
إذ كُــتب بـالــلّـغــة الـفــرنـسـيّــة عـلى
الـغالف األخيـر لـلعـدد اسم اجملـلّة
واجلـهـة التي أصـدرتـهـا وصاحب
امتـيازهـا وكلّ البـيانـات اخلاصّة
بــهــا كــبــدل االشــتــراك في بــغــداد
وكذلك في الديـار العربيّـة اللسان
ثمّ في الـديـار األجـنبـيّـة كمـا ظـهر
فـي خــتـــامــهــا فِـــهــرسـت مــوادّهــا
بــالـفــرنــسـيّــة فـضـالً عن صـفــحـة
ونـصف الـصــفـحـة تُـرجــمت فـيـهـا
مـقدّمـةُ الكـرمليّ لـلتـعريف بـاجمللّة
وخـطّـتهـا وكان هـذا الـتقـلـيد غـير
مـألوف آنـذاك في ما صـدر ببـغداد
من صحف كـثيـرة ومجـلّات لم تزد
عن ثالث فــقط والئـحــة االشـتـراك
اخلــاصّــة بــاحلــواضــر الــعــربــيّــة
ــســـعّــرة بــالــفــرنك واألجــنــبــيّــة ا
الـفـرنـسيّ تعـني أيـضـاً أنّ اجملـلّة
ســتـــصل إلى عـــواصم دول أوربــا
فــضـالً عن احلــواضــر الـــعــربــيّــة
ّـا لم يــعــهـدوه في وهـذا أيــضــاً 
ـعتاد صحـافة الـعراق الـوليـدة فا
آنـذاك أن الــعـراقـيّــ يـتـلــقـون مـا
يــصل كــبـرى مــدنــهم من مــجــلّـات
وصـحف شـهـيرة تـتـركّـز معـظـمـها
في ثالث مدن عربـيّة سبـقت بغداد
وحواضر العراق بدرجات مختلفة
في االتــصـال احلــيــويّ بـحــضـارة
الــعـالم احلــديث فـإن كــان طـمـوح
صــاحب "لــغــة الــعــرب" أن يــراهن
عـلى جـودة مـنـتـجه الـصـحـفيّ في
دن أوّل ظهوره ويقـتحم به هذه ا
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كــذلك مــشــروعه الــرائــد فـي نــشـر
" للـفراهيـديّ ليـتأخّر كتـاب "العـ
عجم الفـريد ونشره حتقيق هـذا ا
أكثر من ستة عقود على يد تالمذة

تالميذه وببغداد أيضاً.  
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ال شكّ في أنّ الـكـرمـلي كـان مـدركـاً
ــتــربّص به وإن ــآل ا ــثـل هـذا ا
عـمل جــاهـداً عـلى تـفـاديه من دون
أن يـحـيـد عن تـنـفـيـذ خـطّـته وهو
ــصـــيــر صــديــقه يــعــلم تـــمــامــاً 
الــصــحــفيّ الــرائــد اجلــريء عــبــد
الـلـطيف ثـنـيّان الـذي أصـبح أحد
أبـــرز كــــتّـــاب "لــــغـــة الــــعـــرب" في
بــدايــاتــهــا حــ نــشــر خـبــراً في
العدد 1712 من جريـدته "الرقيب"
الـبـغـداديّـة الـصـادر في شـهـر آذار
من ســـنــة 1909 زفّ فـــيه بـــشــرى
لــلـــعـــرب فـــحـــواهـــا أنّه عـــلم من
مــصـــادره اخلــاصّــة عـــزم الــدولــة
العثمانيّة على جعل العربيّة اللغة
الــرسـمــيّـة الــثــانـيــة في واليـاتــهـا
كــلّــهــا فــمـا كــان مـن والي بــغـداد
الـتـركيّ سـوى أن بعث بـجـنـدرمته
فجلبوا ثنيّـان إليه فعاقبه بنفسه
عـلـى نـشـر اخلــبـر ضــربـاً مــبـرّحـاً
بعصاه فهـرب ثنيّان بعد ذلك إلى
ـــوطن األصـــليّ ألســـرته في بالد ا
جند ولم تتحـقّق بشارته بعد ذلك
أبداً مع أنّ العربيّة هي لغة الدين
الــرســمـيّ لــلــدولــة الــعـــثــمــانــيّــة
ويــتـعـبّــد بـهــا مـعـظـمُ مـواطـنــيـهـا
ونـــظــامُ حـــكــمـــهــا ذو الـــصــبـــغــة
ـتـخذ اسـم اخلالفة اإلسالمـيّـة وا
ولم تنـس السـلطة أن تـضع ثـنيّان
في صــدارة قــائــمــتــهــا الــســوداء
فــنــفـته ســنـة 1914 ســتـة أشــهـر
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هـــــكــــذا كــــانت حـــــال الــــكــــرمــــلي
مـتـأرجـحـةً بـ الـسـرور والـشـقـاء
في جتربـة مواصـلة إصـدار اجمللّة
األعـرق في تــاريخ صـحـافـة الـبالد
وثــقــافــتـــهــا وهي جتـــربــة ثــريّــة
تـسـتـحقّ الـوقــوف عـنـدهـا طـويالً
ودراسـتهـا ألن "لغـة العـرب" كانت
في مطالع نهضة العراق احلديثة
الدوريّة الـعراقيّة األكـثر شهرةً في
الـفـضـاء الـعـربيّ ونـخـبـة الـفـضاء
ـهـتـمـة بالـعـرب ولـغـتهم األوربيّ ا
وتــــــاريـــــخــــــهم وتــــــراثـــــهم وألنّ
مجـلّداتهـا التـسعة مـا زالت تشكّل
مـرجعـاً ال غنـى عنه لـدراسة األدب
والثقافة والـتاريخ العراقيّ القد
واإلسالميّ واحلــــديث وأشـــتـــات
مـن تــــاريخ مــــحــــيــــطـه الــــعــــربيّ
واإلسالمي اجملــــاور وال ســـيـــمـــا
إمــــارات اخلـــلـــيـج وحـــواضـــرهـــا
وصــراعـات أمــرائــهـا وقــبــائـلــهـا
فـضـال عـمّــا احــتــوته من مــبـاحث
تــتـنــاول الـلـغــة الـعــربـيّــة وتـطـوّر
صياغة مصطـلحاتها والتصويب
الـلغـويّ والتـعريف بـاخملطـوطات
الـنــادرة ودراسـات تـعـالج شـؤون
األديــــان واألقــــلــــيّــــات وطــــقـــوس
ــذاهـب وخــصــائص الـــعــامــيّــة ا
الــعـــراقــيّــة والـــفــلــكـــلــور واآلثــار
ـنـدثـرة ــدن ا والــتـراجم وتـاريخ ا
واحلــالــيــة والــتــعــريف بــالــكــتب
الـصـادرة ونـقـدهـا.. وألنّـهـا أيـضـاً
ـدرسـة الـتي تخـرّج فـيـها كـوكـبة ا
من كـــــبـــــار األدبـــــاء والـــــكـــــتّـــــاب
والصـحفـيّ الـعراقيّـ معـظمهم
كــانــوا شـــبــابـــاً وأخــذ الــكـــرمــلي
بــأيــديــهم ولــنـا أن نــذكــر قــائــمـة
تــطـول مـن األسـمــاء الــبــارزة كـان
للـكرمليّ دور مـبكر في حـثّهم على
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اضي في أوربا ثالثينيّات القرن ا
والعـالم كلّه إلى تـوقّف اجمللّة عن
الـصـدور نـهـائـيّــاً مع نـهـايـة سـنـة
1931 بعد اكتمال صدور مجلّدها

