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الـغرض من مـجـيئـنـا  فـرحبـوا بـنا  ثم
ــهــرجـان  وهم ــثـلي ا حــضـر بــعض 
شبـاب احبـوا مديـنتـهم .. مديـنة " سوق
الشيـوخ " .. كانوا مـثل فراشات مـحبة 
اصــطـحـبــونـا الى مـكــان اقـامـتــنـا وهـو
فــنـــدق ( كــوديــا) .. لــكـن  قــبل ان نــصل
الــفــنــدق  جتـولت عــيــنــاي في طــرقـات
ــديـــنــة .. لم تـــقــتــنع مـــدخل ا
نــفــسي انــني في الــنــاصــريـة
الـتي زرتـهـا قـبل نـحـو اربـعـة
عقود  في مثل هذه االيام  ..
فـــاألتــربـــة كـــانـت ســـمـــتـــهــا
الـرئـيـسـة  رغم انـا في بـداية
"نـــيـــســـان" شـــهـــر الـــزراعـــة
والهـواء العـليل  والـرطوبة
احملـــبــــبـــة   فـــقـــد تـــوزعت
الـعــشـوائـيـات هــنـا وهـنـاك
عــــلى الــــطــــرقـــات  غــــابت
اخلضرة  فـيمـا كان مدخل
ــــديـــنـــة اثــــنـــاء زيـــارتي ا
االولى  اكثـر بـهاء ورونـقا
 تــــتــــنــــاثــــر فــــيه أجــــمل
الـــكــلـــمــات  وتـــبــعث في
ــــديــــنــــة قــــلــــوب زائــــر ا
ضياءها وتـرسم البسمة
علـى  محـيـاهم  وتـعطي
حــيــاة اهــلــهــا ألــوانــهــا
وبـــهـــاهـــا هي مـــديـــنــة
حـــضـــيـــري ابـــو عـــزيــز
وداخل حسن و.. و.. ما
الــذي غــيــرك نــاصــريــة
اجلــمـال ? اثــنـاء فــتـرة
استراحتـنا في الفندق
ألخذ قيـلولة بـسيطة  
قبل ان يرافقنا شباب "
سـوق الــشـيــوخ" الى تـنـاول
الـــغــــداء  ســــاح ذهـــنـي  ومـــرت عــــليّ
الــلــحـظــات بــطـيــئــة ..شـعــرت بـاألرق ..
ـــرارة وغــــادرني الـــكـــرى ..واغــــتـــالت ا
أعـــمــاقي .. طــاوعــتــنـي دمــوعي حــيــنــا
وخـانتـني حـينـا أخـرى لـتزيـد من حـرقة
اآلالم داخلي .. لـقـد كانت صـورة  مديـنة

الناصرية .. غير التي في ذهني ..!
‰UL¼ô« UNFO{ ÆÆ  …—u e «

لـن اواصل  شـــــرح مـــــشـــــاعـــــري  ازاء
السـاعات االولى لـهذه الـزيارة  أمال في
مـا تبـقى من مـنـهـاج رحـلتـنـا  وبـعد ان
تــنـاولــنــا الـغــداء  شــددنـا الــرحـال الى
معـلم تـاريخي شـهـير " زقـورة اور "  هو
مــوقع أثـري   كــمـا شــرح لـنــا ( حـارس
ديـنـة سومـريـة تقع ودليـل الزقـورة ! )  
ـقـيــر . وكـانت عـاصـمـة لـلـدولـة في تل ا
ـــيالد الـــســــومـــريـــة عـــام  2100قـــبل ا
وتــعـتــبــر واحـدة مـن أقـدم احلــضـارات

مـع اولى حلــــظـــات انــــطالق احلــــافـــلـــة
االنــيــقــة  الــتي هــيـأتــهــا كــلــيـة اإلعالم
بــجـــامــعـــة بـــغــداد  كـــنتً واصـــدقــائي
اســاتــذة الـــكــلـــيــة الـــذين عــزمـــوا عــلى
شاركة في مهـرجان أهوار وآثار سوق ا
الــشــيــوخ االول  عــشــنــا فــرحـا  حــيث
تعالت ضحكاتنـا ونحن نستذكر مواقف

