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بــــاحلــــكم ولــــو عــــلى حــــســـاب
ماتبقى من حتالفاتها السابقة 
والـتي تـشـظت نـتـيـجـة الـصراع
ـها بـغياب على الـسلـطة ومـغا
االهـداف الـوطــنـيــة او الـبـرامج

التنموية .
يـتــضـح من كل هــذا ان الــعـراق
في ازمات متالحـقة تؤدي دائما
الى حروب داخلية مستمرة وان
قابل سيظل االنتقام واالنتقام ا
وقف وان الـسـاسـة غـير سـيـد ا
مبال بهذه احلروب وال بنزيف
ــســتــمــر رغم الــدم الــعــراقـي  ا
ــــتالحــــقـــة الـــتــــصـــريــــحـــات ا
ـــصــاحلــة الـــوهــمـــيــة الــتي بــا
اســتــهــلــكت من كــثــرة احلــديث
عـــــنــــــهــــــا دون دوافع جــــــديـــــة
لــتـــحــقــيــقــهــا وتـــمــخــضت عن
مــصـاحلــات لـتــقــاسم الـوزارات
واحملافـظات والـوظـائف العـامة
بــــ الـــفـــاســـدين حتت شـــعـــار
احملــاصـصــة .لـقــد كـان احلــكـام
اجلــدد يـــعــيــبـــون دائــمـــا عــلى
الـنظـام السـابق اثارته لـلحروب
. ولــكن مـاالـذي فـعـلـوه هم بـعـد
رحـيل الـنــظـام الـســابق . . فـقـد
ـــــعـــــارك بـــــقـــــيت احلـــــروب وا
مـسـتمـرة  ومـا ان تنـتـهي حـربا
حــــتى تــــبــــدأ حــــربــــا جــــديـــدة
ــبـررات اخـرى . . ونــحن هـنـا
النـناقـش ضـرورة هـذه احلروب
من عـــدمــهـــا ولـــكن عـــلــيـــنــا ان
نـتجـاوز مبـررات هذه احلروب .
. هل هـي عــمــلــيــة الــعض عــلى
االصابع  فـقد قـطعت اصـابعـنا
ومــازلـــنــا نـــعض عـــلى اصــابع

االمـــريـــكـــان عــــلى الـــبـــقـــاء في
الــــعــــراق وســــوريــــا حملــــاربــــة
االرهــابـــيــ فـــيـــهــمـــا بــدال من
ـتحدة مـحاربتـهم في الواليات ا
. وبــــالــــضــــد هــــنــــاك احــــزابـــا
وميليشـيات موالية اليران تهدد
بــضـرب الـتـواجــد االمـريـكي في
نـطـقة وخـصـوصا في الـعراق ا
. حــتى اصــبح الــعــراق ســاحــة
ـتـحـدة احـتـراب بـ الـواليـات ا
االمــــريـــكــــيـــة واجلــــمـــهــــوريـــة
االسالمـيــة في صـراع مـكـشـوف
زيـد من النفـوذ على ارضه بعد
ان كــان هــذا الــصــراع يــحــتــدم

حتت الطاولة .
WLzU½ U¹öš

كما ان قادة من احلـشد الشعبي
يــــحـــذرون مـن زيــــادة تــــواجـــد
الــدواعـش  واخلاليــا الــنــائــمــة
ويـــــعـــــتـــــرضـــــون عـــــلـى اعالن
احلـكومة الـنصر مبـكرا . وياتي
هذا بعد قـيام عناصر من داعش
اجملـرمــة بـاغــتـيـال عــنـاصـر من
اســـتـــخـــبـــارات احلـــشـــد بـــعــد
استـدراجهم في كـم . في ح
ركـزية ان هذه تـعلن احلـكومـة ا
احلـادثـة قـد جـاءت نـتـيـجـة عدم
ـا يـدل على الـتنـسيـق معـها . 
خطل الـرأي الـقائل بـان قـيادات
احلــشــد الــشــعــبي تــعــمل حتت
ركزية . ويأتي مظلة احلـكومة ا
هذا كـله في مشاهـد الستعراض
ـتـنـفـذة الـعـضالت بـ الـقـوى ا
في مــــايـــســــمى بـــالــــعـــمــــلـــيـــة
الــســيــاســـيــة لــلــحــصــول عــلى
االصــوات الالزمــة لالســتــئــثــار