التاسع واألخير. 
لم ينـتبه مـعظـم دارسي الصـحافة
العراقيّة إلى أهـميّة مقدّمات األب
ـتــسـلــسـلـة أنــسـتـاس الــكـرمــلي ا
الـــتــسـع جملــلّـــدات "لــغـــة الــعــرب"
الــتـسـعـة الـصـادرة في الـسـنوات
1911  و1912 و1913 ثـمّ 1926
 و1927 و 1928 و1929 و1930
و1931 الـــــتي تــــــســـــلّط أضـــــواءً
ــضــنــيــة كــاشــفــة عــلى رحـــلــته ا
والـــلــــذيـــذة أيـــضـــاً مـع مـــجـــلّـــته
الــشــهـــيــرة والـــتي صــنع فـــيــهــا
تـاريـخـاً جـديـداً لـصـحـافـة الـعراق
وثــقــافــته وأدبه كــمــا لم يــتــوقّف
عـندهـا مَن كتـبـوا عن تاريخ حـياة
الرجل الـكبيـر بوصفـها مجـموعة
حلقات تكمل كلّ واحدة سابقاتها
حـتّـى تـتـكــامل وثـيــقـةً مـخــتـصـرة
تــسـرد قــصّــة اجملـلّــة وصــاحـبــهـا
طوال تـلك السـن وسـأستـعرض
هــنــا صــفــحــات من هــذه الــقــصّـة

بأطوارها اخملتلفة.
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هــذه الــعـبــارة الـتـي هي جـزء من
بــيت اســتــشــهــد به الــكــرمــلي في
مـــقــدّمـــته لــلـــعــدد األوّل مـن "لــغــة
الـعــرب" الــصـادر يــوم الــسـبت 1
تــمـوز 1911 كــانت الــبــؤرة الــتي
قدّمة كلّها وهي تنشدّ إليها تلك ا
غامرة التي شرع توضّح طبيعـة ا
فـيــهـا الـكـرمــلي بـإصـدار مــجـلّـته
اجلـديـدة لتـكـون رابع أقدم مـجـلّة
عـراقـيّة بـعـد "زُهـيرة بـغـداد" التي
صدرت سنة 1905 واستمرّت مدّة
قــصــيـرة وكــان هــو مــحــرّرهـا ثم
مـجـلّـة "الـعِلْم" الـتي أصـدرهـا هـبة
الدين الـشهرسـتاني بالـنجف سنة
1910  ومـجــلّــة "خـردلــة الـعــلـوم"
الـــتي أصـــدرهـــا تـــلـــمـــيــذه رزّوق
عــيـسى ســنـة  1910أيـضــاً ولـكن
بـبـغـداد فـبـعـد أن عـرّف الـكـرمـلي
بــهـدف اجملـلّـة وخـطّـتـهـا وحتـدث
بأسـهاب عن أبوابـها شـكا بأسف
من صـــعــوبـــات فــنـــيّــة وتـــقــنـــيّــة
واجهته في فقرة بـعنوان "أسفنا"
قـال فيـهـا: "نأسف لـكـوننـا لم جند
فـي حـاضـرتــنـا دار الــسالم كـاغـداً
كـبـيـر احلـجم لـنـصـدر هـذه اجملـلّة
بـقـطع سائـر اجملـلّـات العـربـيّة في

صريّة. الديار الشاميّة وا
نــأسـف لــكـــونـــنــا لـم جنــد حـــرفــاً
كحرف سائر اجملـلّات وسط الكبر
لـيكـون طبع هـذه الصـفحـات رائقاً
للنظر ال ضخمَ احلرف وال دقيقَه.
نـأسف لـكـونـنـا لـم نـر هـذا احلرف
كامل الـتنقـيط في ياءاته وال كامالً
في بــــعـض تــــصــــاويـــــر حــــروفه.

السيما:...".
وح ذكر الفقـرة اخلاصّة بياءات
الـتـنـقيط هـذه أراد أن يـقـدّم مـثاالً
عــلى ذلك بــعـد لــفــظـة "ال ســيــمـا"
فـجـاء الــسـطـر فـارغــاً لـعـدم قـدرة
طـبـعـة على مـجـمّع احلـروف في ا
أدائـهـا ولــعـلّه رسـمــهـا بـيـده ولم

تظهر عند الطبع.
تـكرّر ويـخـتتم الـكـرملي تـأسّـفه ا
بقـوله: "نأسف لكـوننا ال نـستطيع
أن نـضــبط بـعـض الـكَــلِم بـالــشـكل
الكـامل من حركـات وعالمـات لعدم
وجودها فنضطر للضبط إلى ذكر
الـــتــلـــفّظ بــاحلـــرف بــكالم يـــطــيل
الـــبــحـث بــدون أن يـــزيــده فـــائــدةً

تذكر".