 وحـكايـات طـريـفة

عـشــنـاهــا  او عـاشـهــا زمالؤنـا .. ابـدع
حـادي رحلـتـنـا  الـصديق د. عـبـد االمـير
الـفيـصل  في اضـفـاء الفـة وحـميـمـية ..
ومع سـيـر احلـافـلـة  انـداحت االحـاديث
اخملتـلـفة  بــدأهـا الفـيـصل  وشاركه د.
رشـيـد حـس  ود. نـاهض فـاضل  ود.
ان عبد الرحمن  رنا الشجيري  ود. ا
والــزمـيل عــبــاس عـبــود والـزمــيل مـازن
صــــاحب   والـــزمـــيـل طـــارق حـــســـ 
والعبـد الفقيـر لله كاتب هـذه السطور ..
ـؤمل ان تــصـحـبـنـا مـجـمـوعـة كـان من ا
طــيـبـة مـن اسـاتـذة الــكـلــيـة  غــيـر انـهم
اعتذروا في الـلحـظات االخيـرة  ألسباب
مـخـتلـفـة .. الـنـاصـرية وجـهـتـنـا  والكل
مـتـلــهف لـرؤيـاهـا .. هي مــديـنـة الـشـعـر
واالدب والـغـنـاء  وبـالـنـسبـة لي حـدثتُ
زمالء رحـلـتـنـا الـتي حـمـلت اسم (رحـلـة
نيسان ) كثيرا عن الـناصرية  وجمالها
 ونـظـافتـهـا  غـيـر ان احـاديثـي لم جتد
لــهـا عـلـى ارض الـواقع شــيـئــاّ  فـمـا ان
ـديـنــة   وعـنـد نـقـطـة صـادفــنـا مـدخل ا
التـفتـيش الرئـيسـة  طُلب مـنا الـقائـم
عــلـــيــهـــا  ( كـــفالء) حـــتى يــســـمح لـــنــا
ـديـنـة .. وتــسـاءلـنـا في بـالـدخــول الى ا
سـرنـا : لم هـذا االجراء ? انـهـا مـحـافـظة
عـراقــيـة  ولــكل عــراقي احلق في زيـارة
مدن وطنه فـإذا كان االمر يـتعلق باألمن
ـــــديــــنــــة من ( االغــــراب ) وحــــمــــايــــة ا
فــبــاإلمــكــان تــشــديــد اجــراءات خــاصــة
تتـعـلق بتـفـتيش االشـخـاص واحلافالت
وتـدقــيق الـهـويــات الخ .. ان قـرار تـوفـر
الــكـــفــيل لـــدخـــول احملــافـــظــة  يـــعــطل
االستـثمـار ويقـلل من فرص الـتزاور ب

ابناء احملافظات ..
لم اجد الناصرية ..

ـسؤولي دخلـنا احملـافظـة  بعـد ان ب 
نقطة التفتيش  د. عبد االمير الفيصل 

ونــام نـــحــو ســاعــتــ فــقط   لــنــنــهض
سويـة  صباحـا متـوجه نـحو " سوق
الشـيوخ " .. كـانت رحـلة من داخل مـركز
مــديــنـــة الــنـــاصــريـــة الى حــيـث مــكــان
ــهـــرجـــان .. مـــررنـــا بـــشـــوارع وازقــة ا
وجتــاوزات عــلى االرصــفــة  وابــنــيـة ال
ـديـنـة  .. خرائـب واسواق تـلـيق بـإرث ا
عـشــوائـيـة  ووجـوه تــعـبى  ومـشـاريع
كـــثـــيــرة  غـــادرتـــهـــا ايـــادي الـــبـــنــاء 
فـأصبـحت مـجـرد هـيـاكل وانـقاض .. لن
اطــــيـل في هـــــذه اجلــــزئـــــيــــة  فـــــاألمل
ـضيء  يـحـدوني  فـأكـيـد ـسـتـقــبل ا بـا
هناك متسع دوما للمفاجآت السارّة  ان
بـقـيـنا عـلى قـيـد احلـيـاة   فـانا ادرك أن
الـدنـيـا جـمـيـلـة وكل مـا يـلـزمـنـا لـتذوّق
طـعـمـهـا الــرائع أن نـحـتـفظ بـلـسـان في

الفم  وقلب في الصدر! 
وصلنـا مدينة الـشموخ والـثقافة  ورغم
انــنــا لم نـدخـل من خالل مــركـز مــديــنـة"
ـا مـن ضـواحــيـهـا ســوق الـشــيـوخ"  ا
بـاجتـاه االهـوار حــيث كـانت جـمـوع من
الـطالب الصـغـار والـهيـئـات الـتدريـسـية
بـاسـتــقـبـالـنـا  حــامـلـ الـورود في كف
وفي الـــــكف االخـــــرى مــــشـــــاعــــر الــــود
ـقـدمــنـا .. ثم الحت امــامـنـا والـســرور 
ــسـتـقـبـلــ من اعـيـان واهـالي قـامـات ا
االهـــوار الــــذين عـــزمــــوا عـــلـى احـــيـــاء
مهـرجان خـاص بـاألهوار عـلى حسـابهم
اخلـــاص  واخــــتــــاروا كــــلــــيــــة االعالم
بجامعة بغـداد لتكون في واجهة االعالم

