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مـرتـضى قصي احلـسـيني شـاب عراقي
ادخـل الـبـهـجـة الث قــلب اسـرته بـفـوزه
بـالـوسـام الذهـبي في سـبـاق الـدراجات
ي ـبيـاد الـعا الـهـوائيـة في بـطولـة االو
ـاضي اخلــاص الـتـي اقـيــمت في آذار ا
فـي دولة االمارات..احلـسيـني البالغ من
الـعـمـر 17 عـامـا كان االول بـ عـشرات
ـــتــســـابــقــ الـــذين جـــاءوا لــلـــظــفــر ا
بية لكنه أبى اال يدالية الذهبية األو بـا
ان يـكـون االول وكـان له مـا اراد لـيـتوج
بـالذهب ويـعتـلي منـصة الـتتـويج فرحا
ـبياد جـذال وهو يـحقق مـبتـغاه في األو
ي أبـو ظــبي الـذي شـهـد اخلــاص الـعـا
مـشـاركـة من مائـتي دولـة   وكـان نادي
ـــثال ـــبـــيـــاد اخلـــاص الــعـــراقي  األو
ية للعراق فيه .وتعد دورة األلعاب العا
بياد اخلاص أبوظبي 2019 حدثاً لـألو
تـاريـخـيـاً سـواء من حـيث الـتـنـظـيم أو

شاركة. عدد الالعب أو الدول ا
وشــارك الـعــراق في الـدورة بـ79 العــبـاً
في  13ريــاضــة مــخــتــلــفــة حــصــد من
خاللـــهــا ثــمـــاني مــيـــدالــيــات ذهـــبــيــة
ومـيداليت فـضيت وثمـاني ميداليات
بـرونــزيـة.وحـقق الالعـبـون الـعـراقـيـون
ــركـز الــرابع ثـمـانـي مـرات واخلـامس ا
ثـالث مـرات والسـادس مـرتـ والـثـامن
مـرة واحدة. وهنا نود ان نوضح الفرق
بية بياد الـب واأللعاب الـبار بـ األو
ـــبـــيـــاد اخلـــاص عن اذ يـــخـــتـــلف األو
ــبـيــة بــفـوارق جــذريـة األلــعــاب الـبــار
ـشـاركـ في كل دورة أبـرزهـا أهـلـيـة ا
وتــشـتــرك كال الــفـعــالـيــتــ في أنـهــمـا
مـــخــــصـــصـــتـــان لـــذوي الـــهــــمم لـــكن
ـــبــيـــاد اخلــاص مــخـــصص لــذوي األو
الــهــمم من اإلعــاقــة الـذهــنــيــة بـيــنــمـا
ــبــيــة لـذوي تــخــصص األلــعــاب الـبــار
الـهـمم من اإلعـاقة اجلـسـديـة.كمـا تـكون
ــبــيــة مـرتــبــطــة بـدورة األلــعــاب الــبـار
األلـعاب الصيفية وعادة ما تنطلق فور
انـتــهـاء األلـعـاب الـصـيـفـيـة وفي الـبـلـد
ـــنــظم نــفــسـه أي أنــهــا جتــري كل 4 ا
بياد اخلاص فينظم في أعـوام.أما األو
ـبـيـة الـســنـة الـتي تـسـبق األلـعـاب األو
الــصــيــفــيــة وال يــشــتــرط أن يــنــظم في
ــوقـع ذاته حــيث اقــيم  في أبــوظــبي ا
هـــذا الــعــام بـــيــنــمـــا تــنــظم طـــوكــيــو
بية ـبياد الـصيفيـة واأللعاب البـار األو
ــقـبل.وكال الــدورتـ تـنــظـمـان الــعـام ا
ـبياد الـشتوية نـسخا شـتوية مثل األو
الــتي تــقـام كل  4أعــوام كـذلك.وانــطـلق
ــبــيـاد اخلــاص لـلــمــرة االولى عـام األو
فـي شــيــكـــاغــو بــفـــضل جــهــود 1968
يــونــيس كــيــنــيــدي شـرايــفــر شــقــيــقـة
الــــرئـــــيس األمــــريــــكـي الــــراحل جــــون
ـدن األمــريـكـيـة كــيـنـيـدي واســتـمـرت ا
بــتــضــيــيــفــهـا حــتـى أقـيــمت أول دورة
ـتـحـدة عام  2003في خـارج الـواليـات ا
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رةُ األولى التي تقُودُ بها سيارتها في ا
طـــريق خـــارجي  ولــقـــد تــوقَّـــفَــا عـــنــد

السيطرةِ الرئيسةِ حيثُ أخذ
الــعـسـكـري يــتـفـحَّصُ الــسـيـارة قـائال :

 ? َ ماذا حتمل
ــ صديقتي وصديقةَ وَلَدِي .