ـتـصدين بالـرغم من ان بـعض ا
للعملية السياسية في العراق 
ــشـاركـة قـد آمن بــعـدم جـدوى ا
بـاالنـتـخــابـات  النـهم يـعـلـمـون
جـــــيـــــدا بـــــان احلظ ســـــوف لن
يــحـالــفــهم لـلــفـوز بــاي عـدد من
النـاخب وذلك الفـتضاح امرهم
امام اجلماهير . اال ان هناك من
يـتشبث بـالسلـطة ليـوغل بايذاء
الـــشــــعب من خـالل الـــتـــرشـــيح
لـدورة انــتـخــابـيـة اخــرى . كـمـا
عمـد البـعض االخر لـلتـحول من
دنـية بـالشكل االسالمـوية الى ا
فـقط ليـضمن فوزه بـاالنتـخابات
النـــكــــشـــاف زيـف ادعـــائــــاتـــهم
تـعارضه مع سـلوكهم الـدينـية ا
ــبـاد والـقـيم ــنـافي البـسط ا ا
االنـســانـيــة والـديــنـيــة احلـقـة .
ومــــنـــهم من يـــطـــرح شـــعـــارات
ــــواطـــنـــ جـــديــــدة لـــيــــوهم ا
بـالتـغييـر . ومنـهم من يعمل بال
اســتــحـيــاء لـتــوزيع مـســاعـدات
القـــيــمـــة لــهــا عـــلى الـــنــازحــ
لـتحـس صـورته التي تـشوهت
نـتيـجة الفـساد وخـذالن الناخب
بــعــد ان تــركــوه في الــعــراء مع

الفقر واجلهل وضعف احلال 
 ومن جـهـة اخرى يـحـذر الـسـيد
رئـــيس الـــوزراء من عـــمـــلـــيــات

واسعة لتزوير 
االنــتــخــابـات ويــقــتــرح اشـراف
دولـي لـــضــــمــــان نـــزاهــــة هـــذه
االنــــتــــخــــابــــات . وامــــام هــــذه
الــفـــوضى مـن الــتـــصـــريـــحــات
ظـللة  والـدعايات االنـتخابـية ا
والـتـشــكـيك بـنــزاهـتـهــا . يـصـر
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أول من شــــــرع الـــــقـــــانـــــون في
األرض وعـــــــمل بـه قــــــبل 7000
ســنــة من أرض بــابل مــهــد اول
احلضـارات واقدمـها واحـكمـها
نـعم الـعـراق الـكـبـيـر بـحـضارته

وعلمائه ومثقفيه ... 
دائـــمـــا بـــلـــد والدا لـــلـــعـــلـــمـــاء
واحلــــكــــمـــاء ولــــكـن مع األسف
يـعـيـشـون بـ جـهالء واغـبـياء
الـعـلم والـعــلـمـاء مـظـلـومـ في

العراق ...
ان علـماءنـا لهم احلق عـليـنا أن
ننصرهم ولو بكلمة فأرتئيت أن
أتــكــلـم عن أســتــاذي ومـــعــلــمي
ـرحوم الـعالمة حـس الكـبيـر ا

علي محفوظ 
الذي كان واجهة العراق األدبية

والعلمية والثقافية ...
ولد الـعالمة في بغـداد ... مدينة
ــقـدســة ... مـحــلـة الـكــاظـمــيـة ا
الشـيوخ ... سنة  1926وترعرع
فيـهـا واكمل دراسـته االبـتدائـية
توسطة ودخل إلى االعدادية وا
ـركـزيـة وتـخـرج مـنـهـا بـتـفوق ا
علم الـعالية كلية ودخل دار ا

