروفة "الـدوملة"" ،كبـة املوصل "،
"الـسـمك املــسك ــوف" ونكهــة املــرق كــانـت التخل ــو من
الـتـ ــوابل الـتـي أعـتـ ــاد الع ــراقـي ــون اســتخـ ــدامه ــا يف
أطعـمتهم مثل الـنومي بـصرة والكـاري وغيرهـما من
املطيبات.
تقول أم هالـة "ان مواد هذه املائدة تصلني من بغداد
وأنا حريصة على توفيرها وخاصة يف رمضان".
ال ــدكتــور مــاه ــر اجلنــابـي أستــاذ جــامعـي يقــول :انه
يحرص علـى الوصول إلـى البيت مبكـرا ايام رمضان
حتـى يقف عنـد حـاجـة املنـزل ،ويقـول "وبـاقي يـومي

أق ـضــيه بــني العـب ــادة وزي ــارة األق ــرب ــاء واألص ــدق ــاء
والتـواصل مـعهم وطـاملـا أدعــوهم إلــى األفطــار معي
فمــائــدة رمـضــان الطعـم لهــا دون اجـتم ــاع أكث ــر من
واحد عليها".
ويعـيــش يف االردن ع ــدد كـبـي ــر مـن الع ــراقـيـني مـن ــذ
حــرب اخلـليـج الث ــانيــة عــام  1991وازداد العــدد بعــد
احداث احلرب االخيرة وسقوط النظام السابق يف 9
نيسـان عام  2003حـتى وصل إلـى مئات اآلالف هـربا
مـن األوض ــاع األمـنـي ــة املـت ــده ــورة ،ومي ــارس اغلـبهـم
التجارة.
غيــر ان العــراقـيني الــذيـن اجبــرتـهم ظــروف احلــرب
واالوض ـ ــاع االم ـن ـي ـ ــة ال ــصع ـب ـ ــة عل ـ ــى ت ـ ــرك بالدهــم
والـهج ــرة إلـ ــى بل ــدان ع ــربـي ــة مــثل االردن وس ــوري ــا
ومصـر وبلـدان اوربيـة اخـرى ..يـتطلعـون إلـى العـودة
إلــى العــراق بعـد ان تـسـتقـر االوضــاع ويعـود الـسالم
إلى بلدهم.