ـ آهَــا درَّاجــة !!  فــتـبــسَّمَ ضــاحــكـاً مِن
قـولِـهــا  وأفـسحَ لـهـمـا الـطـريقَ بـيـنـمـا

انهالَ مرتضى عليها بأسئلته :
ــ هل ستأت معي إلى أبو ظبي ?

: كال فاألبطال يعتمدونَ على أنفسِهِم .
: ولكني سأشتاقُ إليكِ .

: وأنـا سأكـون أكثـر شوقـاً  لكـنك يجبُ
أن تُظْهِرَ بطولتَكَ واعتدادَكَ بنفسِكَ

وسـنتواصل بالصورةِ والصوتِ يوميا
وأراك وكــأنَّـــني ســافــرتُ مــعكَ  أنــا لن
أتركَكَ أبدا ...  قالت ذلك وهي حتتضنه
وتـترك قُبلة عـلى جبينه  مسـتلهمةً من
روحه الـــبـــريــئـــة مـــعـــاني الــبـــســـاطــةِ
ـكـرُ والـتـلوُّنُ والـوضـوح ِفي زمنٍ كَـثُـرَ ا
ـــدربــون بـــاقـــتــدارِهِ فـــيه .لـــقـــد أُذْهِلَ ا
وسـرعتِهِ  في األداء في أبـو ظبي حيثُ
ركزَ ية 2019 ح أحرزَ ا ـباراة العا ا
األولَ وصـفَّـقـوا له كـثـيـرا عـنـدمـا أُلـبسَ
لعبُ ـيدالية الذهـبية وصدحَ حيـنها ا ا
بـاسـمِهِ مقـترنـاً باسمِ الـعراقِ احلـبيبِ 
أمَّـا أمُّهُ فكـانتِ اللحـظاتُ شـديدةً علـيها
باشر ألداء الالعب وهـي تتابع البثَّ ا
وتــتـــنــقَّل بــ ثـالثِ قــنــواتٍ ريــاضــيَّــةٍ
تــكــفَّــلت بــذلـك . لم تَــعُــدْ تــشــعــرُ بـأداءِ
حـواسهـا فـمسـحتْ عيـنيـها من الـدموع
ــنـهـمـرة مـنـهــا وهي تـراهُ مـنـفـرداً في ا
مـيـدانِ الـسـبـاق بـسـرعـةٍ قـصـوى وعـند
ُــدَربِ وصــدحَ صـوتُهُ : ذاك رنَّ هــاتفُ ا
ــيــدالــيـة الــذهــبــيــة لــقـد مــبــارك لــكم ا
اسـتـحقَّـها بـجَدَارةٍ ..شَـكَرَتْهُ كـثيـراً وقد
خـنـقتْـهَـا العَـبْـرَة واختـلـطتِ االبتـسـامةُ
بـالبكاءِ فسـجدَتْ لله شكرا .. كـان قلبُهَا
يـخـفق بـقـوةٍ فـأغـمـضَـتْ عـيـنـيـهـا لـيـمرَّ
فـيهمـا شريط التعـبِ ومعاناةِ مـصاحبةِ
ابـنِها في شـوارع الكاظـميَّة وهي توجه
ــيـــداني الــذي حـــركــتَهُ فـي الــتـــدريب ا
تـتـوالهُ  وتدفعُ عـنهُ السـياراتِ الـقريـبةَ
بسيارتِهَا التي أفرَدَتْهُ في تلكَ الشوارعِ
. فـتـحتْ عيـنيْـهَا وأخـذتْ تنـادي إخوتَهُ
... لـقـد فـازَ وكُلَّ مَـنْ في الـبـيتِ جــمـيـعــاً
مـرتـضى بـالـذَّهـبـيـةِ !!! .. الـلـــــــــــه !!..
بــالـذهــبــيـةِ !!! وأخــذَ األوالدُ يـرقــصـونَ
فَـرَحاً ولقد تـمنَّتْ أنْ تطيـرَ مع السَّحَابِ
لـتـصلَ إلـيه وحتـتَـضِـنَهُ ... لـقـد أحـسَّتْ
بـدفـئهِ عـنـدمـا احـتضـنَـتْهُ بـقـوَّةٍ بـعد أنْ
يداليةُ تـوقَّفَتِ السيارة ونزلَ راكضاً وا
تـزيـنُ صـدرَهُ وقـد أسـرعتْ إلـيه ومـعـهـا
إخــوتُهُ وتالقــفـتْهُ أحــضــانُـهم جــمـيــعـاً
وأعـالمُ العراقِ بـأيديهِمْ وأخـرى تُرفرفُ
ِ الــلَّــتَـيْـنِ أقـلَّــتـا مِنْ نــوافــذ الـســيــارتـ
ــوســيــقى الــعــائــلـــة  بــيــنــمــا كــانت ا
الـشعبيةُ الـتي اصطَحَبُوا فِـرقَتَها معهم
تـعــزفُ أحلـانَ الـنـصـرِ ومـحـبـةِ الـعـراقِ
الـذي سُعِدَ بإجنازهم ورفَعَ هامتهُ عالياً