التربية حاليا 
قسم اللغة العربية وحصل على
شـهـادة الــسـانس بــكـالـوريـوس

دخلها سنة  1944
وتخرج سنة  ... 1948

واساتذته مـحمد مهـدي البصير
ومـصــطـفى جــواد رحـمــهم الـله

تعالى .
واكـمل الدراسـات العـليـا باألدب

ــقـارن في جــامــعـة طــهـران .. ا
وحـصل عـلـى الـدكـتــوراه سـنـة

 1955وكان من األوائل 
والـــــذي أبـــــهــــــر به أســـــاتـــــذة
اجلــــامـــعــــة لـــعــــلـــمـه وأخالقه

وتواضعه ;
وله حـكـايــة في هـذه اجلــامـعـة
فــــعـــنــــدمـــا أراد الــــذهـــاب إلى
طـهـران لــتـكـمــلـة دراسـته ذهب
رحوم الـسيد قـبل رحيله إلـى ا
اسـمــاعــيل الــصـدر وســأله هل
لـديك مـعـرفـة بـأسـاتـذة جـامـعة
طـــهـــران .. فـــأجـــابه : نـــعم لي
مــعـــرفـــة بـــرئـــيـس اجلـــامـــعــة
وســـأبـــعـث مـــعك رســـالـــة له و
عـنـدمـا وصل وأعـطى الـرسـالـة
ابتسم رئـيس اجلامعة وقال له
هـل قــرأتــهــا اجـــابه كال وبــعــد
تـخرج العالمـة بدرجـة دكتوراه
كـشف له عن مـحـتـوى الـرسـالة
الـــتي يــــوصي بـــهــــا الـــســـيـــد

اسماعيل الصدر  
بـعـد الـتـحـيـة والـسالم : هـا قـد

بعثت لكم من هو أبلغ منكم 
وال تــــســــاعـــــدوه إال من حــــيث
الــــســــكن فــــقط ألنـه ســــيــــنـــال

الشهادة العليا 
ويــــــتـــــفـــــوق عـــــلـى كل مـن في

اجلامعة...
وكــانت هـذه الــرســالـة شــهـادة
حقيقية حصل عليها الدكتور 
ولها قـيمـة معـنويـة إضافة إلى

شهادة الدكتوراه ...
وكان له مقعد في  روسيا وكان

رئـــيــــســـا لــــقـــسـم الـــدراســـات
ـدة أربع سنـ ونال الشـرقيـة 
عــــضـــويـــة اجملـــمـع الـــلـــغـــوي
الـهنـدي والتركـي والفارسي ...
وله مـعجم لـلـغـة الفـارسـية وله
ـــتــني ـــوســـومــة ا أطـــروحــة ا
وســعـــدي الــتـي نــالت جـــائــزة
الدولة آنذاك ألحسن كتاب الف

سنة ... 1957
وكـــان له عـــمـــود صـــحـــفي في
جــريــدة الـقــادســيــة الـعــراقــيـة
آنـذاك ويــصــدر مــقـالـه كل يـوم
ثالثاء ويتـكلم فيه عن أدب أهل
ـلـفت الـبـيت عـلـيـهم الـسالم وا
لـــلــنـــظـــر أن اجلــريـــدة في ذلك
الــيـــوم تـــنـــفــذ وتـــكـــون أكـــثــر
مبـيعـاتهـا وال يبـقى أي نسـخة
ـــا أثــار فـــضـــول احلــكـــومــة
ـا جـعل رئيس الـنـظام آنذاك 
الــــســـابـق الـــذي كــــان يــــتـــابع
اجلــريـدة بــشـكـل خـاص وسـأل
عن سبب نفادهـا فعرف السبب

وكرم العالمة وقتها....
رحوم واجهة العراق لقد كان ا
الـعــلــمــيــة والـفــنــيــة واالدبــيـة
والثقـافية فقـد كان يرسل دائما
لـلمـؤتـمرات الـدوليـة والـعربـية
ثالً رائعاً وخير سفيراً وكان 
ا للعراق في احملافل الدولية 
اثـــار احلـــاقـــدين واحلـــاســدين
عــلـــيه وقـــام نـــفـــر ضــئـــيل من
ضعفاء األنفس ان يكتبوا عليه
انه مـن اصل إيــــرانـي فــــارسي

