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عـنــد زيـارتي الى جـزيــرة سـيـرالنــكـا قـبل ســنـوات تـعـرفـت عـلى الـســائق الـطـيب
ــكن ان تــطـلــقــهــا عــلى اي مــواطن من ســيــرالنــكـا "دارشــيــنـا" وهــذه الــصــفــة 
فـاالبتـسامـة لم تفارقـهم دليل عـلى احملبـة والتـسامح والتـعايش بـ ابنـاء الشعب
تـنوعـة العاصـمة كـولومـبو اسـتمدت كمـا هي ثمـار الفـواكه ا تـنوع الـسيالنـكي ا
يناء احملاط بأشجار انغا بها فاالسم بـلغتهم يعني "ا اسمهـا من احاطة بسات ا
ـانغـا" صديـقي (دارشيـنا)يـعـرف العـربي (مكـسر) تـعلـمه من عمـله لسـنوات في ا
) وهو يـرد عليـنا بأبـتسامة زاح كـنا ننـاديه (دارس لـلسهـولة ومن اجل ا الكويت
وعيونه تـلمع بـاحلب ويهز رأسه حـينمـا يكـون راضيا وسـعيدا ! كـان  بوذيا وهي
ئة والبـوذية فـي سيـرالنكـا فيـها من االعـتدال الطـائـفة الـتي تمـثل االكثـرية 70 بـا
ـوجود في بورمـا وغيرهـا من الدول التـي ينتـشر فيـها العداء اكثر من الـتعصب ا
!كـما تـوجد في سيـرالنكا سيـحي سـلمـ وا والـكراهـية للـطوائف االخـرى مثل ا
) وكـان هـناك تـعايش سـلـم سـيحـيـ وا اقلـيـات من (السـنـهالـيـة والهـنـدوس وا
واستقـرار جعل السـياحة في هـذه اجلزيرة تـنشط وتكـون مصدرا لـلدخل القومي
شـهور. مـرت اجلزيـرة بأعـمال مع زراعـة وصـناعـة وتصـدير الـشاي الـسيـالني ا
ور الـتاميل) االنـفصالـية وكانت عنف وتمـرد ضد السـلطة فـيما تـسمى بحـركة (
ـئـة من سـكـان ) وتـشـكل 18 بـا هـذه احلـركـة تـمـثـل غـالـبـيـة عرقـيـة (الـسـنـهـالـيـ
اجلـزيـرة وتـوجـهـهـا يـسـاري مـتـطـرف وامـتـد الصـراع اكـثـر من  25 سـنـة ! لـكن
الـعـنف واعـمـال االغــتـيـاالت والـتـفـجــيـرات تـوقـفت سـنـة 2009! ومن الـغـريب ان
ـسيـحـي وهم يـحـتفـلون حتـدث االنـفجـارات سـنة 2019 تـسـتهـدف الـكنـائس وا
ـتنـوعة بعـيد الـقـيامـة لقـد قـمنـا عـند مـكوثـنـا في سيـرالنكـا بـزيارة دور الـعبـادة ا
وكانت تبدو عابد في مدينة كاندي  ) "جاجنارا أمايا- فيهارا) وا (معابـد البوذي
كـذلك كـانت الـكـنـائس في ـتـاحف بـكـثـرة الـتـمـاثـيل والـرسـوم الـتـشـكـيـليـة  مـثل ا
ديـنـة  ذات الـطـابع االجنـلـيزي  العـاصـمـة (كـولـومـبو)  وفي مـديـنـة (نـورالـيـا)  ا
ـستعمـرة الهولنـدية سابقـا! كانت لنا ساجد  بـالعاصـمة وفي مدينـة (بنتوته) ا وا
جوالت متـنوعـة في العاصـمة ومدن (كـاندي ونـورراليا وبـنتـوته) وكلهـا في سيارة
طار لتوديعنا اعطـــــيته هدية ! وحينما اوصلنا الى ا واحدة ومع السـائق دارس
ما تـبـقى عـندي من نـقـود سيـرالنـكـية فـرح بـها كـثـيــــــرا واصبح يـهـاتـفني كـلـما

حدث انـفجار في بغـــــداد لكي يـطمئن علي بكـلمات عربية
ـلــؤة بـغـصــة الـبـكـاء ـة بـعــيـارة  ـكــا بـسـيــطـة يـنــهي ا
(يــحــفــظــكم الــرب) في االنــفــجــارات االخــيـرة حــاولت

االتصال به لكنني لم استطع !
 صـديـقي دارشيـنـا يحـفـظكم الـله من كل سـوء والـلعـنة

على العنف الطائفي.

 «—«b «5

www.azzaman.com

a¹—U² « WÐU²  w  t²O−NM Ë w½UF « bOL(« b³Ž Í—u½

خالل اعـطـاء  حملة  بـسيـطـة عن مديـنة
ـتـرجم له واسـرته عــنه مـسـقط راس ا
ووالدتـه ونشأته االولى ومـا رافقها من
احـداث ساعدت عـلى تكوين شـخصيته
فـضال عـن تـنـاول االحـداث الـسـيـاسـية
الـتي عـاصرهـا بشـكل موجـز خالل تلك
احلـقبة الزمنية ومـنها انتفاضة مايس
او مـا تـعـرف بـاحلـرب الـعـراقـية 1941
ـبـحث الـثاني الـبـريـطـانيـة  وعـرض ا
لـدراسـته االولـيـة في مرحـلـتي الـكـتاب
ومن ثـم تعليمه االبتـدائي  وتنقله ب
اكــثـر من مـدرســة إلكـمـال دراسـته ومن
االحـــداث الــســيـــاســيـــة االخــرى الــتي
ـرحـلـة اضـراب عــاصـرهـا خالل تـلك  ا
عـمال الـنفط في مـنطـقة مـحطة K3 في
االنــــبـــار  (لــــواء الـــدلــــيم) عـــام 1946
واحلـرب الفلـسطينـية االسرائيـلية عام
ـبـحث الـثــالث فـقـد عـرض1948  امــا ا
لــتــعــلــيــمه الــثــانــوي خالل مــرحــلــتي
ـتوسطة واالعدادية الـتي انتقل اليها ا
بـــفـــرعـــهـــا االدبـي  فـــضال عن عـــرض
مــــوجــــز عـن االحــــداث والــــتــــطـــورات
الـسـيلـسـيـة التي شـهـدها او عـاصـرها

والتي اسهمت في بناء شخصيته . 
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وقـــسم  الـــفــصل الـــثـــاني " تــعـــلـــيــمه
اجلـامـعي " على ثالثـة مبـاحث  عرض
ـــــرحـــــلـــــة ـــــبـــــحـث االول دراســـــته  ا
ـعـلـمـ الــبـكـالـوريـوس ودخــوله دار ا

الـعالية  (كلية الـتربية ابن رشد حاليا)
فـي بــغـــداد وهــذا ادى بـه الى تـــكــوين
عـالقات اولية مع طالب تلك الدار التي
تـمـيـز فيـهـا حـتى بعـد تـخـرجه  فضال
عن تــنـاول االحـداث الــسـيـاســيـة الـتي
ـرحلة عـاصرهـا بشكل مـوجز في تلك ا
بـحث الثـاني فقـد  فيه عرض . امـا ا
مــرحــلــة الــدراســات الــعــلــيــا لــدراسـة
ـاجسـتيـر التي اجتـازها بـنجـاح بعد ا
وسـومـة " الـعراق في تـقـد رسـالتـه ا
الــعـهـد اجلالئـري 1411-1337 دراسـة
فـي اوضـاعه االداريـة واالقـتـصـادية " .