. ا قدَّمُوه لهُ

ابطال حتدي القراء بدورته الرابعة
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بــإبـداعك  فــكـتـابــتك ال يـفــهـــــمــهـا إلَّـا
البلغاءُ 

رَنَّ جرسُ الهاتف لتخبرَها مديرةُ معهد
ذوي االحـتـيـاجـات اخلاصـة أنه اخـتـير
بياد اخلاص لـالنضمام  إلى نادي األو
الـعراقي بعد أنْ رأتِ الـلجنةُ التي زارت
ـعهـد ليـاقتَهُ الـبدنـية وسـرعة ركضه  ا
فـفرحتْ كثيرا وتيقَّنتْ أنَّ ساعة اإلبداع

قد حانت وأن القدَرَ قد تَبَسَّم له .
شــغل لـقـاءُ الــلـجـنـة اخملــتـبِـرَة بـالَ األم
وهـزَّهـا فــلم تـسـتـطع لـيـلـتـهـا الـنـوم إال
ســـاعــة أو بــعـض ســاعــة  وكــان األرقُ

ناجاة الله  مسيطراً عليها فبدَّدته 
وقـــد أرخى الــلـــيل ســدولـه كــمــا أرْخَتْ
عـيــنـاهـا عـنـانَ الـدمع لـيـنـسـابَ رقـراقـا
مـشـفـوعا بـتـوسل كـان السـجـود سـبيال
ــطـبق إلــيه  وقــد تــنـاغم مـع الـهــدوء ا
عـلى ذلك البيت الذي انشغل كلُّ مَنْ فيه
ـا يحبُّه إلَّا هـذه األم التي كان حتسُّنُ

ابنِها همَّها الوحيد 
ومـــا إن انــســلـخَ صــبحُ ذلـك الــيــوم من
ظــهـرِ ظـالمه حـتى أســرعتْ في تــهـيــئـة
ولـدها وألـبسـتْهُ أجمل ثـيابهِ  وأركـبتهُ
ســـيــارتــهـــا الــتي الـــتــهــمـتِ اإلســفــلتَ
ـسـافات وتـصلَ فـي الوقت لـتـخـتـصـرَ ا

احملدَّدِ  مكانَ االختبار .
أخـذت شـفـتاهـا تـتمـتمُ بـكـلمـاِت الـدعاءِ
بـينـما كان يـنفذ مـا يُطلبُ مـنه  ويداها
تــصـفـقـان لــتـشـجـيــعِهِ عـنـد أدائهِ الـذي
اسـتـحــسـنَـتْهُ الـلـجـنـةُ وأجـازَتْهُ لـيـكـونَ

أحدَ أعضاءِ الفريق .
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كانتِ األمُّ وَجِلَةً من اللقاء األول في هذا
الــفــريق خــشـيــةَ أال يــتـأقــلم ابــنُــهـا مع
أفـراده  لكنَّـها سُعِـدَت عندمـا اصطحبه
دربـ في مِشْـيَةٍ أبـويةٍ مـتسائال أحـدُ ا
عــمَّــا يــحـبُّـه ويـفــضــلُهُ من الــريــاضـات
فـأجابهُ على الفور : الدراجات الهوائية
!! والــركض !! فـبـدت ابـتــسـامـةُ الـرضـا