بادرتهم .. دعما 
تبرع .. اول ا

ـنــهــاج الـذي احــتـواه  مــضـيف حــفل ا
عــامـر  عـلـى الـهـور  بــفـقــرات عـديـدة 
ـــهــــرجـــان وعن اهـــمـــيـــة حتـــدثت عن ا
االهـوار   فـهي عـنـوان مـجـد وكـبـريـاء 
وهي دالئل ومعانٍ ساميـة عرفها  العالم
مـنــذ قـد الـزمـان .. وكــانت مـفـاجـأة د.
هاشم حسن التميـمي عميد كلية االعالم
 اثنـاء حديـثه عن مـشاركـة كلـية االعالم
ـهـرجــان  انه دعـا في كــلـمـته في هــذا ا
ـوذجـيـة في مـنـطـقة الى بـنـاء مـدرسـة 
ـــوذجــيــة  االهـــوار  تــضم صـــفــوفــا 
ـــاذج ومــــتــــحــــفــــا ألثــــار االهــــوار  و
ومــجــســمـات لــزوارقــهــا  ( الـشــخــتـور)
واعـــلن عن مــبـــاردة تــشــكـــيل صــنــدوق
ـشـروع  وسـجل اسـمه تـبـرعـات لـهـذا ا
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أرامـــكـــو ســـتـــســــاعـــد الـــعـــراق في
اســتـــكـــشــاف الـــغـــاز بــالـــصـــحــراء
الـــغـــربـــيـــة جـــاء ذلك خـالل لـــقـــائه
بـنــظـيـره الـسـعــودي خـالـد الـفـالح .
واكد الـغضبـان (حرص الـعراق على
تــعـــزيــز الـــعالقـــات الــثـــنــائـــيــة مع
الـسـعوديـة في مـجـال الـنـفط والـغاز
ـــصـــالح ـــا يـــخـــدم ا والـــطــاقـــة و

الكـات العـراقـيـة وبـرامج الـتدريب ا
نافع االجتماعـية وخطط معاجلة وا
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات والــســيــول

وغيرها). 
ورأى مــــعــــاون مــــحـــــافظ كــــركــــوك
لـلــشـؤون الـتـقـنــيـة عـلي حـمـادي ان
انـشـاء مصـفـاة في احملـافـظـة يـسهم

شتقات النفطية.  بحل مشكلة ا
وقــال حـمــادي في تــصـريح امس إن
(إنشـاء مصـفاة في كركـوك من شأنه
ـشـتـقــــــــات الـنـفـطـية حل مـشـكلـة ا
التي يـعانـي منـها سـائــــقـو عجالت
األجـرة كـون حـصة احملـافـظـة قـلـيـلة

دائماً).
مــبــيــنــا ان (كــركــوك هي احملــافــظــة
الوحيدة التي تسـتخدم الكوبون في
مـــــــســــــــألـــــــة احلــــــــصـــــــول عــــــــلى
صفاة من مشيراً إلى ان (ا البنزين)
ـهـمة من ـشـاريع الـسـتراتـيـجـيـة ا ا
شـــأنه تـــوفـــيــر آالف فـــرص الـــعــمل

وتنشيط حركة السوق).
وتــابـع (ســـتــتـم تـــغـــذيــة أكـــثـــر من
مــحـافــظــة بـنــحـو 150 ألف بــرمـيل

يومياً في حال انشاءه). 
وتفيـد تقديـرات رسميـة بأن إجمالي
احتيـاطي كركوك من الـنفط يبلغ 13
ـئة ثل 12 با ملـيـار برمـيل أي مـا 
من احتـياطي العـراق النـفطي. وكان
وزير النفط ثامر الغضبان قد اكد ان
شـركـة الــنـفط الـسـعــوديـة الـعـمالقـة

الفتا الى ( شتركة للبلدين الشقيق ا
ان (العـراق والسـعوديـة وقعـا مذكرة
تــفـاهم لـتــعـزيــز الـتـعــاون في مـجـال
صـــــــنــــــاعـــــــة الـــــــنـــــــفـط والـــــــغــــــاز
والبتـروكيمـياويات فـضال عن توقيع
12 مـذكرة تـفـاهم اخـرى في مـجاالت
اقـتـصـاديــة وسـيـاسـيـة وخـدمـيـة مع
اجلــارة الــسـعــوديــة ضــمن مــقـررات

االجتماع الثاني للمجلس التنسيقي
الـعــراقي الـســعـوديـة الــذي عـقـد في
ــــاضـــيـــة).من ـــدة ا بــــغـــداد خالل ا
جانبه اكد الفالح عمق العالقات ب
ـواضيع الـبلـدين وان الـلقـاء بـحث ا
ـــــشــــتـــــرك بــــ ذات االهــــتـــــمــــام ا

السعودية والعراق.