لذا يـتوجب إخـراجه من العراق
وتـرحيـله الي ايـران ولكن نـظام
احلكم آنذاك دقق باألمر وكشف
زيف احلـاقــدين وأكــد عـراقــيـته
وعروبته  وعند معرفه الدكتور
بالـلجـنة الـتي شكـلت للـتحـقيق
ومعرفة األشخاص الذين كتبوا
عــــــلـــــيه وهـم اصـــــدقـــــاء لـه بل
وأسـاتــذه مـعه لــكـنه مع األسف
ـلــكـون من اإلنـسـانـيـة اذالء ال 
شـيــئـا ولم يــتـخــذ جتـاهـهم اي

شئ وعفا عنهم . 
W öF « —«dÝ«

ـرجع ومن اسـرار الــعالمـة ان ا
الـديـني الــسـيـد مــحـمـد مــحـمـد
صـادق الــصـدر قـدس سـره كـان
يتردد دائمـاً عليه و يأخذ درساً
في عـلم اإلنـسـان وكـان مـتـفـوقاً
فـيه عـلمـاً ان الـدرس كـان سـرياً
لـدوافع اســتـخـبــاراتـيـة . وكـان
ـــرجع مــحـــمــد الـــصــدر يــردد ا
شـهورة الـشيخ قـولـة ا دائمـاً ا
مـرجـعي وهــذا الـلـقب لــلـعالمـة
مــحـفــوظ  وفي احــد األيـام زار
الـدكـتـور الـسـيـد مـحـمـد صادق
فـطــلب من طــلـبــته اخلـروج من
الـغــرفـة لـيــخـتــلي مع الــدكـتـور
وكــان يــردد لــقــد جــاء األســتــاذ
فـيـبـتـسم الـدكـتـور ويـقـول له ال
تـقل اسـتـاد إنـهـا كـلـمه فـارسـيه
بل قل مُـــدرسـي وهـــذا الـــتالقي
ب عـلمـاء الـدين وعلـماء األدب
دلـــيـل عـــلى إرتـــبـــاط الـــعـــلـــوم
بـــعـــضــهـــا بـــبـــعض وتـــواضع

العلماء فيما بينهم .
ـطـروح مـاذا عـمـلت والـسـؤال ا
سـاسـة الصـدفـة األقـزام لعـلـماء

العراق بكافة اجملاالت ......
لقد قـتلوا منهم الـكثير وشردوا
اخـــــرين وخـــــطـــــفـــــوا اخـــــرين
ــتــبــقـ وجــعــلـوا وســاومـوا ا
ســـــاحه الـــــعــــراق خــــالـــــيه من
الــعــلـمــاء واحلـكــمـاء واألطــبـاء
والــكـــفــاءات الــعــلــمـــيــة فــبــقى
اجلــهـــلــة واجلــهـالء والــقـــتــلــة
رحون نتفـع يسرحون و وا
وامـا الشرفـاء واحلكمـاء اللذين
ــلـكـون امــواالً لـلـخـروج من ال 
بـلــدهم بـقــوا مالزمـ بــيـوتـهم
ــ ومــظـــلــومــ جتــرهم مـــتــأ
احلـــســـرات لـــبـــلـــد ضـــاع بـــ

WÝUO « ‰UNłË ‚«dF « ¡ULKŽ
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بغداد