ــصــدرة لــلــثــقــافـة بــيّــة الــثالث ا
اجلـــديـــدة (الـــقــــاهـــرة وبـــيـــروت
ودمــشق) وسـواهـا ويــتـجـاوزهـا
إلى عـواصم الـعــالم الـكـولــنـيـاليّ
الـكـبرى فـي أوربا وغـيـرهـا حيث
أهمّ اجلـامـعـات ومـراكـز األبـحـاث
االسـتــشـراقـيّــة فـهـذا حــدث غـيـر

. مسبوق عراقيّاً
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وأثــــار نــــظــــر اجلــــمــــيع أنّ أولى
مــقـاالت عــدد اجملـلّــة األوّل جـاءت
بـعــنـوان "فـضل أهل الـعـراق عـلى
ســــائــــر أقـــوام اآلفــــاق في جــــمع
شتـات لغة العـرب" بقلم الـكرملي
نفسه التي نادى فيها باستيحاء
ــــوذج مــــدرســــتي الــــبــــصــــرة إ
والــكــوفــة الــلّــغــويّــتــ وإنــشـاء
ــــيّـــتـــ عـــلـى غـــرارهـــمـــا أكـــاد
تتنافسان على إعادة احلياة للغة
ـقــالـة تــبثّ رســالـة الــعـربــيّــة وا
حداثـيّة جـليّة وغـير مـعهودة عن
تـــوجّــهــات اجملــلّـــة وصــاحــبــهــا
وتـعــلن تـبــنّـيه خــيـار الــتـحـديث
ـسبـوقة بـهذا ودعـوته هذه غـير ا
الطموح العالي تثبت أنّ ما كتبه
الرجل في كـلمة الـتعريف بـاجمللّة
ــنــاسب أن بــقــوله: "رأيـــنــا من ا
ـا في األمنـية نـنشئ مـجلّـةً تفي 
ليدخل العراق في مصاف الربوع
ــتـــمـــدّنــة ــعـــروفـــة بـــ األ ا ا
تحـضّرة" لم يكن مـجرّد إنشاء ا
ــســائـل الــتي يــجــيــدهــا في في ا
األقل فـهـو قـد أعـدّ الــعـدّة مـبـكّـراً
خلـــوض غــمــار مــعـــركــة طــويــلــة
لــتــكــون الــعـــربــيّــة لــغــة احلــيــاة
واإلدارة والــقـضـاء والـتــعـلـيم في
البالد التي قـعّدت أصول عـلومها
في الـــنـــحـــو والـــصـــرف واإلمالء
ـــعــانـي والــبـــيــان وتـــعــهّــدت وا
شـعـرها ونـثرهـا جـمعـاً وتـبويـباً
وجــمــعت مــفــرداتــهــا خــالـيــةً من
الـلـحن من أفــواه أبـنـاء الــقـبـائل
اخملـتـلـفـة واألعـراب في الـبـوادي
ووضعت لها أوّل معجم هو كتاب
" مـأثـرة اخلــلـيل بن أحـمـد "الــعـ
الـفـراهـيـدي الـبـصـريّ الـذي شرع
الــكـــرمـــلي بـــنــشـــره قـــبل انــدالع
احلـــرب الـــكـــونـــيّـــة األولى
ووضـــعت كــذلك أوّل كــتــاب
فـــــذّ يـــــكـــــشـف أســـــرارهــــا
لــلـــراغــبــ هــو "الــكــتــاب"
لـسـيبـويه الـبصـريّ تـلمـيذ
اخلــلـيل لـكنّ الــكـرمـلي لم
يـلبث أن دفـع وشيـكـاً ثمن
ريــبـــة الـــعــثـــمـــانـــيّــ به
ــنـاداته بـلـغـته الـعـربـيّـة
ــعـروف بــرغم ابــتــعـاده ا
عن الـسـيـاسـة وانـقـطاعه
الــتـامّ لــلــبــحث الــعــلـميّ
وتأدية طـقوسه الديـنيّة
وذلـك حـــــ نـــــفـــــوه مع
بعض زمالئه األدباء في
بــــــدء انــــــدالع احلــــــرب
الـكــونــيّــة األولى ســنـة
1914 إلـى مــــــديــــــنــــــة
"قــــــــــيــــــــــصــــــــــري" في
ــــدّة 22 األنــــاضـــــول 
شــهـــراً فــكـــانت هــذه
ـريـرة مع الـتـجـربـة ا
تـــــداعــــيــــات احلــــرب
يّة األولى سبباً العا
في تـعــطــيل مــجــلّـته
عن الـصـدور طـويالً
حـــتّـى اســـتــــمـــرّ 12
عــامــاً بــعــد أن كــان
أصـــدر مــنـــهــا ثـالثــة مـــجــلّــدات
وبــعض اجملــلـــد الــرابع وتــوقّف