ـؤرخ والـكـتـابة ان دراسـة شـخـصـيـة ا
عـنـهـا لـيس بـاالمـر الـهـ كـمـا يـتـبادر
ـا واجهـته الـى بعـض االذهان  ,وذلـك 
الــبــاحــثــة مـروة حــســ عــلي عــلـوان
اجلـنــابي من تـنـاول هـذه الـشـخـصـيـة
يـعد بـحثا في احلـقبة الـتاريخـية التي
ا فـيهـا اجلوانب تـناولـتـها مـؤلفـاته 
الـســيـاسـيـة والـفـكــريـة واالجـتـمـاعـيـة
واالقــتـصـاديـة واالداريـة  ,وهــذا االمـر
يـتطلب الـتعمق في دراسة تـلك احلقبة
مـن خالل االطالع عليـها وقـراءة جميع
بخوثه ومؤلفاته من اجل التعرف على
ـؤلف وميوله ـنهـجية الـتي اتبـعها ا ا
واجتــاهــاته  ,والــوقــوف عــلـى ظـروف
تـطور فكـري واختيـاره للمـوضوعات ,
ــصـادر فــضال عـن طـريــقــة تــوفــيــره ا
والـوثـائـق الـتي تـتـعـلق بـالـشـخـصـيـة
ـدروسة من الـدوائر الرسـمية لـلدولة ا
. والسـيـما وان الـدكتـور نوري الـعاني
ـناصب كـان من الـذين يـبـتـعـدون عن ا
االداريــة الــرســمــيــة  ,لــذا فــقــد ركــزت
الــدراسـة ومــصـادرهـا عــلى نـشــاطـاته
ومـؤلـفـاته ونـتـاجـاته الـعـلـمـيـة بـشـكل
اســـــاسي  ,فـــــضال عن بـــــذل جــــهــــود
اضــــافــــيــــة لـــلــــوصــــول الى عــــدد من
الـشـخـصـيات الـتي عـاصـرت او عـملت
ــتــرجم لـه او ارتــبــطـت بــعالقــة مـع  ا
صـــداقــة  او زمـــالــة او مـن درس عــلى
يــــديه واخــــذ من  وكــــان جـــلــــهم  من
ذلك كـله فـرض على الـعـاصـمـة بـغـداد 
ـزيد من اجلهد واالقامة الـباحثة بذل ا
ـتـابـعـة كـل شاردة وواردة فـي بـغداد 
ـوضــوع  قــيــد الــبــحـث واكــمـال عـن ا
نـواقصه مع مصادر اخرى سنأتي الى
ذكــرهـا فــيـمــا بـعــد .اقـتـضـت طـبــيـعـة
الــرســالــة تــقــســيــمــهــا  عــلى مــقــدمـة
وتــنـاول وخــمـســة فـصــول  وخـاتــمـة 
الــــفـــصـل االول" الـــســــيـــرة الــــذاتـــيـــة
وتـعليمه االولي والثـانوي "وقد انقسم
ــبــحث تــطـرق ا عــلى ثـالثــة مـبــاحـث 
االول الـى ســيـــرته الـــذاتــيـــة وذلك من

ـنـظـمة الـعـربـيـة للـتـربـية والـثـقـافة وا
والـعـلـوم / تـونس وكـلـيـة الـرشـيد في

بغداد ايضا .
وتــصــدى الـــفــصل الــرابع " مــؤلــفــاته
ونـتاجه العلمي " الذي قسم على ثالثة
بـحث االول مؤلفاته مـباحث  عرض ا
مـن الـكــتب ســواء  اكــانت مـن تــألـيــفه
وحـده ام الـكـتب الـتي اشـتـرك معه في
تــألــيــفــهـا آخــرون  ومن ثـم  عـرض
ــوذجــا  بــالــبــحث ثـالثــة من كــتــبه إ
ـعـرفـة مـنـهـجه في كـتـابـة والـتـحــلـيل 
الــتــاريخ وهـي :- الــعـراق فـي الــعــهـد
اجلـالئـــــــــــري ( 814-738 هـ / -1337
دراســـة في اوضـــاعه االداريــة ( 1411
واالقــتـصـاديــة  والـتـاريخ الــسـيـاسي
المــتـيــازات الـنـفـط في الـعـراق -1925
-1516 وتـاريخ الـصـ احلديث 1952
ـبـحث الـثـاني فـقـد عـرض1911  امــا ا
ابـحاثه التي نـشرت في مجالت عـلمية
محكمة والتي بلغ عددها اثن وست
بـحثا منشـورا فضال عن االبحاث التي
نـشرت في كتب والتي بلغ عددها اثنى
عـشـر بـحـثـا  فـضال عن االبـحـاث غـير
ـؤتـمـرات ـنــشـورة الـتي الـقـيت في ا ا
والـندوات العـلمية وعـددها ثالث عشر
بـحث ايـضا مـقاالته بـحـثا  وتـنـاول ا
الـتـي نـشـرت في الـعـديـد من الـصـحف
واجملـالت والنـشـرات الـشـهـريـة والتي
بـــلغ عــددهـــا تــسع مــقـــاال  فــضال عن
ـبحث مـنهـجه باإلشـراف على عـرض ا
الـرسائل واالطروحـات اجلامعـية التي
بــلغ عـددهـا سـبع رســائل دبـلـوم عـالي
واثــنـ واربــعــ رسـالــة مـاجــسـتــيـر
واثـن واربع اطـروحة دكتوراه  ثم
ــــبـــحـث اســـلــــوبه في اســــتـــعــــرض ا
ـــنـــاقــشـــات الـــعـــلــمـــيـــة لـــلــرســـائل ا
ـبحث الثـالث فقد واالطـروحات  اما ا
عـرض مـشاركـاته في الـلـجان الـعـلمـية
سـواء اكان رئيسا ام عضوا فيها وفي
مـــؤســـســـات مـــخــتـــلـــفـــة  فـــضال عن
اشتراكه في الهيأة االستشارية رئيسا
او عــضـوا و اســتـشــاريـا لــلـعــدبـد من
ـــوســـوعــات . اجملـالت الــعـــلـــمـــيــة وا
ـــؤتــمــرات ــبــحـث ايــضــا ا وعـــرض ا
والـنـدوات التي حـضاهـا وشـارك فيـها
داخـل الـعـراق وخـارجه بـاحـثـا كـان ام
رئيسا جللسات او معقبا فيها  فضال
عن كــتب الـشـكـر والـتـقـديـر واالوسـمـة
والـــدروع الــتي حــصل عـــلــيــهــا خالل