النصـر علـيها لـوحده ويـتجاهل
مـســاهــمــات االخــرين لــيــضـمن
اصوات اكثـر . ومنهم من يدعي
بـــان داعش الزالت قـــائـــمــة وان
الـنصر لم يـأت بعد  وهـو يعلن
استـمـرار مـحـاربـته لـهـا لـيـمنح
شـرعـيـة تـواجـده الـعـسـكـري ثم
السـيـاسي .  وفريق ثـالث يـتهم
ـرشــحـ لالنــتـخـابـات بـعض ا
بــــانــــهم من مــــهــــدوا لــــدخــــول
الـدواعش واحــتاللــهم لـلــمـدن 
فـي صــراع انــتـخــابـي لــضــمـان
مـقــاعـد اكـثـر  . وكــلـهـا دعـايـات
انـتخـابيـة مبـكـرة الغـرض منـها
ناصـبم احلكـومية االسـتمـرار 
ــانـيـة واحلــصـول عـلى او الـبـر
وزارات ودوائــر تــدر مــزيــدا من
االربــــاح لـــــهم . . وهــــنــــاك دول
اقـليـمـية واقـطـاب دوليـة حتاول

تـوجـيه االنـتـخـابـات لـصـاحلـها
ــــال ايــــضــــا . . اضــــافــــة الى ا
السـياسي الذي يـوظف لترسيخ
نـفوذ االحـزاب والكـتل الضـالعة

في الفساد وتخريب الدولة. 
ان دعـوى االغـلـبـيـة الـسـيـاسـية
الــتي  طـرحـهــا مـجـددا مـاهي
اال محاولـة العادة نفس الوجوه
الـضـالعـة فـي الـتـخلـف الـفـكري
واحلــــضــــاري والـــــتي اســــست
ـفــاهـيم الــفـســاد خالل دورتـ
انتخابيت وحتاول التبرؤ منه
االن . فمن اشاع الفساد اذن اذا
ـتــصــدين لــلــعــمــلــيـة كــان كـل ا
الـسيـاسية يـتحـدثون عن ادانته
ويــطــرحـــون مــشــاريع وهــمــيــة

كافحته .
¡UDšô« —«dJð

الـــــســـــؤال احلــــــيـــــوي االن هل

صـــوتـــنـــا لـــنـــفس الـــعـــنـــاصــر
وجـودة حالـيا سـنحـصل على ا
نـفس الـنـتـائج الـسـابـقـة  ولكن
اذا اخترنا عناصر شابة جديدة
فاحـتمـال صعـود كفـاءات اميـنة
ومـخـلـصـة وارد جدا . رغـم عزم
الــــــفـــــاســـــديـن عـــــلـى حتـــــريف
االنــتــخـابــات لــصــاحلـهم . . ان
ــــعــــارضـــة كــــثــــرة االصـــوات ا
ة سـتـكتـسح كل الـوجـوه الـقـد
الـبالـية واجلاهـلة الـتي حتكمت
ــواطــنــ ــقــدرات الــدولــة وا
عــلى مــدى خـمــسـة عــشـر عــامـا
عجاف . اننا بحاجة الى اشاعة
وت منـطق احلياة عـلى منطق ا
واشـاعـة الــعـمل  الــشـريف بـدل
ال احلرام . ولنـبدأ عهد جديد ا
. عــهــد من الـــكــرامــة والــوحــدة

الوطنية .

