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لم يكن الفيديـو القصيـر الذي نشره صديـقي الشاعر والـرحالة بدل رفو
عـلى صـفـحـته في الـفـيس مـجـرد فـيـديـو لـتـوثـيق خـراب مـحـلـة مـوصـلـية
قـدمة ديـنة بـاسـرها.ولم تـكن ا واحدة ضـمن خارطـة خراب عـام شـمل ا
القـصيـرة مجـرد تابـ لبـيت طفـولة عـاش فيه صـديقي.قـد يكـون الفـيديو
قدمـة صورت تظـهران عبث الـسياسـة مثال لكن الـشيء اخلفي الذي وا
اطل برأسه من ذلك الـفـيديـو وجعـلـني احزن كـثيـرا هـو وجه القـدر الذي
ـهجـور. من الداخل كـان البيت هدم ا ظهر واضـحا في وضـعيـة البيـت ا
مهدما وقد تناثرات بـقايا حجارة على ارضيته.بـناء قد تتوسطه فسحة
سات معمارية . توجد  مفتوحة على السماء,وحتيط بها غرف من طابق
جمـيـلة فـي تشـكـيل تفـاصـيل الـبيت بـصـورة عامـة.مـا هـو مذهل في ذلك
الـبـناء الـذي قـتل فـي حلـظة حـرب هـو تـلك االواوين الـتـي تطـل عـلى فـناء
ربـعة الشكل.كما حتوي الدار ايـوانا مصمما كمحراب الدار باعمدتها ا
ـنـظر في مـسجـد يـصـعـد الـيه بـسـلم حـجري مـكـون من سـتـة درجـات. ا
قاس جدا.للوهلة االولى يظن من يرى الفيديو انه يشاهد مقدمة سيناريو
دمر.لكن في ـاضي البعيد اخملـتفي في زوايا البـيت ا يهدف الى اعادة ا
ذاكرة صـديـقي الـشاعـر والـرحالـة يـحـضر الـبـيت بكـل تاريـخه.امـا نحن
ه.?كيف سنلمس وجه القدر شاهدين فكيف سنحس برعب حلظة تهد ا
الذي يراقـبنا من كل جـزء تشبـع بصوت سـاكنيه الـذين غادروه. ما يـثير
في داخلي حـزنا قويـا هو تـلك الغـريزة الـتي حتس بقـوة اخلراب وكـأنها
صير الذي تـعرض له بيت صغير تهمس لي ان كل شيء معرض لهـذا ا
ـشــاهـدة. اذن لـلــخـراب فـلــسـفـة جـمـيـل في مـحـلــة ا
عـنى..فلسفـة واضحة قلـما ندرك سرها او عامرة ا

نصل اليها.
صــديـــقـي بــدل اقـــول لك انـــا بـــيت مـــهــدم ومـــليء

بحضور القدر.
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فـقـدت مـني هـويـة وزارة
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة
واجـــازة الــســـوق بــأسم
(عــــــاطف عــــــلي عــــــبـــــد
) وســــنـــويـــة احلــــســـ
الــسـيــارة الــتــابــعـة الى
وزارة الـــــــــــشــــــــــبــــــــــاب
والـــــــريـــــــاضـــــــة نـــــــوع
مـــيــتــســوبـــيــشي بــاص
ابــــــيـض مــــــوديل ٢٠١١
وحتــمل الـرقم (٢٢٤٨٠أ)
ن يـعـثـر عـلى الــرجـاء 
ـــســتـــمـــســكـــات اعاله ا
تسليمها الى مصادرها.