ـبــلغ مــلــيـون ديــنـار  كــأول مــتـبــرع  
نطقة بالتبرع بأرض وبادر احد اعيان ا
ـــدرســة  وســـيــبــدأ مــنـــاســبــة لـــهــذه ا
الــصـــنــدوق اســـتالم الــتـــبــرعـــات حــال
اســــتـــكــــمــــال االجــــراءات الـــرســــمــــيـــة
والــقــانــونــيــة  .. وفي اطاللــة مــعــرفــيـة
جـــمــيـــلـــة  قـــدمت د. رنـــا الـــشـــجـــيــري
الـتــدريـسـيــة في كـلـيــة االعالم شـهـادات
تاريخية   وشـواهد افرحت اجلميع عن
ـــة .. وكــان حـــضـــارات الــعـــراق الـــقــد
لــســـكـــان االهـــوار فــعـــلـــيــات شـــعـــريــة
ومسرحية  نالت االعجاب .. وقد اختتم
هـرجـان  بجـولـة في االهوار  سـادها ا
الــفـرح واحلــبـور  وتــخـلـلــتـهــا اهـازيج
الـتــرحـيب بــاإلعالمـيـ  وحــتى حلـظـة
كتـابـتي هذه  اتـذكر " الـشـختـور " الذي
حـمـلـني مع ابي احـمـد  د. رشـيـد  وهو
يـتـمـايل بـانـسـيـابـيه  في مـيـاه الـهـور 
بـ الـقـصب  عـظـمـة األجـداد واجلـدات
وقوتهم وصـمودهم وشعـرت بأرواحهم
تـــرف من حـــولـــنــــا.. و تـــوثـــيق هـــذا
ــبـدع احــمـد صالح الــنـشــاط بــعـدســة ا

العامري  من كلية االعالم ..
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بقية عندي كلمة  اعرف انها " هواء في
سؤول في واد  شبك " اذ تيقـنت ان ا
وطـمـوحـات اهـالي االهـوار في واد آخـر
.. كـلـمـة موجـهـة الى "الـنـاصـريـة"  اقول
لها :  تبق ذاكرة مفعمة بأفالم ملونة 
تنقرين عيني كلما استفردت بي حلظات
اخلـلـوة  وقـلـبـا يـنـز بـاحلـرقـة  فـانت 
تغزلـ حواشي الـروح  لؤلؤة مـرصعة
بــالــود  وحــ دخـــلت مــحــيــطك  قــبل
سـن طـوال  فـتـحت لـنا شـرنـقـة بـحلل
الـدفء مطـرزة  بـالـورود  رفـعت الفـتات
الفرح  حـيث عرفت كـيف تلونـ اعناق
االتعاب  حدقت في مطـاويك  فوجدتها

مزهرية بأوراد احلب .. 
حتفـرين مهـماز الـتحدي فـي جذع الزمن
الــقــاسي  وتــخــرجـ مـن رمـانـه عـسال
مشتهى تـظلل بـجناحك الرحب األفاق

البعيدة .. 
ـام مــديـنـة الـنـاصــريـة  يـهـجـرُ رأسي
وتــنــشــطــر الــروح نــصـفــ ويــفــتحُ في
خاطري ألفُ باب و باب ..   فمتى ارى "
ذي قـار "  كــمـا رايـتـهـا فـي شـبـابـهـا  ..

متى ?

 بيوار خنس

االنتـاج وبالـتالي هـذا االجراء يـكلف
احلــكـومــة مـبــالغ كــبـيــرة في الـوقت
العـراق بحـاجـة لتـلك االموال العـمار

دن احملررة). ا
واضاف ان (ادارة قطاع النفط بشكل
جــيـد ومــنع عـمــلـيــات الـهـدر يــسـهم
ــوازنــات بـــتــوفــيــر االمـــوال لــدعم ا

السنوية للبالد).
الفتـا الى (ضـرورة اسـتخـراج الـنفط
عــلـى اســاس مــا يــحــتــاجه الــعــراق
سـنـويا حـفـاظـا عـلى االبار الـنـفـطـية
من الــضــرر الـنــاجت جــراء عـمــلــيـات

الضغط لتحقيق انتاج عال). 
ــديــر الــعــام لــشــركــة نــفط وبــحـث ا
الـــبـــصـــرة إحـــســـان عـــبـــد اجلـــبــار
إسـمـاعـيل مع الـنـائب األقـدم لرئـيس
شـــركـــة لــــوك أويل شـــاورســـوف فك
ـفـتـرض ـشـاريع ا االخـتـنـاقـات في ا
تنـفيـذها ضـمن برنـامج تطـوير حقل

القرنة /  2 خالل العام اجلاري.  
وقال بيان امس ان (اجلانـب ناقشا
قـضـايـا عـدة أهـمـهـا فك االخـتـنـاقات
فترض تنفيذها ضمن شاريع ا في ا
بـرنــامج تـطـويـر احلــقل خالل الـعـام
ــقـبــلـة بــغـيـة اجلــاري والـســنـوات ا
ــقــرة حتـــقــيق أهـــداف الــتــطـــويــر ا
والــــوصـــول إلى إنــــتـــاج  800 ألف
مشـيرا الى ان برمـيل نهـاية 2026) 
(االجــتــمـــاع تــطــرق الى بــرامج ذات
صلة كبرامـج التعريق وخطط إحالل
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عــد اخلـبــيــر الـنــفـطـي بـيــوار خـنس
زيادة  الضغط على احلقـول النفطية
النتاج كـميات كـبيرة من اخلـام يؤثر
علـى انتـاجهـا الـطبـيـعي ويؤدي الى
دفع مبـالغ كـبيـرة لعـملـيات الـتطـوير
في وقت الـعــراق بـحـاجـة الى امـوال