rO¼«dÐ« r¼œ«

بغداد

بـعضنا الـبعض من دون نـتيجة
قابل . وعـلى امل ان يسـتسـلم ا
ولــذلك جنــد ان الــفــوضى غــيــر
اخلالقة الـتي بـدأت قبل خـمـسة
عـشـر عــامـا مـازالت مــسـتـمـرة .
ولـم جنـد بـعـد كل هــذه الـسـنـ
من يـبــشـر بــنـهـايــة قـريـبــة لـهـا
نـاهيك عن خـلق حـكـومة مـدنـية
قادرة عـلى ادارة حكـم رشيد في
العراق .  ان الشعب العراقي قد
وصل الى حـافـة اليـأس حتى لم
يـــــعـــــد يــــــعـــــرف هل يـــــشـــــارك
باالنـتـخابـات القـادمـة وبالـتالي
يــكـون مـســؤوال عن اعـاة انـتـاج
نـفس الفـاسدين واثـرياء احلرب
. ام يـــعـــزف عـن االنـــتـــخـــابــات
وتـبـقى الـسـاحـة مـفـتـوحـة امام
الـسيـاسـي لـلـتالعب بـبطـاقات
ـــهـــمــلـــة ومن ثم الـــنـــاخــبـــ ا
عـودتـهم ايـضـا  كـمن يـقول اذا
اردت ارنــبـــا فـــخــذ ارنـــبــا واذا
اردت غـزاال فـخــذ ارنـبــا . تـعـدد
االســــبــــاب ورؤوس الــــفــــســــاد
وجتـار احلــروب جـاثــمــ عـلى
رقابـنـا بـدعـاوى مـخـتـلـفـة  هذا
يـحذر مـن الدواعش وذاك يـحذر
من االنفصالي والكل اصبعهم
على الزناد في عمـلية المتناهية
ـنــتـجـة من الـفــعل ورد الـفــعل ا
لـلــمـعــارك واحلـروب الـداخــلـيـة
لــيـسـتـفــيـد مـنــهـا الـســيـاسـيـ
الــــفــــاســــدين وجتــــار احلـــروب
اجلـدد  وتدفـعهم مـطامع الدول
االقـلـيــمـيـة والـعـظـمى لـتـحـقـيق
مـصـاحلــهـا بـعـيــدا عن مـصـالح
ـغـلـوب عـلى الـشـعب الـعـراقي ا

امره
 u*« ¡«d³š

 انـنا ال نـعرف حـقا كـيف نعيش
بـسالم ووئـام ولـكـننـا اصـبـحـنا
ــوت   في ــوت . ا خـــبــراء في ا
سبيل اي شئ  بـفتاوى من هذا
الـطرف او بـدفع من ذلك الـطرف
ـوت ولم . تـعــلــمــنــا اســالـيـب ا
نـتــعـلـم احلـيــاة مع اشــقـاء لــنـا
الننا ابـتعدنا عن الـصفح وتقبل
االخـر . نــحن مـجــتـمع مــخـتـلط
ذاهب فيه العديد من االديان وا
كن ان نلغي واالثنـيات فكـيف 
او نـخــضع طـرفــا عـلـى حـسـاب
طـرف او اطـراف اخـرى  والـكل
يريد االستئثار باحلكم لوحده 
 لــــقـــد اصــــبــــحت داعش بــــعـــد
ـــتــــهـــا ورقـــة رابـــحـــة في هـــز
االنـتـخـابـات فمـنـهم من يـحـتـكر
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ســيـكـرر الـشـعب نـفس االخـطـاء
ويـــــنــــتــــخـب نــــفـس الــــوجــــوه
ـــــوجـــــودة عــــلـى الــــســـــاحــــة ا
ـزيد من السـيـاسيـة ليـذبـحوه 
احلـــروب الــعــبــثــيــة والــفــســاد
ــسـتـشـري في مـفـاصل الـدولـة ا
حــتى الــعــظـم . وهل مــقــاطــعــة
االنـتخـابـات ستـكـون مجـدية . .
ــا ســتـكــون نــاجـعــة اذا كـان ر
هـنـاك اجمـاع عـلى مـقـاطعـتـها .
ـكن ضــمــان مــثل هـذا ولـكـن ال
االجـماع . . فـلم يبق امـامنا اذن
شـاركة الفاعـلة فيها من سوى ا
قـبل كل فئـات وقطـاعات الـشعب
النـتـخـاب عنـاصـر مـهنـيـة شـابة
بــعـيــدة كل الــبـعــد عن الــوجـوه
ـتواجـدة االن على السـيـاسيـة ا
الساحـة السـياسيـة . والتـجديد
مـــطــلـــوب في كل شـئ النــنــا اذا

ـاذا جــهالء.. رب ســائل يـســأل 
الـدول الغـربـيـة وامريـكـا وحتى
الدول الـعربـية اخلـليـجيـة تقدر
الـعـلـمـاء واحلكـمـاء وحتـتـرمهم
وحتتـضنـهم وهـذا شئ طبـيعي
ومـتـوقـع من دول حتـتـرم الـعـلم