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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البُدَّ لي في الـبداية ان ابـوح بعـشقي لـلكـتاب  وبـأنه سلوتـي التي تُذهب

عني الكثير من العناء ...
-2-

وقد قيّض الله لي  –بلطـفه وكرمه  –صديقاً بـاراً يُوصل اليّ ب احل
فيدة . متعة ا واحل حُزمة من الكتب ا

الصديق البار عندي هو كاألخ البار نعمة البُدَّ أنْ نشكر الله عليها  كما
 البُدَّ لنا ان نشكر هذا الصديق فـمن لم يشكر اخمللوق لم يشكر اخلالق

.
ا قال الشاعر : وقد

ومَنْ كانَ لآلداب والعلمِ عاشقاً 
فأفضلُ ما يُهدى اليه كتابُ 

-3-
وما يُـقدّم لـنا من كُـتب من قبل مـؤلفـيهـا هو رافـد آخر من روافـد اإلمداد

الذي البُدَ لنا ايضا  أنْ نشكرهم على تلك الهدايا الثمينة .
وما نقتنيه من الكتب على مدار السنة ليس بالقليل .

ومع هـذه الــكـتب نـقــضي جلّ أوقـاتــنـا ونـحن فـي خـريف الـعــمـر  حـتى
طالعة والكتابة نقضي جُلّ ساعات اليوم . ليمكننا القول : اننا ب ا
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متعة التي وصلت اليّ مؤخـراً كتاب الدكتور علي القاسمي ومن الكتب ا

وسوم بـ (طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات) . ا
وقـد اخـتــرت ان أنـقل لــكم - ونـحن في شــهـر تـمــوز  وعـلى مــقـربـة من
الذكـرى الـسنـويـة احلاديـة والـستـ لـثورة  14تـموز /  – 1958قـصة
طريفـة قرأتـها في هـذا الكـتاب ولـيست االّ عن (نـوري السـعيد) –رئيس
ـلكي  –ننـقـلـهـا الشتـمـالـهـا على الوزراء ألربع عـشـرة مـرة في العـهـد ا
ن سـمعـوا بـهذا حدث مـتـميـز ومـوقف قـد اليخـطـر على بـال الـكـثيـرين 

االسم مقرونا بأطنان من الطعون والسلبيات والشتائم .
نـحن ال نـكـتب له اآلن شـهـادة بـراءةٍ من اخلـطـايـا واألخـطـاء ولـكـنـنـا من
ـيزان الـسياسي واالداري خالل القـصة نكـتشف أبـعاداً لـها ثـقلـها في ا

واالجتماعي .
والـيك الــقـصــة مـنــقـولــةً بـشـكـل مـبـاشــر من فم عــبـد الــقـادر اسـمــاعـيل
ـؤلف د. عـلي قـاسمي - يـوم كـان سـجيـنـاً عام البـسـتاني  –عم زوجة ا
 1949وفوجئ بوصول نوري السعيد الى الزنزانة بعد منتصف الليل .
-كـان عبـد الـقـادر اسـمـاعيـل سجـيـنـا فـيـما كـان اخـوه خـلـيل اسـمـاعيل
وزيـراً في حـكــومـة الـسـعـيــد انـذاك - وتـوجّه الـســعـيـد نـحـو الــبـسـتـاني

وخاطبه قائال :
(قدوري 

كـنتُ في فـراشي ولم يـواتِـني الـنـوم  فـقد كـنـت أفكـرّ فـيك وفي رفـاقك 
وقُلْتُ في نفسي :

انهم من الشباب اخمللص بالشك وانهم يرومون تقدم العراق ورفعته 
فلماذا نزّجُ بهم في السجن ?

اذا ال نـشـركـهم في احلكم مـن أجل أنْ يسـتـغـلوا طـاقـاتهـم الفـكـرية في
االصالح والتنمية ")

الحظوا أنّ رئيس الوزراء يفكرّ بالـسجناء السياسيـ فيمنعه تفكيره من
النوم فيهب متجها الى السجن حملادثتهم ..!!