درب للتواصل معه . على وجه ا
ـدربات وفـي هذه األثـنـاء برزت إحـدى ا
احلـسـنـاوات وكـانت شـديـدةَ الـتـعـاطف
مـع الالعـــبــ وقـــد أحــــــــــاطــــــــــتـــهم
بـاحلب وبادلوها مثله  وكانت منفتحةً
كــثـيـراوكم من مـرةٍ رقــصتْ مـعـهم حـ
ــرتـــفـــعـــة تــشقُّ آذان كـــانت األنـــغـــام ا
الـــصــمـتِ  مــنـــشــدةً ( هـــذا الـــعــراقي )
فـيسارع األوالد بالتحافِ العَلَمِ احلبيبِ
ُ  وهـم يــرددون كــلــمـــات ال تــكــاد تُــبِــ
ـــعــانـي  لــكنَّ رائـــحــةَ حـــروفُــهـــا عن ا
الـوطنية احلَقَّةِ تفوحُ مـنها فهي ترنيمةُ
عــشـقٍ لــوطنٍ طــالَ وقــوفُهُ عــلى قــارعــةِ

األحداث الساخنةِ .
بًـدًا مــرتـضى مـيَّـاالً لـلـذهـابِ إلـيـهـا ولم
تـرجعْـهُ خائـبا  فـقد احـتضـنته مُـحيـيَة
إبـداعه وكان راغـباً في إظهـار أفضل ما
لــديه وإنْ لم يـتـمـرَّنْ عــلـيه وهـو الـلـعب
َضْرَبِ بـالريشةِ الطـائرةِ  وقد بانَ من ا
َّا الـذي بيدها أنَّها مدربـةُ هذه اللعبة 
تـألق الـواعد أن يتَّـخذَهَـا لعـبتَهُ دفع بـا
ـفـضَّلـة لـيس لـشفـافـيـتهـا وسـهولـتـها ا
وحـسب  بل لـرقَّةِ الـقائمـةِ علـيهـا ونُبلِ
أخـالقِـهـا .ومـنـذ ذلك الـيـوم أخـذ جـدولُ
ـسـاحـةَ الــكُـبـرى من وقـتـهـا الــتـدريب ا
ــثـقلِ بـااللـتـزامــات  لـكـنـهـا أرادتْ أن ا
حـو آثـارَ االنشـغـال بإدارة ـا  تـمألهُ 

ُرْتَقَبِ . العمل عن ذلك الفتى ا
حـاولتْ بـكل مـا تـستـطـيعُ أنْ تـوفقَ ب
مــحـاضــراتِـهَــا ومـرافــقـة ابــنـهــا  عـلى
الــرغم من تـزامن الــوقـتـ  لــقـد جلـأتْ

لـلـسـرعـة الـقـصـوى في قـيـادة الـسـيارة
سافة واجتياز تراكم ازدحام الخـتزال ا

الطرق في أوقات الذروة .
لـم تـنـسَ يـوم جــاءت مــســرعــةً بــعـد أن
زُهِـقَتْ أنفاسُ الـوقت ب صهـيل مكائن
الـسـيارات الـتي يُسـرعُ أصحـابُهـا كلـما
وجــدوا إلى ذلك سـبـيال حـ تـؤشـر يـد