ية . مسيرته العلمية واالكاد
كــرس الــفــصل اخلــامس واالخــيــر في
مــصـادره مـنـهــجه في كـتــابـة الـتـاريخ
ـــؤرخ وواجــبـــاته في ومـــواصـــفــات ا
ــبـحث االول نــظــره "  فــاسـتــعــرض ا
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ـصادر وتوظـيفهـا في  كتابـة التاريخ ا
. اذ اسـتـند الـدكتـور نوري الـعاني الى
صادر االساسية في تدوين جـملة من ا
كـتاباته التـاريخية انتـقاها من مصادر
واصـول تـنوعت كـما ونـوعـا واختـلفت
في مـضامـينـها وتـنوعـت معـلومـاتها 
وهـي الـــوثـــائق والـــصـــحف واجملالت
ـــــذكــــرات والـــــدوريــــات والـــــكـــــتب وا
قـابالت الشخصية . اما الـشخصية وا
ـبـحث الـثاني فـقـد تـناول مـنـهجه في ا
كـتابـة التاريخ وهـو ما جتلى من خالل
فــهـمــنـا الــذي حتـــــــــقق قي الـفــصـول
الــســابــقــة  وان عــرض مــؤلــفــــــــــاته
افـصح عن اســــــــلـوبه ومدى اعـتـماده
ـنـهـجـ التـقـلـيـدي او احلديـــــث في ا
ـبـحث الـثالث كـتـابـة الـتـاريخ . وبـ ا
ؤرخ  الـناجح والواجبات مـواصفات ا

لقاة على عاتقه من وجهة نظره . ا
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اعـتـمـدت هـذه الـرسالـة عـلى مـجـمـوعة
ــصــادر مــتــنـوعــة ومــتــــــــــعـددة من ا
ــكن مالحــظـة عــددهـا وتــنـوعــهـا من
صادر  خـالل الهوامش وقـائمــــــــــة ا
كــانـت في مــقــدمـــتــهــا الــوثـــائق غــيــر
لفات الدكتور تمثـــــــــلـة  ـنشورة ا ا
نـوري عـبـد احلـميـد الـعـاني احملـفـوظة
فـي قـــسـم الـــشــــؤون االداريــــة / قـــسم
االضـابيـر / االرشيف في كلـية التـربية
ابـن رشــد / جــامــعــة بــغــداد وعــددهــا
اربـــعـــة مـــلــفـــات حتت رقم  10وكـــذلك
ـلـفـات الـشخـصـيـة التـي يحـتـفظ بـها ا
شــخـصـيـا في مـكـتــبـته وهي مـجـلـدين
كـبيرين  فضال عن االوراق الـشخصية
الــتي يــحــتـفظ بــهــا ايــضـا  ومــلــفـات
خـدمته الوظيفيـة احملفوظة في مديرية
الــتـــقــاعــد الــعــامـــة  وقــد غــطت هــذه
ـا الـوثــائق مـعـظم مـفـاصل الـرسـالـة 

تـضمـنته مـن معـلومـات مهـمة وتـقارير
عـن نشـاطه واوامـر ادارية وكـتب شـكر
وتـقـدير نـالهـا خالل خـدمته الـطويـلة 
وفــضال عـن ذلك الــتـقــاريــر الــشــهــريـة
والــســنــويــة عن نــشــاطه الــعــلــمي في
الـتـعـليم الـثـانوي واجلـامـعي واالوامر
اجلــامـعـيـة  تـضــاف الى ذلك كـتـابـاته
ومـــؤلـــفـــاتـه الـــتي عـــدت من مـــصـــادر
ــهــمــة والــتي تــنــوعت في الــرســالــة ا
مـضـاميـنـها وتـعـددت في اجتاهـاتـها 
ـجــمـوعـهـا ثــغـرات ونـواحي فــسـدت 
عـدة من مـبـاحث هـذه الرسـالـة  والتي
بـيـنت الـباحـثـة جزءا حـيـويا مـنـها في

الفصل الرابع .
قابالت الشــــــــخصية فقد افادت اما ا
الـبـاحـثـة مـنـهـا كـثـيـرا وعـدت الـعـمـود
الـفـقـري الذي اسـتـنـدت اليه الـرسـالة 
وال ســيـمـا الــتي اجـرتـهــا مع الـدكـتـور
نــوري الــعــاني في بــيــته او في كــلــيـة
الــرشــيــد  اجلــامــعــة الــتي حــرص من
خاللـهـا على تـزويـدها بـكل مـا لديه من
مـعـلومـات من اجل  اتـمام الـرسـالة مع
ـوضوعية حث الـباحثـة على الكـتابة 
كـــبــيــرة وحـــيــاديـــة وعــدم الــتـــأثــر به
ــقــابالت واالنـــحــيــاز لـه  فــضال عـن ا
االخــرى الــتي اجــرتــهــا الــبــاحــثــة مع
الــكـثـيــر من االسـاتـذة اجلــامـعـيـ من
ن مــخــتــلف اجلــامــعــات الــعــراقـيــة 
تــــربـــطـــهم بـه عالقـــة مـن طالبه او من
عـاصـره من زمالئـه  سواء اكـانت تـلك
ــقـابالت شـفـهــيـة ام من خالل مـواقع ا
ن تــــعـــذر الــــتــــواصل االجــــتــــمـــاعـي 
الـوصـول الـيه  كمـا اعـتمـدت الـدراسة
عــلى عـدد من الـصـحـف الـتي كـتب هـو
ن كـتب شـخــصـيـا في عـدد مـنـهـا او 
عـنه او عن مـؤلفـاته وتـوجهـاته ومنـها
ـشرق اجلـمــهوريـة والراي والـزمان وا
والـــوقـــائع الـــعـــراقـــيـــة وغــيـــرهـــا من
الــصــحف الــعــراقـيــة الــتي نــشــــــــرت
مــقــاالتـه واســهــمت في رسم الــصــورة
الـواضحة عنه . مـثلما تـمت االستعانة
بــــعـــــــــــــدد من اجملالت الــــعــــلـــمــــيـــة
واالدبـــــــيـة ومـنـها دراسـات تـاريـخـية
الـــتي كــان يـــصــدرهـــا بــيت احلـــكــمــة
ـورد والـنــفط والـتـنـمـيـة  واحلـكـمـة وا
ــــؤرخ الـــــــعـــربي وافــــاق عـــربـــيـــة وا