الـــكـــتـــابـــة وتـــرصـــ قـــاعـــدتـــهم
ـــعـــرفــــيـــة ومـــنـــهم: الـــدكـــتـــور ا
مــــصـــــطــــفى جــــواد ويــــعــــقــــوب
سـركـيس واألخـوان الـشـبـيـبـيـان:
مـحـمّـد رضـا ومـحـمّـد بـاقـر وعـبد
الرزّاق احلـسـني وروفائـيل بطّي
وعبـاس العـزّاوي وعلي الـشرقي
وإبـراهــيم حــلـمي الــعـمــر وكـاظم
الدجيلي وأحمد حامد الصرّاف.
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ومن حسن احلظّ أنّ الـكرمـلي ترك
لــنـــا ســجّالً وثّق فــيـه عــلى نــحــو
مـــجـــمل جــــوانبَ من مــــكـــابـــداته
ومـــســـرّاتـه وهـــو في خـــضم هـــذا
ـــعــتــرك الـــذي مــنــحـه جلّ وقــته ا
وجهـده فقد اعـتاد على أن يـفتتح
قـدّمة الـعدد األوّل من كـلّ مجـلّـد 
يــــذكـــر فــــيـــهـــا مــــا يـــواجــــهه من
مـنـغّصـات مـختـلـفة يـذكـر بعـضـها
ـتعـلّقة ويسـكت عن بعض كـتلك ا
بــتـــخــلّف وســـائل الـــطــبـــاعــة في
العراق وغالء الورق واحلبر ومن
عــقـبــات نـاجتــة عـلى األرجح عن
ضـعف الـبـنـيـة الـتـحـتـيّـة الـلّـازمـة
لــتـســويق اجملـلــة وتــوزيـعــهـا في
الـــــداخـل واخلـــــارج مـن تـــــأخّـــــر
وســائل الــنــقل والــبــريــد وتــداول
ـالـيّـة وغـيـاب وكاالت احلـوّاالت ا

التوزيع.
وفــضالً عن الــتـدخّـالت الـبــشــريّـة
الـســلـبـيّـة الــتي كـان يـلــمّح إلـيـهـا
أحـيــانـاً عـانى كـذلك وبـشـدّة من
زمنة قتامة الظروف االقتصاديّة ا
النـاجتة عن احلروب والـصراعات
الـدولـيّـة غـالــبـاً ولم يـجـد بـدّاً من
التكيّـف معها والصـبر على حتمّل
ـترتّبـة علـيها أمالً في اخلسـائر ا
سـدّ الــعـجـز بـتــدابـيـر كــان يـجـهـد
نفسها فيـها وهذه حتديات جديّة
مـا كــان بـإمـكــانه جتـاوزهــا لـو لم
يـــكـن مــتـــوفّـــراً عـــلى إرادة قـــويّــة
قاومتها بضراوة يشجّعه تدفعه 
عــلى ذلـك الــصــدى الـــطــيّبُ الــذي
كــانت اجملــلّــة تــلــقــاه من الــنــخب
الثقافيّة بـالعراق وفي معظم مدنه
الكـبيرة نـسبيّـاً وال سيمـا النجف
ـــــــوصل وكـــــــربالء واحلـــــــلّــــــة وا
والبصرة وأربيل فضالً عن بغداد
وبــالــعـالم الــعـربـيّ وبـاألخصّ في
مـصــر الـتي كـان لــكـثـيــر من كـبـار
كــتّــابــهــا وأدبــائــهــا وشــعــرائــهـا
مـــقــاالت وأبـــحـــاث وقــصـــائــد في
اجملـلّة وكـذلك لـبنـان وسـوريا ثمّ
فــلـــســطــ واحلــجــاز وبــالــعــالم
اإلسالميّ كـــايــران والــهـــنــد (قــبل
انشطارها) إذ كان لبعض الكتّاب
ـتــقـنـ والـبــاحـثــ اإليـرانـيّــ ا
ا للعـربيّة إسهام فـي رفد اجمللّة 
يــــزيــــد عن 60  مـــادة أكــــثــــر من
نــصـفــهـا حملــمّـد مــهـدي الــعـلـوي
فـضالً عن الـتــرحـيب الـكــبـيـر بـهـا
ــســـتـــشـــرقــ في لـــدى أوســـاط ا
مــــعــــظم دول أوربــــا كـــفــــرنــــســـا
ـانــيــا وبـريــطـانــيـا وإيــطــالـيــا وأ
وهولندا والنمسا وإيرلندا واجملر
وأسـبانـيا وروسـيا وهـؤالء كانت
حــمــاســتــهم مــنــقــطــعــة الــنــظــيـر
لـلـمـجـلّة وحـاجـتـهم إليـهـا مـاسّة
وكـانت اشتـراكـاتهم فـيـها تـعوّض
ـالـيّـة الـتي شـيـئـاً من اخلـســارة ا
كـــانت تــتــكـــبّــدهــا جــرّاء األزمــات
االقــتـصـاديّـة الـتي تـزيـد من سـعـر
الـورق والـطـبـاعـة وأجـور الـبـريـد
حــتّى أدّت أزمـة الــكـســاد الــكـبــيـر
ــتــحـدة الــتي ضــربت الــواليــات ا
األمريـكيّـة أوّالً سنة 1929 لتـظهر
ارتــــدادتـــهـــا الـــكـــارثــــيّـــة مـــطـــلع
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يـنـبــغي مـعـاقـبـة من يــحـاولـون الـقـيـام
بـــذلك فـــأصــبـح الــهـــروب من الـــســجن

قانوني ومشروع.
لــــكن هـــذا الـــفــــعل في دول أخـــرى قـــد
ــضـاعــفــة عــقــوبـته يــعــرّض صــاحــبه 
زيد من اإلجراءات السجنيـة واتخاذ ا
الـتـأديبـيـة القـاسيـة بـحقه حـتى يـنسى
فـكـرة الـهروب والـتـمـلـص من الـعـقـوبة
ن يـفـكـر الـهـروب من ولـيـصـبح عـبــرة 

السجن.
انـيا حيث لكن عـكس ذلك يحـصل في أ
هـروب الـسـجـنـاء حق  مـشـروع  ال يـتم
لـكن ذلك مــقـيـد بـشـروط الـعـقـاب عــلـيه
حيث أنه إذا أحدث الـسج دمارًا  في
أو مثل  تدمير  متلكات أثناء الهروب ا
فـهــنـا ال بـد وأن االعـتـداء عــلى أي فـرد
تـتـم مـعــاقــبــته. لــهــذا فــعـدد قــلــيل من
ـانـيا حـاالت الـهـروب من الـسـجن فـي أ

تمر دون عقاب.