دن احملررة.  العمار ا
وقــــال خــــنس لـ (الــــزمــــان) امس ان
(زيادة الضغط على احلقول النفطية
النتـاج كـميـاة كبـيـرة من اخلام يـؤثر
بـشكـل اساسي عـلى يـقـصـر من عـمر
ـا يتطلب االنتاج الـطبيعي لـلحقل 
اجـــراءات فــنـــيــة الجـــراء عــمـــلــيــات
الــتــطــويـر عـن طـريـق احلـقـن العـادة
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الناصرية

هاشم حسن يلقي كلمة

عباس عبود ومشاركون في مضيف االهوار وفي الزقورة

ـعـروفــة في تـاريخ الـعــالم  ولـد فـيـهـا ا
الـنـبي إبراهـيم أبـو األنـبـيـاء عام 2000
ـبـنى ـديـنـة  ـيالد واشــتـهـرت ا قـبل ا
"الـزقـورة "الـتي كــنـا في ضـيـافـتـهـا مـدة
سـاعــتـ  وهي مـعـبـد لــآللـهـة "إنّـيـانـا"
آلـهـة القـمـر حـسب مـاورد في األسـاطـير
ــيــثــولــوجــيــا) الــســومــريـة  وكــانت (ا
حتتوي على 16 مقبرة ملكية شيدت من

 . الطوب والل
لك وكـان بكل مـقـبـرة بـئر. وعـنـد مـوت ا
البـسـهن وحـلـيهن يـدفن معـه جواريه 
بــعــد قـتــلــهن بــالـسـم عـنــد مــوته وكـان
لـلـمـقــبـرة بـنـيـان يـعـلـوه قـبـة.. ازاء هـذا
الــوصف لــلــزقــورة ومــديــنــتــهــا .. مـاذا
وجـــدنــا ? اهــمـــال واضح  حــتـى انــهــا
تــفـــتــقـــر الى وجــود مـــرافق صـــحــيــة 
ـضـطـر  والســيـمـا االطـفـال  والـزائــر ا
يقضون حاجـتهم في فضاء تـربة عمرها
آالف السن .. اين دائرة اثار الناصرية
? والله لو كان هذا االثر في خارج ارض
الـعــراق لـوجـدنـا فـي مـحـيـطــهـا مـديـنـة
سيـاحيـة كامـلة .. عـذرا لـ "زقورة اور" ..
ــكـــان اخلــطــأ ! انــتــهت لـــقــد اخــتــرت ا
زيارتنا لألثر الشـهير .. وعدنا الى محل
اقـامـتـنــا .. وفي طـريق الـعـودة  حـدثت
وظـف " في رفاق الـرحلـة  عن " نـادي ا
الــنـاصـريــة الـذي بــقى في ذاكـرتـي مـنـذ
زيـــارتـي االولى  لـــكــــبــــر مـــســــاحـــته 
يـاه التي واالشجـار الذي حتـيط به  وا
تراها عـيون مرتـاديه  .. فتمـنيت زيارته
وتـــنـــاول الـــعــشـــاء فـــيه  وحـــ ســمع
حـــديـــثي شــــبـــاب " ســـوق الـــشـــيـــوخ "
ابتـسمـوا معـتذرين  وقـالوا ان عـشاءنا
سيـكـون بالـقرب من الـفـندق  في مـطعم
اسـمـه ( أغـاتي ) .. ثم عــلـمت الحــقـا من
اخ  من اهـالي الــنـاصـريــة  ويـبـدو انه
موظف متقاعد كان جـالساّ  بالقرب مني
ـوظـفـ في صـالـة الـفـنـدق  ان  نـادي ا
سـاحة 3000 متـر مـربع  ويقـع قريـبا
من شـــاطئ الـــفــرات وشــارع احلـــبــوبي
الشـهيـر في محـلة الـسراي  بـناؤه في
نـصرم  كأسـتراحة خمـسينـيات القـرن ا
ــوظـفي الــدولـة  وكــان يـحـوي يــومـيـة 
حــدائق جـمـيــلـة وقــاعـات كـبــيـرة .وكـان
ــديـــنـــة الـــثــقـــافـــيــة مـــقـــرا ألنــشـــطـــة ا
ــهــرجــانــات االدبــيــة  وهــو يــتـعــلق وا
ــديـــنــة وضـــيــوفـــهــا  وكــان بــذاكـــرة ا
اجلـواهري الـكـبـير من رواده كـلـمـا عرج