والعلماء ...
و اود ان انـــــوه عــــــلى صـــــوره
انــتــشــرت في اوربــا وحلـد األن
صـوره لــطـفل وهــو يـتــبـول وال

احد يعرف ما معناها ??!!
وإلـيـكم الـسـبب والـقـصـة لـهـذه
الـــــصـــــورة : في إحـــــدى قـــــرى
فـرنسـا نشـبت حريق في الـقرية
وهـرعـوا النـاس إلطفـاء احلريق
الـذي اخـذ يـتسع كـثـيـراً وأثـناء
ــاء انــشــغــال الــنــاس بــجــلب ا
إلطــفـاء الــنــار انـتــبـهــوا لــطـفل
يتبول على النار إلطفائها وبعد
االنــتــهـــاء من إخــمـــاد احلــريق
ــاذا ذهــبــوا لــلــطــفل وســألــوه 
فـــعــلت ذلـك ? قــال لـــهم إنــني ال
اســتــطـــيع حــمل الــدلــو وجـلب
ــاء إلطــفـاء الــنـار فــعـمــلت مـا ا
ـــســـاعــدة اســتـــطـــيـع عـــــمــلـه 
اآلخـــريـن وإني اعـــتــــذر مـــنـــكم

لعملي هذا ...
ا لـقد فـوجئ الـنـاس بـجـوابه 
جـعــلـهم يــكـرمــوه ويـعـمــلـوا له
تـمثـاالً بل اصبح مـعروفـاً دولياً
ــطـاعم والــفــنــادق واألمـاكن بــا
الـــعــامــة .. انـــظــروا إلى هــؤالء
ــــلــــكــــون الــــنـــــاس الــــلــــذيـن 
اإلنـسـانـية كـرمـوا طـفالً لـتـبوله
ونـحن نـقـتل عـلـمـائـنـا لـعـلـمـهم
ومــــعـــــرفـــــتـــــهم شـــــتـــــان بــــ
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ــاً جــلــيالً إن الــعالمــة كـــان عــا
ومفكراً قديراً أطلق عليه العديد
من األلـــقــاب فــقــد قــيل عــنه انه
مــكــتــبـة مــتــنــقــله  انه ذخــيـره

معرفيه متنقله  
اكـثـر عــلـمه يـخــتـزنه بـذاكـرته 

ذاكرته صافيه وكبيره  
ـسـتـشـرقـ  األسـتـاذ اسـتـاذ ا

صدر الكبير   األقدم  ا
ـرجع ــتـحـركــة  ا ـوســوعـة ا ا
الكبيـر في العراق  شيخ بغداد
وهـذا احـب األلــقـاب لــديـه .وقـد
تــخـصص بــعـلم احلــديث وعـلم

الــرجـال وكــان مـوضـع اعـتــمـاد
الــكـــثــيـــر من عـــلــمـــاء احلــديث
واحملـدثـ وله مـؤلـفـات عـديـده

منها
كــــــــتـــــــــاب األخالق  الـــــــــطب 
ـــصـــطــلـــحــات الـــكــيـــمـــيــاء  ا
فـردات واجلـواهـر والـزراعة وا
وله اطــروحــات عــديــده لــطـلــبه

اچيستير والدكتوراه . ا
لــقـد أسـس في عـام  1969قـسم
الــدراســات الـشــرقـيــة بـجــامـعه
بــغــداد وكــان رئــيــســاً له لــعــام

1973 .
وكـــــان اســــتـــــاذاً يــــدرس األدب
قارن لـلمرحلـة الرابعة - قسم ا
اللـغـة الفـارسيـة - كلـيه اللـغات
جــــــامـــــــعه بـــــــغــــــداد وكـــــــانت
ــتــعه ومــفــيــدة مــحــاضــراته 
للـطالب عـلـماً ان مـحـاضراته ال
يــتـغــيب عـنــهـا اي طــالب وكـان
يــبــقي بــاب الــقــاعــة مــفــتــوحـاً
ويـقول لـلـطلـبة من يـريـد البـقاء
لالسـتفـادة والعـلم فلـيبقى ومن
ـغادرة فـلـيغـادر ال اغيب يريـد ا
وال افـــصل اي طــــالب ألنه كـــان
يــتـعــامل مع الــطـالب ابــاً واخـاً