ـان بـتــفـكـيـرهم وقــوانـيـنـهم يـتــفـرد األ
فـمـن أغرب اخملـتـلـفـة والـغـريـبـة تـمامـا
ـانيـا ال يتم مـعاقـبة قـوانيـنهم أنه في أ
الــسّـجــنـاء عــلى مـحــاولـة الــهـروب من
بـل أن ذلك حـــسب الـــقـــانــون الـــسّـــجن
ا ـاني ال يـعـد جـرماً وال مـخـالـفـة ا األ
يعتقده البعض على أنه حق من حقوق
بدعـوى أن احلرية هي غريزة الشخص
ـكـن ألي شـخص أن ال وال  طــبـيــعــيــة
بل ذالك يـفــكــر في الــفـرار مـن الـســجن
ـــارسه هـــذا الـــهــارب حق طـــبـــيــعـي 
وحتى عـندمـا يتمّ الـقبض عـلى الهارب
فـإنّ عقوبـته لن تزيد عن ما من السجن
بل سـيكـمل ما كـانت علـيه قبل الـهروب

هو دين عليه فقط.
ويـــــرجع الـــــســـــبـب وراء ذلك  حـــــسب
انيّ بـأن "الـرغـبة بـاحلـرية الـقـانـون األ
كـمــا أنـهـا حق تـعــد غـريــزة إنـسـانــيـة 
وبالتالي ال طبيـعي يسعى إليه كل فـرد
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ـانيـا  إلى عام يـعود هـذا القـانون في ا
ـانـية 1880 حـيث تـعـتقـد احلـكـومة األ
أنه من الغـريزة الـبشـرية أن يـكون لدى
ولـكن بالرغم األفراد احلـرية في التـنقل
مـن ذلك فــهــنــاك بـــعض األشــيــاء غــيــر
ــــــشــــــروعـــــة عــــــنــــــد الـــــهــــــروب من ا
ـثـال فإن ومـنـهـا عـلى سـبـيل ا الـسـجن
مــســاعـــدة شــخص ألخـــر في عــمـــلــيــة
الـهــروب غـيــر قـانـونـي بـشـكـل يـخـالف
ال تـعــاقب جــمــيع قــوانــ دول الــعـالـم
ـــانــــيـــا ســـجــــنـــائــــهـــا الـــفــــارين من أ
في حــ أن هــذا الــفــعل قـد الــسـجــون

يـــــعـــــرّض صـــــاحـــــبـه في دول أخـــــرى
أو فــقـدان ــضــاعــفــة عـقــوبــة احلــبس
االمــــتــــيــــازات الـــتـي كــــان قـــد حــــصل
ـزيـد من اإلجـراءات أو اتـخـاذ ا عـلـيـهـا
التـأديبـية بحـقه. لكن احلـال ليس كذلك
ــانـــيــا حــيـث هــروب الــســـجــنــاء في أ

مشروع.
انيـا وحدها من ال تعاقب على ليست أ
فــاألمــر مــشـروع الــهــروب من الــســجن
كسيك والنمسا. على الرغم أيضًا في ا
إال أنه قــــد ــــة مـن أن ذلك لــــيـس جــــر
تـلحق بـالسـج عـقوبـة إن قام بـأفعال

أخرى خالل هروبه. 
والـقــفـز مـنــهـا إلى فــتـحــطـيم الــنـافــذة
ــة وهـي تـــدمـــيــر يُـــعـــد جـــر اخلـــارج

متلكات ا
ـــــادة 154 فـي الـــــقـــــانــــون وتـــــنص ا
ــكــسـيــكي عــلى أنه لـن تـتـم مـعــاقــبـة ا
الـسـجــ الـذي هـرب من الــسـجن بـأي
إال إذا تــواطــأ مـع ســجــ أو عـــقــوبـــة
وقـــامـــوا بـــأعـــمـــال عـــنف ضـــد أكـــثـــر
ســـتـــكــون اآلخـــريـن. في هـــذه احلــالـــة
الــــعــــقـــوبــــة من 6 أشـــهــــر إلى ثـالثـــة
أعـــوام.هــروب الـــســجــ لـــســنــوات ال
يـــــــســـــــقِـط عـــــــنـه وجـــــــوب إتـــــــمـــــــام
ال فـعنـد إلقـاء القـبض عليه مـحكومـيته
بدون بد أن يـكمل مـا تبـقّى من سـنوات
مــا لم تــثـبـت عـلــيه زيــادة أو نــقــصــان

ة أخرى. جر
حـيث ان كل بـلـد لـديـهـا ثقـافـات غـريـبة
انيا واحدة من هذه وأ وقوان غريبـة
الـبُـلـدان التي تـنـتـــــــــــشر بـهـا حـقائق
غـريـبـة  اليـعـلـمـهـا  الـكـثـيـر من الـنـاس
حــــيث مـن غــــرائــــبــــهم االخــــرى  بــــأن
الــــوســــادة نـــــوع من أنـــــواع الــــسالح
حـــــيــــــــــث إن ضــــــرب شـــــخص مـــــا
بوسـادة قد يؤدي إلى تـوجيه اتـهامات
وإن له بـــاالعـــتـــــــــداء عـــلى اآلخـــرين 
ــهــا  في أيـام حــفــر اجلـدران او تــهــد
األحــد يــعــتــبــر أمــر غــيــر قــانــوني في
حـيث أن الـقـانـون يــعـتـبـر يـوم ـانـيــا أ
األحـد من أوقــات االسـتــرخـاء لـلــشـعب
بـــحـــيث ال يُـــوجـــد أي تـــلــوث ــانـي األ