وغيرها . 
فـضال عن االسـتـعـانـة بـعـدد غـيـر قـليل
عربـة والرسائل من الـكتب الـعربيـة وا
واالطـروحات التي لها عالقة باالحداث
الـسيـاسيـة التي تـطرقـنا لـها فـي اثناء
ـوسوعات الـدراسة فـضال  عن بعض ا
الـعـربــيـة لـلـتـعـرف عـلى الـشـخـصـيـات

التي وردت في هذه الرسالـة  . 
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بحث الثالث فاستعرض دراسته امـا ا
ــــرحـــلـــة الــــدكـــتـــوراه وقــــد عـــرضت
اطـروحــته فـيـهـا الـتـاريخ االقـتـصـادي
لـــلــعـــراق وهــو اول من كـــتب في هــذا
اجملـال " التـاريخ السـياسي المـتيازات

النفط في العراق 1925-1952.
بــــحث الــــفـــصـل الـــثــــالث " خــــدمـــاته
الـوظيفية التعليـمية والثقافية " وقسم
الـفــصل عـلى ثالثـة مـبـاحث  خـصص
ـــــبــــحـث االول خلــــدمـــــاته في وزارة ا
الــتـربـيــة الـعــراقـيـة مــتـنــاوال خـدمـاته
الـتدريسية في تربية لواء اربيل  ومن
ثم خـدمـاته في تـربيـة لواء ديـالى بـعد
انـتـقـاله لـلـتـدريس فـي مـتـوسـطـة خان
بــني سـعـد  ومـن بـعـدهــا خـدمـاته في
بحث تربية محافظة بغداد  وعرض ا
ايـــــضــــا خـــــدمــــاتـه في ديــــوان وزارة
ـديـريـة الـعـامـة لـلـمنـاهج الـتـربـيـة / ا
والــكــتب  وتــطــرق الـبــحث كــذلك الى
الـتطورات الـسياسـية التي شـهدها او
ــرحــلــة . امــا عـــاصــرهــا خالل هـــذه ا
ـبحث الـثاني فـقد عـرض خدماته في ا
وزارة الـــتــعـــلــيم والـــبــحـث الــعـــلــمي
واجلــامــعــات الــعـراقــيــة والــعــربــيـة 
ومـنها عمله في كلـية التربية ابن رشد
فـي  جـامــعــة بــغــداد ومن ثم انــتــقـاله
ــغـربــيـة عـام ـمــلـكـة ا لــلـتــدريس في ا
 فـي كــــلــــيــــة اآلداب والــــعــــلـــوم1984
االنـسـانـيـة / جـامـعـة مـحـمـد بن  عـبـد
الــله فـي فـاس . ثـم عـودتـه الى بــغـداد
فـي الـعام 1987 لــيـعـود تـدريـسـيـا في
كـليته  الـسابقة كـلية التـربية ابن رشد
 وبـقـائه فـي عمـلـه حتـى مـنحـه اجازة
الــســفــر الى لــيـبــيــا عـام 1999-2001
لـــغـــرض الــتـــدريس في كـــلـــيــة اآلداب
والــعـلــوم االنـسـانــيـة / جــامـعــة عـمـر
اخملــتـــار . ثم عــودته  مــرة اخــرى الى
عــمـله الـسـابق في كـلــيـة الـتـربـيـة ابن
رشـد في جـامـعـة بـغـداد وبـقـاءه فـيـهـا
ــبـحـث الـثــالث حــتى تــقــاعــده . امــا ا
فتناول اعماله االضافية االخرى سواء
اكـانت بحـثيـة ام وظيـفيـة ام تدريـسية
ـــنـــظـــمـــات فـي عـــدد من الـــوزارات وا
واجلـامعات الـعراقية والـعربيـة  منها
كــلـيــة الـتــربــيـة ابن رشــد في جـامــعـة
بـغداد وجامعة االنـبار ووزارة التعليم
الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمي ووزارة
الـــثــقــافـــة ووزارة اخلــارجــيــة ووزارة
التربية وبيت احلكمة واجملمع العلمي
الـــعــــراقي وكـــركـــز دراســـات الـــشـــرق
ــــؤرخـــ الــــعـــرب االوسـط واحتـــاد ا
ـــؤرخــ واآلثــاريــ في وجـــمــعــيــة ا
ـعلم ووزارة الدفاع الـعراق ونقابة ا
الـعـراقيـة ومؤسـسة آل الـبيت / عـمان

نوري العاني
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فــلـيس في مــديـنـتــنـا صـحف مـنـذ ســنـوات خـلت افــتـقـد لــرائـحــة ورق الـصـحف
و ال مـكـتـبة او ـطـبـوعـات الدوريـة وال أي شـكل من ا وال مـجالت اسـبـوعـية يـومـية
مـطـبعـة وال كـشك صـغـيـر وال حـتى بـسـطـة عـلى الـرصـيف لـبـيع مـجالت قـصص
راكـز ثقافيـة وال صالونات ادبـية او قاعات لـلفنون االطفال. في مـدينتنـا ال وجود 
ـؤتـمرات ـثـقفـيـهـا وادبـاءهـا اال في ا وال مـتـاحف اثـريـة ولن تـَر لـقـاءَ  الـتـشـكـيـلـية
نـطق ولـيس هنـاك تـعامل ان بـالـعقـل وا االنـتخـابـية!!. في مـديـنتـنـا ليس هـنـاك ا
ويـرفعون واالغلـبيـة تؤمن بـالعـصبـية والقِـبلـية واجلـاهلـية بـاحلق واحلكـمة والعـدل
والكثـيرون يعـتقدون ان احلل االفـضل هو الفـوضوية!!. في مـدينتـنا تُقتل راياتهـا
ـزيد من بل ا وال وجود لـلحب وتـباع بـأغلى االثـمان االوهـام قبل ان تـولد االحالم
وفيها الناس وفي مدينتنا االولوية لألغـبياء واالدعياء واحلمقى الكراهـية واالنتقام
زيد تـتنـفس نفاقـا وتتـغذى رياءَ!!.  فـي مدينـتنـا يتنـاسل اجلهل مع الـفقر لـيولـد ا
وفـيـهـا تـدفن احلـقـيـقة ويـنـتـشـر الـظالم ويـكثـر اخلـوف والـقـلق من الـقـهـر والـظـلم
صالح شبوهة واحملكومة با وحتتضر العالقات الطبيعية وتُشمُ رائحة العالقات ا
صـل مع ـساجـد وا واحلـصص واحملسـوبيـة !!. في مديـنتـنا تـوجد الـكثـير من ا
دارس مع قليل عاهد وا وفيها الكثير من اجلامعات وا ؤمن ـان وا قليل من اال
وفيها نجزة ـعامالت ا وظف مع قليل من ا وفيها الكـثير من ا من العلم والـعلماء
وفي مدينـتنا الـكثير من ـرور الكثـير من السـيارات مع القـليل من احترام انـظمة ا
ــطـاعم ــزيـد مـن الـكــروش والــعـروش!!. فـي مـديــنــتـنــا الــكـثــيــر من ا الــفـقــراء وا
وفي  مـدينتـنا الكـثير من ـعدة هي نفـسها الـدماغ!! فاألغـلبيـة تعتـقد ان ا الـفخمـة
ـا وفــيـهـا الـكـثـيــر من اطـبـاء الـبـصــر لـكـنـهم دو ـرضى مع الــقـلـيل من االدويـة ا
لن تــشــاهـد مــسـؤوال في اســواق مـديــنــتـنــا بــصــيـرة!!. مع بــعض االســتــثـنــاءات
ولن جتد قدورك ان تراه يوميا من خالل شاشة الفضائية احمللية لكن  بالصدفة
فـي ازقـتــهــا واحــيـاءهــا صــورا أو اعــمــاال فـنــيــة تــخـلــد تــأريــخـهــا وفالســفــتــهـا
لــكـنك سـتــجـد الـكــثـيــر من صـور مـرشــحي االحـزاب حتــتل واجـهـات وعـلـمــاءهـا
ــدارس وســـتــنـــدهـش وانت تـــرى تــزاحـم  اعالنـــات ا شـــوارعـــهـــا وســـاحــاتـــهـــا
ستـشفيات واجلـامعات االهـلية على جـدران البنـايات احلكومـية!!. في مديـنتنا وا
وتــســود الــضــبــاع وبــنـات ويــنــشط اجلــراد والــقــمل يــكـثــر الــبــعــوض والــذبــاب