الشرطي لهم بفتح الطريق .
كـــانت واحـــدةً مــنـــهم  وقــد هـــزَّهــا أنْ
تـــتــــأخـــرَ عن احملـــاضـــرة الــــتي بـــذلت
قــصـارى جـهـدهـا لـلــوصـول إلـيـهـا  في
الـوقت احملـدد  لم تشـعـر بعـد أنْ ركنتِ
ــرآب إال وهي وابــنــهــا الــســـيــارة في ا
يركضان ولم يتوقَّفا إال عند مدخل قسم
الـلـغـة الـعـربـيـة لـيـمـسـحـا الـعَـرَقَ الذي
حتـدَّر كـالـلـؤلـؤ عـلى وجـهـيـهـمـا بـيـنـما
تـصـاعـدَت أنـفاسـهـمـا  ومـا إنْ أدخـلْتهُ
اء غـرفـتَـهَـا وتـركتْ بـقـربهِ قـنـيـنـة مـن ا
الـبارد وقطعت من الكيك اجلاهز حتى
ذهـــبـت عـــطـــشى إلـى الـــقـــاعـــة بـــقـــلب
تـسـارعت ضربـاته بيـنـما كـانت قدمـاها
تــلــتــهــمــان درجــات الــســلم ولم تــخشَ
واحـدة منها كَـسَرَها القِـدَم  ولوال عناية
الـله لسقطت ح تعثَّـرتْ قَدَمُهَا  لكنها
وقف بروح رياضية متناسية تـداركتِ ا
ردة فـــعل الــواقـــفــ عــلى الـــسُّــلَّم وهم
يـحوطـونهـا بكلـمات فـحواهـا حفظ الله
ورعـايته .كان همها ألَّـا تضيعَ جهودُها
ســــدىً في حتـــقــــيقِ الـــدرس مـن غـــيـــر
تــأخــيــر.ومــا إنْ وضــعت كــتــبــهـا عــلى
ـنصَّـة حتى حَـمِدَت الـله على الـتوفيق ا
بـيــنـمـا أخـرجتْ من حـقــيـبـتـهـا مـنـديال
ورقـيا لـيخفي مـا بدا من آثار صـعودها
الـراكض .أسـرعت إلى ولـدهـا وأسـكتت
شوي نـداء معدته بـشطيرة من الـلحم ا
ولـم تُـسْـكِـتْ نـداء روحــهـا الـذي تــعـالى
داعـيــا الـله أن يـعـوضه خـيـرا عن فـقْـدِهِ
مــقـــاعــد الــدرس بــاالرتــقــاء في مــراتب
ـبي . كـان الـنـادي اآلثوري الـتـمـيـز األو
مـكان الـتدريـبات ومـا إن ابتـدأ التدريب
حـتَّى شعرت األم بالـرغبة في اللعب مع
وحترَّكت خـطواتها ولـدها تشـجيعـا له 
عـلى اسـتـحـيـاء  لـكـنـهـا عـادَتْ بـالـزمن
ثالثــ عــامــا يــوم كــنـت بــطــلــة الــكـرة
الـــطـــائـــرة في مـــدرســة بـــدر الـــكـــبــرى
اإلعـدادية. شعـرتْ باخلِفَّـة ترفع قدمـيها
وتـسـارع خطـاها وجتـعـلهـا تـقفـزُ خلف
تـلـك الـريـشـة وتالحـقـهــا مـتـنـاسـيـةً ألم
فـقراتها التي انزلق بـعضها عن محله 
ـا جـدَّده حـبُّـهـا البـســةً ثـوب شـبـابٍ طـا
لــلـصــبـاح وتــفـاؤلـهــا بـقــدومه . مـضت
سـبعة أشهر وهي جتـول ب عملها في
الـــكــلـــيــة والـــنــادي  وتـــســتـــعــذب مــا
يــحــوطــهــا من مــعــرقـالت  غــيــر أنــهـا
تـفـاجأت بـقـرار النـادي بـتحـويل ولـدها
إلى لــعــبـة الــدراجـات الــهـوائــيـة  لــقـد
ـدرب ولـدهـا  وبـجـانـبه دراجـة نــادى ا
سـباق ذات قـرن مـعقـوف  طـالبا من
ـــتـــطــيـه  قــائـال : أرنــا مـــرتـــضى أن 
مهارتك أيُّها البطل  تركها واعتلى تلك
الــدراجــة وإنْ لم يَــعْـتَــدْ عــلـيــهــا  فـهي
تـخـتلـف عن دراجته الـتي يـلبي بـهـا ما
تــوصــيه بـهــا زوجــة أخـيه مـن طـلــبـات
ــطـبخ فـيـســارعُ جلِـلَـبْـهـا مِـنَ الـبـقـالـة ا

القريبة .
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غـيـر أنَّه خـجـل من إبـداء عـدم الـتـعوُّد 
ـسـافـة التي ومـضى مـسـرعـا في قَطْعِ ا
أمـره الكاب بها  وبعد أن رأى مهارته
بعوث إلى جـعله أول اسم في قائمـة ا
ي في هذه اللعبة بياد العـا سـباق األو
. وحـ بدا على األم التأثر  وشعورها
بـفـقد الـتدريب في تـلك األشهـر أجابـها
الـكاب : ال عليك ; فـالقليل من الالعب
يـجــيـدون هـذه الـريـاضـة الـصـعـبـة  أال
تـريدين أن تري بطـلك متألقـا بالتفرُّد ?!
دعـيه فـذلك أظـهـر لـثقـته بـنـفـسه .وعـند
ـسـاء اصطـحبت ولـدها وذهـبا لـشراء ا
الــدراجـة ذات الـقـرنـ ; لــيـبـدأ تـدريـبه
اجلــديـد . لـقـد تــقـلَّص حـجم ســيـارتـهـا
الــصـغـيـرة ولم يـعـدْ مــتَّـسٍـعَـا ألكـثـر من
شـــخــــصـــ ; ألنَّ الـــدراجـــة اجلـــديـــدة
أصـبحـت رفيـقهـما الـثالث وعالمـة على
الـسـيارة بـ سيـارات األساتـذة. أنزلتِ
الــدرَّاجـة مع حــذرٍ كـبــيـرٍ مِنْ أنْ تــتَّـسخَ
مالبـس األم من زيت مكيـنتهـا أو تنفتق