ضوضائي في ذلك اليوم. انيا احد السجون الكبرى في ا

واجهة الى حالة وتـطورت ا اثار كائن مجهري الـهلع في العالم كله في شهـر واحد
تلكه تقدمـة من امكانات طـبية وتكـنولوجيـة هائلة ومـا  حتد ب ما تـمتلكه الـدول ا
ـا يـربك حـتى األجـراءت هــذا الـكـائن الـعـجـيب من قــدرة عـلى الـتـحـايل والـتــطـور 
األحـتـرازية الـتي حتول دون انـتشـاره. فـتطـور اخلوف مـنه الى هـلع  البـشريـة على
ـطـاعم والـفـنادق ـدارس واجلـامعـات اغـلـقت الـنوادي وا كـامل الـكرة األرضـيـة ..ا
ـية تـعـرضت خلـسـائـر بلـغت مـائـة مـلـيار ـسـابح تـعـطـلت اخلـطوط اجلـويـة الـعـا وا
ئة ) حـتى الشوارع صارت انـية خسـرت لوحدها 50 بـا ( لوفت هـانزا األ دوالرا 
موحـشـة بعـد ان كانت مـكتـظة بـالنـاس فتـحـول منـظرهـا سيـكولـوجيـا من الشـعور
بالفرح وحب احلياة الذي كان الى توقع الشر واخلوف من موت بشع حصل!.ففي
صابـ به الى مئة الف شخص لغاية (/7/3 اقل من شهـرين ونصف ارتفع عدد ا
وحصـد ارواح اكثـر من ثالثة 2020) بـينهم (4747) شخـصا في ايـران وحدهـا
آالف انـسـان مـعـظـمـهم في الـصـ وايـران وايـطـاليـا وكـوريـا اجلـنـوبـيـة..والـيـابان

ايضا!
واخمليف ان هذا الـفيـروس الذي ما كـان يعلم عـنه شيـئا أمهـر األطباء  قـبل ظهوره
في مديـنة يـوهان الـصيـنيـة  نهـاية عام 2019 بـاسم (كوفـيد -19) ال يـوجد لـغاية
اآلن لقـاح وال دواء محدد مضـاد له..وما يزيـد في فزع الناس أن مـدير عام مـنظمة
ـيـة أكد بـأن تـفشي فـيـروس كورونـا قد وصـل الى "مرحـلـة حاسـمة" الـصحـة الـعا

وأنذر باحتمال ان يتحول الى وباء شامل.
wÐdŽ tK «ÆÆU½Ë—u

يــشـيـر اكـثــر من بـاحث الى ان األسم احلــقـيـقي لــفـيـرورس كـورونــا هـو (مـتالزمـة
الشـرق األوسط الـنفـسـية) وانه ظـهـر ألول مرّة في آسـيـا عام 2003 وقـتل حـينـها
فيمـا يذكر الباحـث زيد علي حداد  ان  بـداية  ظهوره كانت اكثر من 700 انسـانا
ـديـنـة (جـدة) الـسـعـوديـة عام 2012 ثم ظـهـرفي (االمـارات - قـطـر  - االردن -
ـتالزمـة الـكـويـت  وسلـطـنـة عـمـان)  وبـقي الى صـيف 2015.. وأن الـنـاقل لـهـذه ا
الـتنـفـسيـة احلادة هـو اجلـمال فـيـما تـؤكد دراسـات  كـورونا يـوهـان  اجلديـد  بأن
الفايـروس متفشٍّ بسوق اجلمـلة للمأكوالت الـبحرية كاحلوت وحـيوانات حية أخرى
ما يـعنـي ان احليـوانت البـرية والـبحـرية كـالدجـاج واخلفـافـيش واألرانب والثـعابـ

صدر الرئيس للفايروس. هي ا
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فــقـد لم تــكن احلــروب الـبــيـولــوجـيـة (Biological Warfare) حــديـثــة الـعــهـد
واسـتـخـدمت حـديـثا في ـياه ـا بـتـسمـيم األنـهـار وآبـار ا اسـتـخـدمـهـا الرومـان قـد
أخـطـرهـا اجلدري ـلـيـة األولى بـأسلـحـة من مـكـونـات بـكـتـيريـة سـامـة  احلـرب الـعـا
عنيون بأنها وصفها ا واجلمرة اخلـبيثة واخرى تعمل على تشويه اجلسـد او حرقه
كانت اكثـر فتكا من األسلحة الـتقليدية السـيما في بعدها الـسيكولوجي التي تؤدي

الى انهيار معنويات اخلصم.
ـا يـكـون نـشأ في ويـزعم احـد اخلـبراء االسـرائـلـيـ ان فـيـروس كورونـا الـقـاتل ر
دنـة ووهان الـصيـنية كـجزء من اسـتراتـيجـية الصـ في مواجـهة امـيركا مـختـبر 
بـشــكل خـاص.واضــاف (داني شـوهــام )الـضــابط في االسـتــخـبـارات الــعـســكـريـة
االسـرائيـلـيـة واحلاصـل على الـدكـتـوراه في عـلم األحيـاء الـدقـيـقة واخلـبـيـر الدولي
ايضا ان مـختبر ووهـان مخصص لبـرنامج االسلـحة البيـولوجية الـسرية الصـينية
الـقادر عـلى الـتـعـامل مع الـفـايروسـات الـقـاتـلـة بهـدف عـلـمي خـالص وأن فـيروس
كـورونـا قـد هـرب مـنه اثـنـاء جتـاربهـم .غـير ان الـصـ نـفت ذلـك  واعـلنـت  انـها ال
وكل ما تملكه من مـعلومات هي أدلة اولية  تشير الى تعرف اصـل فيروس كورونا 
ـأكوالت البـحرية في مـدينة ان الفيـروس مصـدره احليوانـات التي تبـاع في سوق ا

كافحة األمراض. ركز الصيني  بحسب (قاو فو ) مدير ا ووهان
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االشـاعـة هي حـدث يــجـري تـضـخـيـمه..هــدفـهـا الـرئـيس خـلق فــوضى مـعـلـومـاتـيـة
ـتلقي بـاخلوف او الـرعب الناجم وتشوش فـكري تـفضي سيـكولـوجيا الى شـعور ا
ـعـنويـات وتفـريق الـناس بـ مصـدّق ـتد تـأثيـرهـا من خفض ا عن تـوقع الشـرّ.و
الى ومـتـذمـرين من حـكـومـة عـاجـزة عن حـمـايـتـهم ومـحـبـطــ وخـائـفـ  مـرعـوبـ
..)على احلـياة األسـرية والـصحة الهـلع القـلق انـعكـاس تأثـيرتـها السـلبـية (اخلـوف
فاجأة وصدمة ا :اهمية احلدث  النفـسية. ويتحكم في انتشار الشائعـة ثالثة قوان
واكــتــنــفه ووقــوعـه مــفــاجــئـــا ـــعــنى كــلـــمــا كــان احلــدث كـــبــيــرا والــغــمــوض. 
انـتـشـرت الــشـائـعـة في عـالقـة طـرديـة..وقــد تـوافـرت كـلــهـا في فـيـروس الـغـمــوض
وكـانت ابرز شائـعت هـما :ان فيروس كـورونا هو (فـلم امريكي) يـستهدف كورونا
وان الصـ ارادت ان تـصنـع سالحا فـتـاكـا من الفـيـروس الـتاجي الـصـ وايـران