وتصعد أسهم التماسيح والسعالو!!.  آوى
ولو فكرت يوما وكتبت احلقيقة
فسوف يثور عليك دكتاتور جائر

صارخا بوجهك : اما ان تكتب عن منجزاتي
واال فأنتَ انسان كافر!!!.

قابر زيد من القبور وا في مدينتنا ا
 والقليل جدا من الضمائر
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ــاضي ــعــرفــة عالقــة ا الــفــســيـــولــوجــيــة 
بـاحلاضر والتي أسسها فـي منطقة العشار
درويـش من أهـل تـــطــــوان أتـى مع آالف من
غـاربة لـيسـكنـوا البـصرة بـعد ـهاجـرين ا ا
ـصداقـية أن كـشـفت له آالت بالـغـة الدقـة وا
أن أجــدادهم كـانـوا بـصــريـ وهم اجلـنـاح
األيـسـر جليش طـارق بن زياد وعـاشوا في

مـدن األنـدلس ونزحـوا في الـعـودة احلزيـنة
حــ طُـرد عـبـد الــله الـصـغــيـر من األنـدلس
وسـكن أغلبهم مدن مـراكش وفاس ومكناس
وطـنـجــة والـصـويـرة. قـرأ حـفـيـدي مـنـتـظـر

ــصــحــة أنــيس وقــد  إعـالن االحــتــفــاء 
اإلبــراق الى واحـد من أحـفـاده وهـو طـبـيب
أســـنــان يــســكن في مـــراكش وألنه قــرأ في
ة أوراق لي في متحف العائلة صلتي القد
بـأنيس قرر أن يـحضر االحـتفاء بـاجملموعة
الـقـصـصـيـة وفـرصـة لـيـتـعـرف عـلى حـفـيد
أنــيس ولــيــقــول له إن جــده صــديـق جـدي.
ــدعــويـن حــفــيــدي وأيـــضــاً كــان من بـــ ا
حــســ عــبـد الــلــطــيف ومــحـمــد خــضــيـر
وبــالـــصــدفــة كــان جــلــوس األحــفــاد األربع
ـغـربـيـة في بـكـراسٍ مـتـجـاورة في الـقـاعـة ا
غاربة البصرة الذي يقع ـركز االجتماعي  ا
في نــاطـحـة الـسـحـاب الــثـالـثـة في الـشـارع
الـوطني حـيث بنيـت ثالث ناطحـات سحاب
في الــســوق األثـري الــذي كــانـوا يــســمـونه
ســـوق حـــنــا الـــشـــيخ. هـــنــاك حـــيث أسس
غاربة سوقا لبيع اجلالبيات واسطوانات ا
ـعلب من ـوشـحـات األنـدلسـيـة والـسـمك ا ا
بــحـر أغـاديــر وعـلب الـزيــتـون وهـنـاك في
ـطبـوخة ـغـربيـة ا الـسـوق مطـعم لألكالت ا

فـيـا له من مـشـهـد! الـزمن مـا بـعـد مـنـتصف
الـلـيل مـظـلـة مـطـويـة حـقـيـبـة سـفـر سـاق
آدمـيـة مقـلوبـة داخل مـعطف شـتوي ورجل
ـر عــابــراً في أحـراش غــامض مــثل تــوأم 
ــقـفـرة بــالـله عــلـيـكم هـل فـيـكم من روحك ا
سـيتظاهر أمام كل هذا باحلفاظ على رباطة

جأشه أو كبح جماح دهشته?
غـربي أنـيس الرافـعي ــ قـصة (الـقـاص ا

جناح األورام ــ مصحة الدمى)
وأخــيــراً اكــتـشف أهـل كـازابـالنـكــا بــعـد
مـرور أكـثـر من ألف عـام أن ربع اجلـيش
الـــذي قـــاده األمـــازيــغـي طــارق بـن زيــاد
وعـبـر به احمليط من طـنـجة الى إسـبانـيا
لـيحتـلها الـعرب لقـرون ربع هذا اجليش
من أهـالي البصرة. كنا نسير أنا وأنيس
الـرافـعي في شـوارع كـازا وسعـدنـا بـهذا
ــوجــود الـــيــوم في صـــحــيــفــة اخلـــبــر ا
ـغاربـيـة لـكن أنـيس الـرافعي الـصـبـاح ا
عــقّـب بــألم: هم بــاآلالف ولم يــكن واحــداً
بـينهم اسمه الـسندباد أو محـمد خضير.
ضــحــكـت وقــلت: يــا أنــيس الــســنــدبــاد
رحـالـة كـمـا ابن عـمك ابن بـطـوطـة ومـحـمد
خـضـير قـاص حتى عـنـدما وصـلت شظـايا
ــدافع اإليـرانـيـة الى ســيـاج بـيـته في حي ا
سك اجلـمهـورية في البـصرة لم يفـكر أن 
حـتـى مـقـبض بـنـدقـيـة. ضـحـكـنـا وكـعـادته
ندافة بالـرمل وعطر الكرستيان ـراكشية ا ا
ديـور يـردد جـملـته الـدائمـة: حـبـيبي مـحـمد
خـضـير. ظـهيـرة األحد 8 مـاي 2005. أكـلـنا
الــسـمك أنـا وأنــيس في مـطــعم في الـسـوق
ــركـزي الـقـريب من زنــقـة ابن بـطـوطـة ثم ا
ذهـبـنا نـشـرب كأس االحـتـفاء بـصوت أديث
الكم لكـها حبـيبها ا بـياف في مقـهى كان 
الـفـرنسي مـارسـيل سيـدان وكـانا يـلـتقـيان
هـنــا وعـلى جـدران احلـانـة صـور بـاألسـود
واألبـيض للـمطربـة الفرنـسية يـقول أنيس:
إنه كـلـما أراد أن يـستـعيـد سـحر الـسيـكارة
الـتي بـفمك يـأتي هـنـا حيث يـحـرص مالـكو