عــلى الــنـاصــريــة.. لـكـن هـذا الــنـادي 
ه الحــقــاً  واقــيـــمت عــلى ارضه تــهـــد
بناية كمركز ثقافي لم تنجز الى االن ..!
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ـوظـفـ  الى لـقـد غـابت صـورة نـادي ا
غــيـر رجـعــة  وبـتــنـا لـيــلـتـنــا  في قـلق
وتوجـس  بانـتـظار مـجيء  الـصديق د.
هــاشـم حــسن عــمــيـــد كــلــيــة االعالم من
بغداد  لاللتحاق باجملموعة  وقد تأخر
عن موعـده  وحـ اتصـلت به  مـساء 
اخبـرني انه في الـطريق  فـفـرح ( عمـيد
الرحـلـة ابو رامـي د. عبـد االمـير )  لـهذا
اخلبر  غير ان عـطالّ طارئاّ في السيارة
الــــتي تـــقـل د. هـــاشم   قــــرب احلـــلـــة 
اضطـره الى ان يـسـتقل سـيـارة اخرى ..
فـوصل الى الفـنـدق في سـاعة مـتـأخرة 
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بغداد
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"األرض مسـرح صغـير جـداً في حلـبة الـكون الـفسـيحـة . فكر فـي أنهـار الدماء
التي سـالت بسبب هؤالء االباطرة واجلنراالت حتى يصـبحوا للحظة اسياد جزء

صغير من تلك النقطة "
كارل ساغان .

ان النـظـريـة الـعلـمـيـة لـيـست  مفـهـومًـا عـبـثيًـا او أفـكـارًا  مـتضـاربـة قـائـمـة على
احلدس واالسـتقـراءات الناقـصة بل هي قـراءة حلقـيقـة  رصدهـا و بحث فـيها

لعقود من الزمن .
- ما فائـدة النظـريات العلـمية و مـا هي الغايـة من معرفتـنا بوجـود ثقوب سوداء

او بيضاء او رمادية ..الخ ?
ـسـتقـبل الـقـريب ينـطـوي على الـثـقوب _ان اي حـدث يـهدد حـيـاة االنـسان في ا
السـوداء ومع ذلك اذا كانت هـناك مـعاييـر فيـما يـجب ان ندرسه فـما كـان هناك
يل او اي كومـبيـوتـر ألكتب من خاللـه هذه الـكلـمـات و ارسلـها عـن الطـريق اال
وسـيـلـة اخرى  فـي بـداية الـبـحـوث في الـفـيـزيـاء الـكـمـومـيـة لم تـكن هـنـاك فؤاد
تكنـولوجية مقدمة عليها اال ان الفائدة العـملية جاءت بعد النتيجة احلاسمة التي
وجة منها األقراص الصلـبة و الترانزستورات و اجهزة الرن بيّـنت أزدواجية ا

ستشفيات و غيرها. غناطيسي في ا ا
ــلـيــارات الـتي تــصـرف عــلى الـبــحـوث و - ألــيس حــيـاة االنــسـان اولى بــهـذه ا

الي مليئة بها) النظريات ? ( عن اي ثقوب تتحدثون و قلوب ا
 _ان احلروب و الـصراعات الـبشرية بـدأت منذ ظـهور االنسـان على سطح هذا
الـكـوكب تـابــعًـا غـريـزتهُ احلــيـوانـيـة في الــصـراع من اجل الـبــقـاء و بـعـد حتـول
تفاوت ب قبيلة و اخرى  ساهم االنسـان الى الزراعة و حلول النظام الطبـقي ا
بشـكل من األشكـال بنـزاع  آخر   ثم حتول الـدين من عقـيدة وجـدانيـة راسخة
الى سـلـطــة تـبـرر سـفـك الـدمـاء و تــقـد االضـاحي الــبـشـريـة لـاللـهـة   (بـدأت
احلـضـارة عــنـدمـا قــام رجل غـاضب ألول مـرة بــإلـقـاء كــلـمـة بــدالً من حـجـر) .
سيغموند فرويد .العلم ساهم مساهمة كبرى في نقل البشرية من الظلمات  الى
النـور  اجلديـر بالـذكر ان الـعلـوم هي سالح ذو حدين و هـناك مِن يـستـخدمـها
لـتعـاسـة االنسـان لكـنـها لـيست حـجـة فعـليـة إلدانـتهـا فالـعالج اإلشـعاعي يـضرُ
ـيزانية السنويـة التي تُصرف لوكالة ناسـا مثلًا تقدر بحوالي 0.5 ايضًا  . ان ا
ـتحـدة االمـريكـيـة و هذه نـسـبة قـلـيلـة جدًا ـيزانـيـة الكـليـة لـلواليـات ا ئـة من ا بـا
ا تنفـقهُ احلكومة االمـريكية لـنشاطاتـها االخرى  من االحرى ان ندين مقـارنةً 
ميزانية تلك النشاطات الباهظة  التي هي سبب فعلي للحروب و تعاسة االنسان
هـمة  يؤدي الى على مـر الزمن .اخـيرًا ان االنـدفاع ألجل الـقضايـا االنسـانيـة ا