ورئيس الوزراء يُحـسن الظن بالـشيوعيـ الى احلدّ الذي يـدفعه للتـفكير
باشـراكهم في احلـكم وتلك مـسألـة ذات دالالت كبـيرة عـلى وجود (مِـعْدة

هاضمة) عند السعيد ..!!
ـداعـبـة الـسـجـ عـبـر تـصـغـيـر اسـمه إبـعـاد لـلـصـفة وابـتـداء اخلـطاب 

الرسمية عن احلديث وإحالل الصفة االنسانية محلها .
والسؤال اآلن :

ماذا كان اجلواب ?
قال عبد القادر اسماعيل في جوابه :

" أبو صباح 
لسنا اصالحي 

نحن ثوريون "
فقال نوري السعيد :

يعني انكم تخططون لثورة واذا جنحت ستقتلونا 
أجاب عبد القادر اسماعيل :

كن  -
قال نوري السعيد :

اذن من حقنا أنْ نقتلكم قبل ان تقتلونا 
أجاب عبد القادر اسماعيل :

كن  -
قال نوري السعيد :
أنا ال أريد قتلكم  

شاركة في بناء العراق  وأكره ان تبقوا في السجن وأنتم تريدون ا
اذن اخرجوا من العراق . 

وهكذا  اسقاط اجلنسية العراقية عن عبد القادر اسماعيل ...!!
طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات 

للدكتور علي القاسمي ص 26-28
ـقـالـة الـوجـيزة ونـحتـاج الى وقـفـة طـويـلـة هنـا ال يـتـسع لـهـا صـدر هذه ا

وعلى عجل وباختصار نقول :
سـؤولية عن العراق والعراقيـ أنْ يفتحوا قلوبهم قبل على الناهض با
هم ان أسماعهم لالفادة من اخبـار من سبقهم من احلكّـام العراقي وا
ال يـغـيب الــعـراق والـعــراقـيـون - حــتى اخملـالــفـ لـهم في

االجتاه  –عن أذهانهم 
وليـعـلـموا ان ابـنـة نـوري الـسعـيـد مـاتت في احدى
دور الرعـاية االجـتـماعـية حـيث لم يـترك لـها أبـوها

ما يغنـــــيها ..!!

{ اديـس ابــــــــابـــــــا (أ ف ب) - دان
رئـيس مـفـوضـيـة االحتـاد اإلفـريقي
مـوسى فــكي مـحــمـد "بــشـدة" امس
األربـعاء الـغارة اجلـويـة على مـركز
هاجـرين في لـيبـيا قرب الحـتجـاز ا
طــرابـــلس أدت إلى مـــقــتل  40من
ـــــحــــــاســـــبـــــة هـــــؤالء وطـــــالـب 
ـــة ــــســـؤولـــ عـن "هـــذه اجلـــر ا
ــفـوضــيـة الــرهــيـبــة". وأكــد بـيــان 
االحتــاد اإلفـــريــقي أن فـــكي "يــدين
بـشـدة الـضـربـة اجلـويـة في لـيـبـيـا
التي أصابت مركـز احتجاز وأودت
بحـياة  40 مـدنـياً بـريـئـاً جمـيـعهم

مهاجرون".
ودعـــا رئــيس مـــفــوضـــيــة االحتــاد
اإلفــريـقي في الــبـيــان إلى "حتـقـيق
مـــســـتـــقـل لـــضـــمــــان مـــحـــاســـبـــة
ـــة ـــســــؤولـــ عـن هـــذه اجلــــر ا

الرهيبة بحق مدني أبرياء".
وكــرر "دعــوته إلى وقف إطـالق نـار
فــــوري وإلـى أن تــــضــــمن أطــــراف
ــــدنــــيــــ (الــــنـــــزاع) حــــمــــايـــــة ا
ـهـاجـرين وسـالمـتـهم خـصـوصـاً ا
احملـاصـرين في مـراكـز االحـتـجـاز"

بحسب البيان.
ــــتــــحــــدث بـــــاسم طــــواقم وقــــال ا
اإلســعـــاف أســـامــة عـــلي لـــوكـــالــة
فــرانس بـرس مـن مـكــان الـغـارة إن
 70مهاجـراً أصيبوا بـجروح أيضاً

في الضربة في "حصيلة أولية".
وأكــد أن الـعـدد "مــرشّح لالرتـفـاع"
مشـيراً إلى أنّ  120مهـاجراً كـانوا
داخل الـعـنـبـر الـذي أصـيب إصـابة