مـن الـنـتــوءات الـبـارزة مــنـهـا  وكم من
مــرة ســارع إلــيـهــا ذوو الــغــيــرة الـذين
يـشـدُّهم مـنـظـر إنـزال الـدراجـة الـثـقـيـلة
ا بـصـعـوبة من امـرأة اعـتادوا الـرقـة 
يــصــدر عـــنــهــا  فــيــبــدو الــرضــا عــلى
وجـههـا بيـنمـا يصـدح لسـانهـا بكـلمات

الشكر والثناء عليهم .
الـتـمع الفـرح في عـيني مـرتـضى عنـدما
وركض إلى لـــوَّح الــــكـــابـــ له بــــيـــده 
دراجــته فــاعــتالهــا بـيــنــمــا عال صـوت
ـتـسـابـقـ ــدرب :  احـذرْ أن تـدهسَ ا ا
ـــيـــدان وهم فـي ألـــعـــاب الـــســـاحـــة وا

كان نفسه . يركضون في ا
كــان مـــشــهــدهم مُــفْــرِحـــا فــقــد اعــتــلت
الـوسـامـة وجوه (أصـحـاب الـهمم) وهم
ـتـثلـون أوامـر مدربـيـهم كمـا تـوهَّجت
وجـوه األمـهـات بـأنـوار الـرضا عن أداء
ـــكــان الــذي األبـــطــال وزادت من دفء ا
أشـرقت شـمـسه عـلى اسـتـحـيـاء وكانت
نــسـائــمه الــبـاردة قــد جــعـلت األمــهـات
ـفتـوحة الـلـواتي جتمَّـعْنَ في السـاحة ا
يــتــفــقن عــلـى ركـضــة تــزيــد مـن الـدفءَ
وتـقـاومُ لـسعـاتِ الـبرد  ومـا إن ابـتدأْنَ
بــذلك حــتى تـعــالتْ تــبـريــراتُ الــتـوقفِ
ـفاصل والـرُّكَبِ التي خـوفَ تـهيُّجِ آالمِ ا
كــانت شــاهـدا عــلى مــتــاعـبــهن  وقــلـةَ
االهـتـمـام بـالـصـحـة ومـراعـاة الـلـيـاقة 
ـشي الـذي تـخـلَّــلهُ الـكـثـيـرُ مِن وآثــرنَ ا
شكالتٍ نـازلِ التي تعجُّ  سـردِ أخبار ا
مـتـنـوعـة.كـانت صـافـرة الـكـابـ مـنـذرةً
ا جعلها تستأذنُ جَمْعَ بـبدء االختبار 
الــنــســوة وتــهــرولُ إلى حــيثُ اســتــعـدَّ
ولــدهـا لـلــبـدء  وقـد أعــجـبَـهــا الـتـزامُهُ
بـــاألوامــر وجـــمـــالُ هــيـــأته وقـــد لــبس
ِ وما ِ الواقـي اخلـوذةَ احلمـراءَ والكفَّـ
إن زغــــردت الــــصــــافــــرةُ حــــتـى أســـرعَ
ـشـجـع َّـا ألهبَ حـمـاس ا كـالـصَّـقـرِ 
وكـــانتْ أوَّلَـــهُم  وقـــد أثـــارتْ رشــاقـــتُهُ
درب واتـساقُ حركتِهِ وخفَّتُها انتباه ا