فانقلب السحر على الساحر.
الحـظ عـلى الـعـراقـيـ انـهم من بـ اكـثـر الـشـعـوب تـصـديـقـا بـاخلـرافـة. فـفي  وا
واحــدة من احــدث خـرافـاتــهم ان طــفال نـطق في ســاعـة والدتـه مـحـذّرا الــنـاس من
الـوقايـة مـنه ال تكـون اال بـاحلنّـاء..ثم فـارق احلـياة..فـشـاعت وأفرغت مـرض خـطيـر
ـدارس اســتـقـبـلـت تالمـذتـهـا الـعــراق من احلـنـاء. ومن ســخـريـاتــهـا ان عـددا من ا
وان اآلبـاء الــذين كـانـوا يـســخـرون من هـذه اخلـرافـة ورؤوسـهـم مـلـطـخـة بــاحلـنـاء!
وبـعـضــهم أحـنى رأسـه لـزوجـته رضـخــوا لـطــلب زوجـاتـهـم واشـتـروا لــهن احلـنــاء
لـتخـضبه بـ (احلـنه) رغم استـسخـافه للـموضـوع ويقـينه بـأن ال عالقة لـلحـنّاء بـقتل

فيروس وباء!.
وكانـت اكثـر اخلـرافـات شـيـوعا عـنـد الـعـراقـيـ فيـمـا يـخص كـورونـا هـو ان حرق
(احلـرمل ) في الـبـيت يقـتل الـفـيروس فـيـمـا دعى بعض رجـال الـدين الى الـوضوء
عـوذات واستغـلها الدجـالون بكـتابة احلروز واألستغـفار وقراءة دعـاء عاشوراء وا
واالدعية والـتبـخير الـتي تمنع األصـابة به في حـ ان احدث مخـنتبـرات العالم لم

تستطع ان تصل الى اكتشاف دواء يقتل كورنا.
األول توالي اخليبـات وتعرضهم يـل العراقيـ للتصـديق باخلرافـة وهنالك سـببان 
فلـجـئـوا لـلخـرافـة ألنـها تـخـفف الـقـلق وتـخفض الـتـوتـر ح ـشـاكل لـيس لـهـا حل
ان الـنـظـام الــسـيـاسي (األسالمي)اشـاع يـحــاصـر االنـسـان بــالـضـغـوط. والـثــاني
الـتفـكيـر اخلرافي بـينـها خـرافة خالصـتهـا:اذا عصت عـليك قـضيـة علـيك بـ(تأجـير
ـفـارقـات أن احـد مـحـبس)!. شـاعت بـ سـيـاسـيـ (وزلم عـلـيـهم اعـتـمـاد!).ومن ا
ـعروفـ برر اصـابة الـصيـنيـ بقـايروس كـورونا بكـونهم رجـال الدين الـعراقـي ا
ـفـارقـة أن رجل ــؤمن ومن هـو الـكـافـر..وا كـفـرة وكـأن الـفـيـروس يـعـرف من هـو ا

الدين هذا قد اصيب بفيروس كورونا..وندعو له بالشفاء.
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ؤسـسات الصـحية يعود احـد اهم اسبـاب هلع بعض الـعراقـي الى عدم ثـقتهم بـا
ـسـؤولـيــات في وزارة الـصـحــة أشـخـاص ال يـتــمـتـعـون الــنـاجم  اصال عن تـولّـي ا
والى الــفــســاد الــذي مــارســته احــزاب االسالم بــالــكــفــاءة بــســبـب احملــاصــصــة 
ن فـيهم الـسـياسي. ومع ان كـثـيرين سـخـروا من(كـورونا) فـان مـعظم الـعـراقيـ 
: صاروا يعرفون اآلن معظم اجراءات الوقاية باستثناء معلومت الذين لم يكترثون
األولى: ان الـعراقـي اعـتادوا عـلى عدّ الـنقـود الورقـية بـتبـليل اصـبع اليـد بالـلعاب
ـكن ان يـنتـقل عبـر الـورقة الـنـقديـة. والـثانـيـة:اعتـقاد دون ان يـدركوا بـأن كـورونا 
مـعظـم العـراقـيـ بـأن الـفـايروس سـيـخـتـفي في صـيف الـعـراق احلـاد..وهـذا ليس

صحيحا ألن فيروس كورونا ال ينتقل عبر الهواء.
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سـتـوى متـطلـبات مـنظـمة ـؤسسـات الـصحـية في الـعراق لـيس  صـحيح ان اداء ا
غـيـر ان الـكوادر الـطـبيـة تـبذل جـهـدهـا ولكن بـامـكانـات مـحدودة ـية  الصـحـة العـا
سـبـبهـا أن احزاب األسالم الـسـياسي اسـتـفردت بـالـثروة وأهـملـت حتى اخلـدمات
صابـ وشفاء عدد منهم ـفرح ان بعضها جنـحت في احتواء ا الصحـية للناس.وا
فـي مقـدمـتـهـا صـحـة بـغـداد الـكرخ الـتي خـصـصت ردهـات خـاصـة لـلـمـصـاب به
وبـعنـايـة (فـندقـيـة)..وجنـحت في عالج احد مـرضـاهـا السـبـعـة  (حيـدر) الـذي كان
قادمـا من ايـراان..بـعـكس احلـال في مـديـنـة الـبـصرة الـتي شـكـا فـيـهـا مـحـجوزون