مباشرة في الغارة.
وعـــقب الــغـــارة أصــدرت حـــكــومــة
عتـرف بها دولياً الوفاق الـوطني ا
بـيـانــاً دانت فـيه "بـأشــدّ الـعـبـارات
ـة الـبـشــعـة الـتي اسـتـهـدف اجلـر
فيـها الـطيـران التـابع جملرم احلرب
هاجرين ركز إيواء ا خليفة حفتر 
في تــاجـوراء والــذي أدّى إلى قـتل

وجرح العشرات".
W¹uł  «—Uſ

ويــشنّ حــفــتــر مــنـذ حــوالى ثـالثـة
أشـهــر هــجــومــاً لــلــســيــطـرة عــلى
الـعــاصـمـة طـرابــلس مـقــرّ حـكـومـة

ناوئة له. الوفاق الوطني ا
ّ هـذه الـغارة أي جـهـة لكن ولم تـت
وســـائل إعالم مـــقــرّبـــة من حـــفــتــر
حتـــــدّثـت مــــــســــــاء الـــــســــــبـت عن
اســـتــهـــداف طــرابــلـس وتــاجــوراء

بـ"سلسلة غارات جوية".
وغالـبـاً مـا تـسـتـهـدف قـوات حـفـتر
ضاحيـة تاجوراء الـتي تضمّ مراكز
عـسـكـريـة تابـعـة جلـماعـات مـوالـية

حلكومة الوفاق بضربات جوية.
الى ذلـك تـخـلى الـرئــيس األمـيـركي

دونـــــالـــــد تـــــرامـب امس عن إدراج
سؤال مـثير لـلجـدل حول اجلنـسية
في اســتــمــارة الـتــعــداد الــســكـاني
قـبل في ما الـذي سيـجري الـعـام ا
ـــعــارضي ذلك يـــشــكـل انــتـــصــارا 
الـــــذين يـــــرون أنـه ســـــيـــــؤدي إلى
تحدرين التقلـيل من عدد السـكان ا

من مهاجرين.
وجـــــاء هـــــذا اإلعالن بـــــعـــــد قــــرار
لـلــمــحـكــمــة الـعــلــيـا الــتي عــرقـلت
ـاضي إضـافـة الـسـؤال اخلـمــيس ا
عــلى اإلحـصــاء الـذي ســيـجـرى في
 2020مــعـتــبـرة الــتــبـريــرات الـتي

قدمتها إدارة ترامب "مصطنعة".
وكـان الــرئــيس األمــيـركـي دعـا إلى
إرجاء بدء طباعة االستمارات التي
ستسـتخدم في اإلحـصاء -- يجري
وجـب الدستور كل عشر سـنوات 
األمـيـركي -- إلى أن تـتمـكن إدارته
من تـــــقــــد حـــــجج جـــــديــــدة إلى

احملكمة.
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وقال ترامب أمام صحافي اإلثن
"هناك فـارق كبيـر في نظري ب أن
تحدة وأن تكون مواطنا للواليات ا
تـكون (مـقيمـا) غيـر شرعـي" مؤكدا
أنه يـريـد حتـديـد وضع كل شـخص

بفضل تعداد السكان.
لكن النائبة الـعامة لوالية نيويورك
ليـتـيـسـيـا جـيـمس أعـلـنت الـثالثاء
إنه  الــتــخـــلي عن هــذا اخلــيــار.
وقالت جـيمس في بـيان "يـسرنا أن
تـبــدأ طـبــاعـة (اســتـمــارات) تـعـداد

 2020بدون سؤال عن اجلنسية".
وأضــافت جــيــمـس الــتي هــاجــمت
االقــــتـــراح مـع عـــدد من الــــواليـــات
األخرى أن "إدارة تـرامب سعت إلى
تـسـيـيـس الـتـعـداد" لـكــنه "سـيـبـقى
أداة تــســتــخـــدم لــلــحـــصــول عــلى