قهى على بث أغانيها كل يوم.  ا
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ـرّة وهتـفنـا معاً شـربنـا القـهوة الـسوداء ا
في صـحة فـرنسـا وكازا والـبصـرة والرابع
الـذي شــربـنـا في صـحـته صـديـقي الـشـاعـر
الـبصري حس عبـد اللطيف الذي أخبرته
ـغرب فـأخبرني: إن أنـي سوف أذهب الى ا
ذهـبت الى مـدينة احملـمديـة اذهب الى بيت
مـحمـد بنيس وقـبّل جبـينه نيـابة عني وقل
له شــكــراً لـكل الــذي فــعـلــته من أجل عــقـيل
عـــلي الــذي أصــدرت لـه تــوبــقـــال كــتــابــ
شـعري ولم يحصل منهما سوى على أربع
نــسـخ واحــد عــنــوانه: جــنــائن آدم ظل في
جــيـبه حـتى حلــظـة مـوته. أتـذكــر أنـنـا أنـا
وأنـيس وشـاعـر مـغـربي رائـع اسمـه مـحـمد
الـصابـر ذهـبنـا الى احملمـدية وجـلسـنا في
مـقـهى عـلى الـبـحـر تـدعى احلـوريـة الـزرقاء
تـملكها سيدة سويسرية هي زوجة صديقي
صطفى الغزالني الذي قال لي: إن الشاعر ا
ـقاهي لـكنـنا بـيت مـحمـد بنـيس قريب من ا
نـسـيـنـا الـذهـاب لـبـيت بـنـيس حـيـث حـضر
الــشــاعـر صالح بــو ســريف واحــتـفــيــنـا به
وبـخـجـله وشعـره الـعـميق بـالـرغم من قـلقه
عــلى مـرض زوجـته. فـي ذلك الـوقت لم يـكن
الــرافـــعي قــد كــتب مــصـــحــة الــدمى الــتي
حتــتـفـي بـهــا بـعــد ثالثــمـئــة عــام اجلـمــعـة

ـدهـون بــالـطـاجــ ومـخـبـز لــبـيع اخلــبـز ا
بـالـسـمن الـبـلـدي وثالث مـقـاهٍ تـقـدم الـشاي
ــقـاهي ال تـبث من األخــضـر وإحـدى هـذه ا
ـتـطـورة سـوى أغـاني أجــهـزة الـتـسـجـيـل ا
أديث بـياف وهذا ما لم يتـعود أهل البصرة
عــلى سـمـاعــة لـكن أحـفــاد مـحـمــد خـضـيـر
وحـس عبد اللطيف وحـفيدي منتظر الذي
ال يــســـتــغــرق ذهـــابه بــســيـــارته الــطــائــرة
لـلـوصول الى الـبصـرة قـادما من الـناصـرية
ســـوى خــمس دقـــائق بــعـــد أن أُلــغي اخلط
ّ حتــويــلـه الى مــزارع هــائــلــة الــســـريع و
لـلـطـمـاطم تُـصـدَّر الـى الـصـ ومـوريـتـانـيا

وتكساس.
في ذلـك االحتـفال الـذي رفع فيه الـكثـير من
ـركز زنـوج البـصرة الفـتات احـتجـاج أمام ا
غـربي بالـعشـار وهم يـقولون إن الـثقـافي ا
أفـارقـة الـبصـرة مـنـذ زمن القـرامـطـة وثورة
ـركز الـزجن هـنـا لم يُسـمح لـهم بـتأسـيس ا
الــطـوطـمي لألدغــال والـشـعــوذة الـروحـيـة.
ـــغـــاربـــة فـــيـــمـــا ا
أفـــــارقـــــة أيـــــضــــاً
وبــســرعـة الــضـوء
أسـسـوا لهم سـوقاً
ومـــــــــــركـــــــــــزاً فـي
الــبـصـرة  وصـرّح
أحــدهم لـصـحـيـفـة
بــــصــــريــــة تــــدعى
ــــرفـــأ قــــائالً: هم ا
صحة يـحتفلـون 
الــــــــدمـى ألنــــــــيس
الـرافـعي فلـماذا ال
يُـــــســــمح لــــنــــا أن
نــحــتــفي بــلــيــبـود
سـنغـور. الشرطـة التي أتت بسـيارات جندة
ـفـرزة ـتـظـاهـرين وضـابط ا طـائــرة فـرقت ا
قــال لـلـزنـوج: هــؤالء فـتـحــوا لـنـا األنـدلس
أمـام أجـدادكم فـح ثـاروا خـرّبوا الـبـصرة
وجـعلوا أهـلها عـبيداً عـندهم. صاح أحدهم
مــتـحـديــا الـشـرطــة: لـيــعـيش سـبــارتـكـوس

ولتسقط مصحة الدُّمى
األحـفاد األربعة (أنا وأنيس ومحمد خضير
وحــسـ عــبـد الــلــطـيف ) تــسـاءلــوا فـيــمـا

بينهم من يكون سبارتكوس?
رجـل مــغـــاربي كـــهـل كــان يـــجـــلس وراءهم
: زجنـي يـــبـــيـع اخملـــلالت في هــــمس قـــائالً

طنجة!
قـال حفيد أنيس: هذا جيد يا عماه حسبته

زجنياً يبيع الدّمى.
ضـحكوا... ليصعد احملاضر األول ويتحدث
عن الـقـصص والـغـريب أنه ليـس مغـاربـياً
بل مـن كلـكوتـا الهـنديـة صادف أنه أتى الى
البصرة بتجارة توابل وصادف مروره هنا.
ال أدري أيـن قـرأ الــهــنــدي مــصــحّـة الــدّمى
وهـي كـــمــــا أعـــرف لم تُــــتـــرجـم ســـوى الى
اإلسـبـانـيـة والـكمـبـوديـة ويـبـدو أنه قـرأها
بـالـعـربيـة حـ أشار فـي تعـقـيبـه وبلـهـجة
عــمـــانــيــة يــحــســنـــهــا أهل نــزوى واجلــبل
األخـضر قـوله: إن مصحـة الدّمى هـو العالم
الـــذي إذا أردنـــا إصالحه والـــعـــودة به الى
مــــكـــانـه وهـــو دراســــة وهـــواجـس الـــدمى
وتـــأثــيـــرهــا حـــتى في نـــظــرات اجملـــانــ