. سجون وصفوا وضعهم بأنهم اشبه 
فأننا نوصي باآلتي: ولضمان احتواء هذا الفايروس 

ـنافـذ احلـدودية مع ايـران في احلـال والـغاء الـقـرار بتـأجـيل تنـفـيذه الى 1- غـلق ا
 (15/3/2020)

2- احـالـة من يسـتغل مـنصـبه السـيـاسي او احلزبي او الـديني الـذي يضـغط على
ـنـافذ احلـدوديـة بـالسـمـاح للـقـادمـ من ايران بـالـدخـول الى العـراق عـبر شـرطة ا

شركته السياحية الى محكمة اجلنايات.
ـشـعـوذين الـذين يـسـتغـلـون احلـدث ألسـتغالل 3- الـقاء الـقـبض عـلى الـدجـال وا

البسطاء من الناس وعدم اطالق سراحهم اال بضمانات رادعة.
4- قــيــام الــوقــفــ الــســنّي والــشــيــعـي بــالــزام رجــال الــدين وخــطــبــاء اجلــوامع
واحلسـينيات بدعوة الناس الى األلتـزام بالوعي الصحي  اوال بوصفه هو األساس

في جتنب األصابة بالفايروس.
ـؤسـسـات بـالـتـعـاون مع ا ـقـروءة ـرئـيـة والـسـمـعـيــة وا ا 5- قـيـام وســائل األعالم 
ـا يسهم في نـشر الوعي الـصحي والـتحول من مـوقف تصيـد األخطاء الصحـية 

والهفوات الى الناقد االيجابي.
ناعـة النـفسـية لـدى الفرد ـا يعـزز ا 6- قـيام السـيكـولوجـي واألطـباء النـفسـي 
ـعزز بـأدلة والـتـهوين ا بـتفـنيـد التـهـويل الذي تـشيـعه وسـائل التـواصل األجتـماعي

ـا يـشــاع عـنه عــلـمـيــة تـؤكــد ان خـطــر الـفــايـروس هـو اقـل 
اعالميا.

 ان األلتـزام بتـنـفيـذ هذه األجـراءات والتـوصـيات يـسهم
في احتـواء فيروس ماكر وخبيث ويـجنب العراقي شر

بالء عظيم.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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طــــالع أدبــــاءُ بــــغــــداد ونــــخــــبـــةُ
متعـلّميـها صبيـحةَ السبت األوّل
من تــمـوز 1911 الــعـددَ األوّل من
مـجلّـة جديدة جـاء في تـرويسـتها
أنّـــهــا شـــهـــريّــة أدبـــيّــة عـــلــمـــيّــة
تــاريــخــيّــة وكــان اســمــهــا "لــغــة
الـعـرب" وهذا االسـم يبـدو مـثـيراً
لـلـتسـاؤل وربّـما الـقـلق في والية
تـابـعـة لـلـدولــة الـعـثـمـانـيّـة الـتي
تـلك سـلطـة القـرار فيـها أصـبح 
مـنـذ بضع سـنـوات حـزب االحتاد
ـــنـــتــــهج لـــلــــنـــزعـــة والـــتـــرقّـي ا
الــطــورانـــيّــة بــتــشـــدّد وتــقــويــة
اســـتـــخـــدام الـــلــــغـــة الـــتـــركـــيّـــة
وتـــرســيـــخــهـــا في كلّ واليـــاتــهــا
بآسيا وإفـريقيا وأوربـا بوصفها
تـرنّـحة الـلـغـة الرسـمـيّة لـلـدولـة ا
ـوشــكـة عــلى الـتــفـكّك فــخـيّب وا
احلـــــزب بـــــهـــــذا آمـــــال الـــــعــــرب
والــشــعــوب غــيــر الـتــركــيّــة بــعـد
فــرحـــتــهــا الــقـــصــيــرة بـــإنــهــائه
االســـتـــبـــداد وإعالنـه الـــدســـتــور

واحلريّات سنة 1908.
ـــديـــنـــة لم لـــكنّ نــــخـــبـــة أدبـــاء ا
يـــســتــغــربـــوا اسم اجملــلّــة حــ
قـــرؤوا اسم صــاحـب امــتـــيــازهــا
ـهـام رئـيس الـتـحـريـر والــقـائم 
األب أنــســتـــاس مــاري الــكــرمــلي
(1947-1866) فـهم يـعـرفـون ذلك
الـراهب الـبـغـداديّ الـعـاشق لـلـغة
ـــقـــيـم طـــوال حـــيـــاته الـــضـــاد ا
ـديـدة في دَيْـر اآلبـاء الـكـرمـلـيّ ا
مــقـابل مـنــارة سـوق الـغـزل وسط

ـة وسبق بـغداد الـقـد
أن قــرؤوا له مـنــذ سـنـة
قاالت 1886  عشرات ا
عـــــنـــــهـــــا وعـن تـــــاريخ
الــعــراق وأمّــهــات مــدنه
وتراجم أدبائها وكتّابها
ورجـــاالتــهـــا في أشـــهــر
صــــحـف اســــطـــــنــــبــــول
الــعـــربــيّـــة كـ "اجلــوائب"
والــضـيــاء" و "الـبــشـيـر"
ومـجــلّـات مــصـر ولــبـنـان
ـــقـــتـــطف" وســـوريـــا كـ"ا
و"الـــــــهـالل" و"الــــــزهــــــور"
ـــشـــرق" الـــقــــاهـــريّــــة و"ا
ـقــتــبس" الــبــيــروتــيّــة و"ا

الدمشقيّة.. 
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كـان حــجم اجملـلّـة اجلـديـدة
ـتوسّط والعدد من القطع ا
األوّل كـــان يــقع فـي أربــعــ
صــفـحــة طــبع في مــطــبــعـة
اآلداب ببـغـداد وكان الـفارق
مـــلــــمـــوســـاً بــــ احملـــتـــوى
والشـكل لـغيـر صالح الـثاني
وظــهـر اسم األديب والــشـاعـر
الــشـاب كـاظم الــدجـيـلي حتت
ـديـر اسـم الـكـرمـلي بــصـفـته ا
سؤول لـلمجلّة. ولـفت انتباه ا
جمـيع القرّاء شيء آخـر جديد
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