إحصاء دقيق لسكاننا".
وتأثير خطـوة من هذا النوع هائل.
نح فتعداد السكان يشكل األساس 
ــســاعـدات  675مـلــيــار دوالر من ا
قاعد التي الية الفدرالية ولعدد ا ا
تــخــصـص لــكل واليــة فـي مــجــلس

. قيم النواب تبعا لعدد ا
وكانت إضـافة سـؤال عن اجلنـسية
أســقط مـــنــذ نــحـــو ســتـــ عــامــا
ستـدفع على األرجح ب  1,6و6,5
ماليــ مـهــاجــر إلى االمــتــنـاع عن
ـشاركـة أو إلى الـكذب عـنـد كتـابة ا
االسـتــمـارة خـوفــا من مالحــقـتـهم
حسب خبراء في مكتب اإلحصاء.
كما سمّى ترامب مرشّحَ جديدين
لعـضويـة مجلس حـكام االحـتياطي
الـــفـــدرالي وذلـك بـــعـــد فــــشـــله في
قرّب الربيع في تعيـ اثن من ا

نـصب وعلى وقع منه في هذين ا
ـركزي ـتـكـررة للـبـنك ا مـطـالـباته ا

بخفض أسعار الفائدة.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر
"أعـتـزم تـرشـيح كـريـسـتـوفـر والـر"
الــــذي يــــعــــمل حــــالــــيــــاً فـي فـــرع
االحــتــيــاطي الــفــدرالي في ســانت
لـويـس بـواليــة مــيــزوري وجـودي
شــيــلــتــون الـتـي تـعــمل فـي الـبــنك

األوروبي لإلنشاء والتعمير.
وكـان الـرئـيس اجلـمـهـوري اضـطـر

في أيـار/مـايو عـلى وقع انـتـقادات
شديدة إلى سحب مرشّحيه لهذين
نـصبـ الشـاغرين وهـما سـتيفن ا
ـعــلّق االقـتــصـادي احملـافظ مــور ا
ومــسـتــشـار احلــمـلــة االنـتــخـابــيـة
ـرشح لـتــرامب وهـيــرمـان كــاين ا
الـسـابق لالنـتــخـابـات الـتـمـهـيـديـة
للحزب اجلمـهوري إلى االنتخابات
الـرئـاسيـة والـذي قوّضت تـرشـيحه

اتّهامات بالتحرّش اجلنسي.
وغــالــبــاً مــا يــطــلق تــرامـب ســهـام

ـــرتـــبـــطـــة بـــثـــقـــة اإلحـــصــــاءات ا
ـسـتـهـلـكـ واألنـشـطـة الـتـجـارية ا
حتسـنًا ونسـبة البـطالة تـقترب من
أدنى مستوياتها منذ  50عاماً في
ـسـتـهـلـك وقت ازداد فـيه إنـفـاق ا
ــقــابل خالل األشــهــر األخــيــرة. بــا
يـتـوقع أن يــكـون مـعــدّل الـنـمـو في
ـا الـربع الـثــاني من الـعــام أبـطـأ 
كــــان عــــلــــيه في الــــربع األول وأن
يــــســــجّل قــــطــــاعــــا الــــصــــنــــاعــــة

واالستثمارات تراجعاً.

انـــتــقـــاداته بــاجتـــاه االحــتـــيــاطي
ـركـزي الـفــدرالي مـتّــهـمــاً الـبــنك ا
بـكبح الـنمـو االقـتصـادي في البالد

بتردّده في خفض أسعار الفائدة.
وقـبل أســبـوعــ تـرك االحـتــيـاطي
ـرجـعي الـفــدرالي سـعـر الــفـائــدة ا
ّح إلى إمكـانـية دون تـغـييـر لـكنّـه 
خـفــضه قــريــبـاً في حــال تــراجـعت

التوقعات االقتصادية.
ولــكنّ االقـتــصــاد األمــيـركـي يـرسل
إشـــارات مـــتــــضـــاربـــة إذ تُـــظـــهـــر

اثار الغارة اجلوية على مركز لالجئي في ليبيا