وخـلص الى القول: إن أنيـس الرافعي يقول
: ال لـكم كـمـا قـال غـاندي قـبل مـئـات الـسـن
جتـعلوا الـهندي دميـة فتغـرز في جسده إبر

اإلنكليز. 
ـغـاربـة لم يـفهـمـوا مـصـحّة بـالـرغم من أن ا
الـدّمى كما فهمها الهـندي لكنهم صفقوا له
كــثـيـراً وحـفــيـد أنـيس وقف عــلى الـكـرسي
وصـفق بـحـرارة ح وعـد الـهنـدي اجلـميع
ـصحـة الى اللـغة األوردية بـأنه سيـترجم ا
همشة لـتقرأها جيـداً تلك الطبقـة السفليـة ا
في اجملـتمع الهـندي والتي يـسمونهـا طبقة
ـــنــبـــوذين. أتــذكـــر أني ســألـت أنــيس في ا
واحـد من جتـوالـنـا الـلـيلـي على احملـيط في
الـدار الـبيـضاء إن كـان بإمـكـانه أن يتـخيّل
أنه واحـد من أبناء عطارد وعـندما يكتشف

األرضـيون أن حـياة إنـسانيـة تعـيش عليه
ســيـــقــيــمــون مـــعه الــعالقـــات الــتــجــاريــة
والـثـقـافـية بـعـد أن تـبـتـكر غـوغل مـتـرجـماً
لــغـويـاً مـتـبــادالً بـ أهل األرض وعـطـارد.
تخيل أن يقرأ أحد سكان عطارد واحدة من
مــجـامـعـيـه ويـتـرجـمــهـا بـلــغـة (الـهــمـهـمـة
واألفـأفة ) وهذا مـا يطلـقه أهل أغادير على
لـغة الـسيـاح العـطارديـون الذين يـأتون في
ــديـنــة اجلـمــيـلـة يــولـيــو من كل عـام الى ا
ركبـات فضـائية صـغيـرة بحجم هـابطـ 
ــتـلــكـهــا مـحــمـد ســيـارة الــبـيــجـو الــتي 
الــصـابـر والــتي وضـعــهـا حتت تـصــرفـنـا

جنوب بها حارات كازا واحملمدية.
فـأجاب إنه ال يـعتقـد وال يصـدق هذا ولكن

ا. باللغة األوردية ر
هــهـهـه. هـاهــو حـلــمك يــا أنـيـس يـتــحـقق
ويـتبرع تاجر توابل هندي بترجمة مصحّة

الدّمى الى األورديّة.
الـغريب أن الـهنـدي عندمـا غادر الـقاعة. 
رمـيه بـالـطمـاطم والـبيـض الفـاسـد من قبَل
األفــــارقــــة الــــذين رفــــضــــوا إخالء مــــكـــان

احتجاجهم.
دمـــعــة قــفــزت مـن أجــفــان حــفـــيــد أنــيس
ـــاذا يــفــعل أحــفــاد الــزجنــبــار وتــســاءل: 
والـسنغال وموزنبيق هكذا بهندي يريد أن

يترجم قصص جدي.
œuI½ l œ

حـفـيـدي مـنـتـظـر هـمس له: الـبـولـيـسـاريو
دفـعـوا الـنـقـود لـهم

ليفعلوا ذلك.
يـــعـــيش مـــغـــاربــة
الـــبــصــرة في حي
سكني ليس بعيداً
عـن الــــــعــــــشـــــار
جتــــمـــعـــوا حتت
رأي رجـل كــبـــيــر
يـتـاجـر بـاجلـلـود
والـــزيـــتـــون أتى
مـن مـــــــديـــــــنــــــة
أصـيـلـة ويـبـدو
أنـه كـان مـثـقـفـاً
جــــــــــــــيــــــــــــــداً
واسـتـمـال ثـقـة
ــــديــــنـــة أهـل ا
ومــــحـــبـــتـــهم
وهـــــــــــــــــو مـن
شـــجع أولـــئك
الــــــــــــــــــــــذيــن
اكــتـشـفـوا أن
أصـــــــولـــــــهم
األنـــدلــســيــة
بــــــصـــــريـــــة
بـــــــحـــــــتـــــــة
كــــالــــوزيــــر
ــــــغــــــربي ا
الـذي عـاش
فـــــي زمـــــن
ـــــــــــــــــلـك ا
احلــــــــــسن
الــــــثــــــاني
واســـــــــــــــمـه

غاربة إدريـس البصري وح وصل عدد ا
وعـــوائـــلـــهم الـى ألف وكـــانـــوا جـــمـــيـــعــا
يــعـيـشــون في الـفــنـادق تـوجه وفــد مـنـهم
بـــرئـــاســـة الــشـــيخ مـــواري صـــداح بـــحــر
ـدينة قـابلـة محـافظ ا األصـيلي الـبصـري 
والـذي قدر فـيهم الـوفاء الى أصـولهم وقرر
ـساحة أربعـة هكتارات في مـنحهم أرضاً 
مــنــطــقــة الــبـراضــعــيــة ومــجــاوراً تــمــامـا
الـقـصـور الـرئـاسيـة الـتي بـنـاهـا صدام في
الـبـصرة قـبل مـئات األعـوام والـتي حتولت
اآلن الى مـتـحـف طبـيـعـي ألصنـاف الـسـمك
ــســتــخــرج من بـحــيــرة احلــرب وهــو مـا ا
أطــلـقه الـبـصـريـون عــلى بـحـيـرة األسـمـاك
الــتي شـهـدت قــبل مـئـات الـســنـوات حـربـاً
طـــاحــنــة بــ الــعـــراق وإيــران ودُفن عــلى

ـغاربة ـئات من اجلـنود. رضي ا ضـفافـها ا
كان وقـال الشيخ لـلمحـافظ إنه مناسب بـا
لـنا نحن لـدينا أيضـاً رفات جلنـود لم نعثر
عـــلــيـــهم شـــاركــوا إخـــوانــهم الـــعــراقـــيــ
والـسوري في الـدفاع عن اجلوالن في ذات

الزمن في احلرب ب العرب واليهود.
 صــحح احملـافظ له الـعــبـارة: يـا سـيـدي قل
بــ الـعـرب وإســرائـيل ال نـريــد حـربـاً بـ
الـديـانات تـكـفيـنـا تلك اآلالت الـتي تـريد أن

تنسينا أن الله فوق رؤوسنا.
اعتذر الشيخ وعاد ليصحح العبارة:

ـكـان وألـفه ـغـاربـة حـيّـهم في هـذا ا بـنـى ا
الــبـصــريــون ولـكن حــركـتــهم وحــضـورهم
األهـم كـان في الــسـوق. بــعـيـداً عـن الـسـوق
أشـتاق ألعود الى وجه حس عبد اللطيف
قـهى في سوق الـهنـود الذي وأتـخـيل ذلك ا
كان يحب اجللوس فيها  وأفترض أنه اآلن
ـغربي مـوجـود وحتـما سـيأنـس بالـقاص ا
ومـجـموعـته فـهو يـحب الـتعـرف الى أناس
رأوا مـحـمد شـكري وتـعلـمـوا منه. غـير أني
اآلن فـــقـط انـــتـــبـــهت الى تـــلك الـــنـــبـــوءات
المح الـبـصـريـة ــسـكـونـة في حـزن تـلـك ا ا
الـسـمراء لـذلك الـشاعـر الـطيب الـذي ارتدى
اني الكثـير وكانت العديد من من ريـلكه األ
قـصـائده تـتـقدمـهـا مقـاطع من شـعـر ريلـكة
وقـد ســكـنه الـقـلـيل مـن الـعـوز والـكـثـيـر من
األحالم حـتى عندمـا أعطته احليـاة الفرصة
أن يـــســافـــر الى بـــاريس ويــســـيــر في ذات
الــطــريـق الــذي كــتب فــيه مــاركــيــز قــصــته
اجلــمـيــلـة (

آثار دمك على الثلج ). 
وكــانت من بــعض أمــانـيه أن يــزور طـنــجـة
ا طـرح مـشروع لـيـتـعرف عـلى شـكـري ور
ـشـتـرك مـع صـديق عـمـره الـقـاص الــسـفـر ا
مــحــمــد خــضــيــر لــكنّ أبــا مــنـاف ال يــحب
الــــــــسـفـر ولم يـسـافـر في حـيـاته أبـعـد من
خـارطة العـراق سوى مرة واحدة ذهب الى
أبـو ظبي السـتالم جائزة الـعـــــــويس ومرة
أخــرى وجـدته مـعـنـا في مــلـتـقى ثـقـافي في
الـكويت حـ قرر الـثري الـكويـتي والـشاعر
الـبـابطـ دعـوتـنا لـلـقاء ثـقـافي بـغيـة كـسر
رتـــابــة الــــــــــــغــزو واالنـــفــعـــال والــتـــوتــر
والــــتــــوجس الــــذي صــــنــــعه غــــزو صـــدام

للــكويت.
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بغداد

ستحيل من اجل يستـحق العراق ان يكون اوالً في ضمائرنا وعـقولنا وان نعمل ا
ان يحـتل بلدنا الصـدارة في كل شيء  فالعراق اليـنقصه إال توافق مـكوناتي بعد
ان رسخ  احملتل والدسـتور التقسيمات الطائفية والقومية  باالضافة الى حاجتنا
الى أدارة  سليـمة وناضجة حتافظ على الثروات وتنميها وتتجاوز األزمات بحكمة

بعيداً عن التهور او سياسة األنقياد .
لقد منَّ الـله عليـنا بوافـر اخليرات وعـمق حضاري  وتـأريخ مشرف يـتمناه كل من

عطاء ... الينتمي لهذا البلد ا
عطيات تعطي اولوية بأن تـلك ا العراق ثـري بكل شيء حتى بطيبة واخالق شعبه 
ـشهد ـناصب ويـتصدرون ا يـكون الـعراق وشعـبه بصـدارة تفكـير من يـتسـنمون ا
الـسيـاسي . في ظل الـتداعـيات األخـيرة بـ امـريكـا وإيران والـقرارات االمـريكـية
بـسحب االسـتـثـنـاء من الـدول التـي تسـتـورد الـنـفط من ايـران وتـشديـد الـعـقـوبات
ـشهد الـعراقي واضـطربت مواقف الـساسة ـواقف بظاللهـا على ا انعكـست تلك ا
ــتـهـورة    بـ رافض وبــ مـحــايـد يــحـاول جتـنب شــرور امـريــكـا وقـراراتــهـا ا
واصـبح سـاسـة الـعـراق في مـوقف اليـحـسـدون عـلـيه واولـهم رئـاسـة احلـكـومـة ..
ا سيثير ستوردة  فحكومـتنا لم تستطع إيجاد البدائل بوقود الطـاقة والكهرباء ا

مشكلة في صيف قد يكون ساخناً سياسياً ???
 اوالً أسجل رفـضي الكامل لسياسة تركـيع الشعوب واالبادة اجلماعية من خالل
فرض حصـار جائر الغرض منه الضغط على احلكـومات لكن وسيلته غير مشرفة
  فـالـشـعـوب يـجب ان تـسـتـبــعـد عن سـيـاسـة الـتـجـويع والـتـركـيع  ونـحن لـسـنـا
وت ـريـرة الـتي عـاشـهـا الـعـراق والـذي تـسبـب  بـبعـيـدين عن جتـربـة احلـصـار ا
عـشرات االالف بـسبب قـلة الـغذاء والـدواء  فمـا النـقبـله النفـسنـا لن نقـبله لـغيـرنا

ان .. وهذا موقف مبدئي نعتقده اضعف اال
لكن هل نستطيع مواجهة العقوبات االمريكية وجتاهلها ?

وهل نستطيع فعال" التحرر من السطوة االمريكية ?
بالتـأكيد اجلـواب (كال) خاصة ونـحن بلـد ذو جتربة سـياسيـة حديثـة  وتوافقـاتنا
قـلـقة  وبـلـدنـا خـرج من حـرب شـرسـة مع االرهـاب وهـو مـثـخن بـاجلـراح بـشـرياً
سك العصا ومادياً  لـذا علينا ان نفكر بالعراق ومصلحة شعبة ونعمل على ان 
ـنـتـصف بـعـيـداً عن االجنـرار وراء الـعـواطف الـتي قـد تـكـلـفـنـا الـكـثـير .. ان مـن ا
استطـعنا التـدخل دبلوماسـياً لتخـفيف التـصعيد بـ امريكا وايـران فذلك يحسب
لنـا وان لم نـسـتـطع فنـنـأى بـنفـسـنـا وبلـدنـا من ضـرر  " الـثور الـهـائج في مـتحف

اخلزف والذي قد يدمر كل مايقابله " !!! 
رحلـة القـادمة قوالً وفـعالً  وتفـضيل مصـلحة ) شعـار ا فلنـجعل من (الـعراق اوالً
ـفترض ان العـراق وشعبه مع احلـفاظ عـلى عالقات متـوازنة مع دول اجلوار من ا

يكون مـنهجنا السياسي الـقادم  وباالمكان ان يتخذ العراق
ـبــني عـلى مــوقف مـتـوازن في جـانب احلــيـاد االيـجــابي ا
االزمـة وفق رؤيـة او مـبـادرة قـد تـكـون طـريـقـاً لـلـحل او
بدايـة لالنـفـراج  ومـادون ذلك فهـو ضـرب من اخلـيال
كون مـواقف التـمحـور باي اجتـاه ستـحولـنا الى طرف
فـي نـزاع ال نـاقـة لنـا بـه وال جـمل . االعـتـدال والـتوازن

سلم شر القتال . طريق النجاة وكفى الله ا

غالف الكتاب
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