فاهيم و خلط األوراق معًا القفز على ا
كننا فصله عن بعضه .  احلضارة جهاز مترابط ال 

سنـ الـغـضب  هي رواية مـفـعمـة بـحـقائق الـزمن الـعـراقي  كان هـمـام واحدا من
منـاضـلي حركـة القـومـي الـعرب  حـمل مـعه كل همـوم الوطن  وانـتـقل من مرحـلة
ـدئيـة االنـتمـاء  وشعـور احللم االت لـوطن اوجعـته احلروب  الى اخـرى محـتفـظا 
وقست عـلى شـعـبه االنـتـقاالت الـعـبـثـية حلـروب لم يـكن يـريـدهـا  وال يدري الى اين
سـتـكون مـأالتـها . كـان هـمام مـثـله مـثل كل البـغـدادي يـتـحـفز صـبـاحا الى مـحـطة
ـعـظم  الـتـي كـانت تـسـمى مـصـلـحــة نـقل الـركـاب في مـنـطـقـة الــبـاصـات في بـاب ا
يدان والكلجيـة هو االسم التركي لها وتعني ( تل اجلماجم ) (الكلجـية ) او ساحة ا
لكثرة مـاسقط فيها من القتلى خالل الصراع العثماني الفارسي على احتالل بغداد
ـراحل ولكل مرحـلة فيهـا  هناك من الـناس الطيـب واخلير ين . وينتقل هـمام ب ا
مـثـل الـصـحـفي حـمـدان الـذي اوقـعه الـدهـر بــ اسـنـان لـيـلى تـلك الـشـابـة الـهـادئـة
الـبـسـيـطـة الـتي التـمـتـلك سـوى جـمـالـهـا الـذي اوقع بـحـبـهـا حـمـدان ومن ثـم بـعـدما
لكه من ارث اهله  بـعدذلك حتولت الى امرأة لعوب كان اعطاهـا كل شيء حتى ما
همهـا ان تأخذ كل شيء وتغادر منطقـة حمدان الذي فقد االوالد الثالث بنت وولدان
ـيـدان الــضـيـقــة . ظل هـمــام يـفـكــر بـضـرورات  وظل تـائــهـا بــ احلـانـات وازقــة ا
شـحـنـييـة الـتـابعـة لـقـضاء الـتـحوالت وحتـقـيق االهـداف التـي امن بهـا كـقـروي من ا
الفلـوجة  وما إن بدأت احلرب العراقية االيرانية حتى وجد حمدان نفسه وسط هذه
احلـرب التـي النسـجم مع قنـاعاته ولـيست هي من بـ اهدافه الـتي كان يـناضل من
اجـلـهـا  لـكـنـها احلـرب الـتي جـرفت مـعـهـا االخـضـر والـيابس  ولـم يكـن بد من ان
ا كان االجتيـاح للعراق  لم يكن همام بعيدا عن يشارك فيـها مثله مثل االخرين . و
استنهـاض الهمة وجمع الرفاق من عناصر وانصـار حركة القومي العرب وتشكيل
دن مـجمـوعات حملـاربة جبـهتـ في ان واحد احملتـل بـغيـة طردهم من االراضي وا
دن والقرى . كانت تشكيالت العراقيـة واالرهاب الذي شكل الصفحة الثانـية لغزو ا
ـقـاتــلـ الـذيـن حتت امـرة هـمــام يـوقـعــون خـسـائــر كـبـيــرة في صـفـوف احملــتـلـ ا
واالرهابـيـ  وفي تـلك الظـروف الـصـعبـة كـان االرهاب بـاسم الـقـاعدة وغـيـرها من
جـموعات القوميـ التي يقودها همام نظمـات االخرى يتحينـون الفرص لإليقاع  ا
 لـكـونــهـا اول مـنـظـمــة قـتـالـيــة تـصـدت لالرهـاب واحملــتـلـ مـعــا  وبـسـبب ضـعف
ـنـاضـلة ـافـيهم ا ـقـاتلـ  ـاديـة وقسـاوة االرهـابـي فـي قتل اقـارب ا االمـكـانيـات ا
قاتل في بيتها بعد تـنفيذ عملية بطولية رائعة  رأة الـقروية التي اوت ا بدريه تلك ا
إال إن االرهابي فـجرو بيتها علـيها وعلى اوالدها الثالث واستشـهدوا جميعا . بعد
قاومـ قرروا مالحقة االرهابـي وتنفيـذ حكم الثوار بهم وصول اخلبـر الى قيادة ا
 هـذا الكـفـاح البـطـولي لم يأخـذ حـصته فـي االعالم  والكل تـعـامل على مـحـاصرة
بادئهم وصدق دفاعهم عن انهم  الثوار كونهم الينتمون الى أي جهة دعم سوى ا
ـرحلـة احلسـاسة الـعصـيبـة من تاريخ الـعراق  كـثر االنـتهـازيون الـوطن . في هذه ا
ال حتى في والوصولـيون  وكان الكـثير من دعـاة الدفاع عن العـراق يبحـثون عن ا
سـوق الـنـخاسـة  فـيمـا بـدأت اجملمـوعـات التـي يقـودهـا همـام تـتراجع السـبـاب عدة
ادية وقـلة التسليح  وبـعظها بسبب الـتهديد والقتل الهالي منها ضـعف االمكانات ا
ـنـاطق االخـرى . وبـالـرغم ـقـاتـلـ في الـرمـادي والـفــلـوجـة والـعـديـد من ا واقـارب ا
قـساوة الـظروف وقلـة احلاجة  ظـل همام وبـعض من رفاقة يـناضـلون باسم اجلـبهة
ـقـاتـلـة الـتي الحـقت الـشـعـبـيـة لـتـحـريـر الـعـراق  وقـد شـكل بـعـد ذلك الـصـحـوات ا
ـمتـدة ب الـرمادي ـناطق ا ـنطـقة الـغربـية وا االرهـاب في كافـة مواقع تـواجده في ا