الذين بَنَوْا على أدائه آماالً كثيرةً .
بـــدا الــتـــعبُ واضـــحــاً عـــلى مـــرتــضى
فـتناولت األم قـنينـةَ ماءٍ تدحرَجَتْ حتت
َـقْـعَـدِ األمـامي لـلـسـيـارة  وأخـرجـتْـهَا ا
بـصـعـوبـة ; ألن الـدراجـة ضـيَّـقتْ حـركةَ
اءَ الذي ـقعـد ففـتحـتْهـا وصبَّـتِ ا ذلك ا
ُـحْمَـر فهبَّ مألتْ بـهِ كفَّـهَا عـلى وجـهه ا
نـــــــســـــــيـم بــــــارد خـــــــفَّـفً مـن حــــــرارةِ
.وقـد أسـرعتْ لـفـتحِ حـقـيـبـتِـهَا الـتـدريبِ
وإخـراج منديلٍ مَسَحَتْ به وجهَهُ خوف
أن يُــصـابَ بـالــزُّكـام . انـطــلـقـا بــسـرعـةٍ
قــصـوى بـعـد أنْ اسـتــلـقتِ الـدراجـةُ من
ِ جـديـد عـلى كرسـيَّيْ الـسـيـارةِ النـائـم
وتــوجَّـهَـا شَــطْـرَ قــسم الـلــغـة الـعــربـيـة
سائي .لقد انهالَ عليها تابعةِ عملها ا
ا أجـابتْ الـبـطلُ الـصـغـيـرُ بـأسـئـلـةٍ طـا
عـنهـا  لكنَّه يـفرحُ عـندما تـتواصلُ معهُ
بـإعادة اإلجـابة وكأنَّـها تـقوم بذلك ألول
ـدربــونَ إجـراءَ اخــتـبـارٍ في مــرة .قـرَّرَ ا
مـنطقة (بسماية) فاستعدَّ مرتضى وأمُّه
ــيَّــزَةٍ لـــلــذهـــاب إلــيــهـــا في جُـــمْــعَـــةٍ 
بـنـسـمـاتـها الـبـاردة وهـدوئـهـا  وكانت