وصديقاً ...
كــان يـحث الــطـلــبـة عـلـى الـعـلم
والــثـقــافـة واألدب ونــقـده بــنـاء
فـأذكر له كـلـمتـ قالـهـا في عام

ـرحـلـة الـرابـعـة  1989لـطـالب ا
وهي عـالـقـة غي ذهــني الـكـلـمـة
األولى ان الشعب الـعراقي اكثر
شـــعـــوب الــعـــالم كـــفـــراً بـــالــله
واسـتغـفر الـله تعـالى من هؤالء
األشخـاص واتـبـرأ منـهم فـإنهم
في اي مـشادة كالمـية او خالف
ب شخص او معركه باأليدي
واأللــــسن فـــإنـــهم ســـرعـــان مـــا
يـتـلفـظـوا بـسئ الـقول ويـكـفروا
بخالـقهم والعياذ مـنهم والكلمة
الثانية ان العراقي ايضاً اكثر
شـعـوب الـعـالم تـسـتـهـ بـلـفظ
اجلاللـه الــله عــز وجـل عــنــدمــا
ــاذا تــأخـرت عن اســأل احــدكم 
احملـاضــرة فـيــرد ويـقــول والـله
اسـتـاذ ازدحـام او والـله اسـتـاذ
اسـتــيــقــظت مــتــأخــراً او والـله
استاذ مريض ووووووو.........
ويـعقب الـدكتـور ويقـول ان لفظ
اجلالله عـظــيم فال يـجـوز لـفـظه
بـأعــمـالـكـم وافـعـالــكم الـتــافـهـة
وكـلـمه اخلـالق تــطـلق لـلـعـبـادة
والـتـوكل عـلى الـله في اعـمـالـنا

اخليرية ..
لـقــد رحل الـعالمــة وبـقـى فـكـره
وعـــلـــمـه وظُـــلم بـــســــبب جـــهل
الـسـاسـة فــلم يـكـلـفـوا انـفـسـهم
بـــتـــســـمـــيه شـــارع بـــاســـمه او
تـسـمـيه قـاعـه دراسيـة بـجـامـعه

بغداد باسمه إكراماً له بل حتى
كـتبـه ومـكتـبـته بـيـعت بـأبـخس
ـفروض عـلى الـدولة األثمـان وا
اإلحــتــفـاظ بــهـا وجــعل الــنـاس

يستفيدون منها ..
وعــلى الــعــكـس نالحظ انــهم ال
يــذكـرون حــتى اســمه يـخــافـون
مـــنه ألنـه صـــاحب فـــكـــر وعـــلم
والـــفـــكـــر اخـــطـــر عـــلـــيـــهم من

السالح..
لــكن ال يــهم إذا كــان الــعـالـم قـد
ــاته .. لـكن ظُــلم في حــيــاته و
عــلــمه وفــكــره يــنــيــر اصــحــاب
الـعــقـول واأللــبـاب وهم الــلـذين
نـعول عـليـهم بـالنـهـوض بواقع
ـــريــر وجـــهل شـــعــبه بــلـــدنــا ا

ركب ... ا
وما كـتبنـا عن الـعالمة الـدكتور
حـسـ عـلي مــحـفـوظ اسـتـاذي

ومعلمي 
ـا إال الـقــلــيل جــداً وهــذا اقل 
يـــســـتـــحق إن عـــمـــلـــنـــا إقـــرار
بــــاجلـــمــــيل والــــعــــرفـــان وألنه
يـسـتـحــــق مــنـا الـكـثـيـر رحـمك
الـــله تـــعـــالى وادخـــلـك فــســـيح

جناته 
استاذي ومعلمي اجلليل .....
من عـلـمـني حـرفـاً مـلـكنـي عـبداً
اطلب العلم ولو كان في الص

علم ان يكون رسوال. كاد ا