باديء سك بـا واقع . همـام الزال  وكربالء وفي الـعديـد من ا
والـسالح كي التـعـود الـفـرقـة بـ الـعـراقـيـ  ولـكي اليـكـون
تـحكم بـالقـرار  وهمه أن يـدرك اجلمـيع بدون احملتل هـو ا
خـيمـة الـعراق واسـتـقالل الوطن وحتـقـيق العـدالـة للـجـميع
ـواطنـة كحـاكمـية لـلنـظام والـقانون فـال قيمـة ألي عمل . وا
ـؤمـنـ بوطن وسـيـبـقى زمن الـنهـوض ات لـلـعـراق ولـكل ا

عزيز قوي مستقل أمن متطور . 

تابـعت بألم وذهـول  تصـاعد النـيران في كـنيـسة نـوتردام الـفرنـسيـة .. وسقوط
صـنوع من اخلشب اخلـالص   وخشيت ان ينـسب احلريق الى عامل برجـها ا
مسـلم مهاجر قـد يكون موجـودا  ضمن عشـرات العمال الـفني الـذين يقومون
بترمـيم السقف الكبـير منذ مدة وقبـل اندالع احلريق  .. وتاخذ احلادثـة منعطفا
اخر  و بـعدا ديـنيـا  وحمـلة شـعـواء ضد كل مـاهو مـسلم في فـرنسـا واوربا ..

تماما مثلما حصل في الواليات االمريكية في انهيار البرج سنة 2001.
لي ذكريـات جميلة مع هـذه الكنيـسة االثيرة على قـلبي   وكنت أزورها من ح
الى اخر مـصـطحـبـا االصدقـاء والصـديـقات  مـن سيـاح عراقـيـ وعرب  ومع

صديقات اجنبيات كن يدرسن معي في معهد اللغة الفرنسية في باريس .
الكـنيـسة ..تـعد واحـدة من اجمل الـكنـائس االوربيـة  وهي أيقـونة الفـن القوطي
الذي ظـهر  في عصـر النـهضة   الـشروع في بـنائـها في القـرن الثـاني عشر
ـهـمة الـتي جـرت فـيـها واسـتـغـرق البـنـاء اكـثـر من مئـتي عـام  وأول احلـوادث ا
كـانت تـتويـج اإلمبـراطـور نـابـلـيـون بـونـبـارت .. ولَم يـكتب عـنـهـا  فـيـكـتـور هـيـغو
روايـته الـشهـيـرة ( احـدب نـوتـردام ) اال في عام 1831 وزادت شـهـرتهـا  بـعد

تصوير فلم عن الرواية ذاتها  سنة  1982.
كـانت اعمال الـترمـيم قد رصدت 300 ملـيون يورو .. ويـبدو ان حمـلة التـبرعات
ـبـلـغ الـكافـي العـادةالـكـنـيسـة الـى بـهـائـها ـلـيار يـورو .. وهـو ا سـوف تـتـعـدى ا

ومجدها .
الالفت في االمر .. هـذا التضـامن واإلحساس الوطـني الكبـير  بالقـيمة الـتراثية
واحلضـارية للكنـيسة .. وسرعة االستـجابة في دفع  التبـرعات الى اقصاها من
قبل رجـال اعمال فرنسي ومبسورين   وكان هـناك أشبه باعالن للنفير  العام

ا بيان او استئذان .   دو
وعنـدما أترك  الكتـابة  عن كنيـسة االحدب نوتردام   واكـتب عن منارة احلدباء

وجامع الـنبي يونس والـثور اجملنح وبـقية االثـار التي نـالتها
فـؤوس داعـش في مـوصــلـنـا اجلــريـحــة . اشـعــر بـاحلـزن

ـل آلت الـــيـه أمـــور الـــشـــعــــور اجلـــمـــعي  واالحـــبـــاط 
والتـقاعس بحمالت االعمار والتبرعات .. ترى كم نحن
ـبادراتنا و احـساسنا  بـالقيمة ـشاعرنا و متـخلفون 

وروثنا احلضاري  العظيم .. التراثية 

زيد احللي في اهوار الناصرية