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6404 Wednesday 17/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6404  االربعاء 14 من ذي القعدة 1440 هـ 17 من تموز (يوليو) 2019 م
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ـتابـعـ والرأي الـعـام  فالـسـيد حـسن الـسنـيد تـخـتلط الـرؤى عـند ا
وفي حديث مع بـرنامج حوار الـذي تبثـة قناة الـعراقيـة اسبوعـيا أكد
ا بـان مـايقـال عن خـمـسـة االف درجة خـاصـة  هـو ليس دقـيـقـا وإ
تـلك الـدرجـات التـتـعدى الـ (400© درجـة وهي مـحـصـورة بـتـعـيـيـنات
ومـوافـقـات وتــوزيـعـات رئـيـس الـوزراء حـصـراً  هــذا احلـديث يـفـرح
الـقــلب  كـأن الــسـنــيـد يــقـول (إن االحــزاب والـكـيــانـات الــسـيــاسـيـة
ا لـدى رئيـس الوزراء الـسيد والتـكتالت قـد غادرت احملـاصصـة  و
وجب الـدستور فأنه هو وحده هـدي صالحيات واسعة  عادل عبد ا
ـة على وفق يـسـتـطيع أن يـعـ الـشخـصـيـات اجلديـدة وتـثـبيت الـقـد
ان عـاليه نـصيف  مـصلـحة الـدولة . فـي مقـابل ذلك اكد عـضو الـبـر
طـلوب تعـيينه ان العـراقي  بأن ا ركـز االعالمي للبـر في تصـريح با
في الــدرجـات اخلــاصـة  هـو (5000) شــخص  وهـذه الـتــعـيــيـنـات
مـرتــبـطــة بـتــوزيـعـات احملــاصـصــة بـ االطــراف  وان لـيس لــلـدولـة
الـعـراقيـة صـلة وعالقـة بـذلك فالـبـلد خـاضع بـرمته لـتـلك الـتشـوهات
الـسـياسـيـة التي تـقودهـا اطـراف احملاصـصـة  والصلـة لـعمـلـية بـناء
راقبون عـلى وفق ماهو حاصل في العراق  ووفق الدولة في ذلك . ا
مـجــريـات االشــتـبــاكـات الـســيـاســيـة بــ كل االطـراف  فــأن الـدولـة
الـعراقـية خـاضعـة إجبـارياً لـتلك الـتوزيـعات الـطائـفيـة واحلصـصية 
واطن يدرك بدءاً من حراس البوابـات وصوال الى القمم العالية وان ا
 فـهي بـالـضـرورة خـاضـعـة لـتــلك احلـلـقـات والـتـوزيـعـات  وأن كـان
بـعض بـنـود الدسـتـور التـشـير الى ذلـك  فقـد اصـبح ذلك عـرفـاً لدى
الـكـيـانـات واجلـمـاعـات واالحـزاب الـســيـاسـيـة  وهـذا األمـر تـكـشـفه
واقف االختالفية على كيفية توزيع تلك االعداد من الدرجات مجمل ا
اخلـاصـة . الـدولــة مـسـتـبـاحـة  واالســلـحـة الـطـائـفــيـة واحلـصـصـيـة
ـكنه أن مـصـوبة الى قـلـبهـا  وهـذا الوضـع اليبـشـر ابداً بـان الـبلـد 
يـنـهض ويـتـطـور ويـحـقق مـتـطـلـبـات االنسـان الـذي قـدم كل شيء ولم
ـشكلـة . لقد سـمعنا خالل يبـقى لديه سوى الـبحث عن مخـرج لتلك ا
فتـرة االنتخـابات  عن برامج ومـشاريع نهـوض وعبور احملـاصصة 
ولـكن بـعـد ذلك لم يـتـحـقق مـاكـان مطـروحـا من افـكـار ووجـهـات نـظر
تالمس مــشــاعـر الــنــاس  فــاحملـاصــصــة هي اجلــهـة الــتي تــتــحـكم
بسيـاسات ومواقف اجلـميع  ولعل اقرب االمـثلة مـاجرى في كركوك
ديـنة كركـوك  متجاوزين مؤخرا  حـيث قرر الكـرد بتعـي محافـظا 
ـنصب الـكتل الـسـياسـية االخـرى  واحلـجة حـاضـرة  هي إن هذا ا
نـافـسة عـليـة  وبـهذا يـصبح من اسـتحـقـاقات الـكرد واليـحق ألحـد ا
ــواطـنـ في ــقـراطـيــة واالنـتـخــابـات احلـرة وحق ا احلـديث عن الـد
قـراطيـة ليـست مداورة االخـتيـار ماهـو سوى هـرطقـة سيـاسية . الـد
نـاصب  وال بـ الـكـتل الـسـيـاسـيـة  وهي تـوزيـعـات طـائـفـيـة علـى ا
ـقـراطـيـة بـرنـامج عـمـل عـصـري تـربوي الـغـاء حلـقـوق الدولـة  فـالـد
اقتصـادي ثقافي تنـموي وحق االنسـان في االختيار احلـر دون تأثير
عـرقي ومــذهــبي وطـائــفي عــلى الـنــاس  ولــكن مـايــجــري في بالدنـا

نقيض ذلك كله . 
ـفيـد استـذكار وزارة التـربيـة التي حـتى االن بدون وزير  ولعل من ا
وعـندمـا  تـرشيح وزيـرا لـها وفق الـتـوزيعـات الـطائـفـية   تـرشيح
اشخـاص الصلـة وال عالقة لـهم بالتـربيـة  ولم يكـونوا يومـا اشتـغلوا
بــأي من أجـــهــزة ومــدارس الــتــربــيـــة  الــيس هــذا هــو احــد شــروط
احملاصـصة لتـدمير بـنيان ومـؤسسات الـدولة . النعـتقد بـأن توزيعات
الدرجات اخلاصـة تخلو من االتفـاقات احلصصيـة والطائفيـة  مثلما
ـفيد حصل لـباقي الـتوزيعـات الوزاريـة  إال مانـدر منهـا . ولعل من ا

االطـالع عـلى نــتــائج تـلـك الـتــوزيـعــات مــاحتـدث به
الـســفــيــر الــعـراقـي في واشــنـطـن والـذي طــالب
بـاالنــفـتـاح عـلى اسـرائـيـل بـسـبب وجـود يـهـود
عـــراقــيـــ فـــيــهـــا  ولم يـــطـــالب بـــعــودة االف
ـهـجـرين مـن بـيـوتـهم وديـارهم الــفـلـسـطـيــنـ ا

ووطنهم.
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رواد الــــــصف األول فـي خـــــضم هـــــذه
الـتغيرات نحتاج أن نقرأ ونستمر في

القراءة).
ـهيـري أن (الـشيخ مـحـمد بن وذكـرت ا
راشـد آل مـكتـوم أراد من هـذا التـحدي
أن يـشجع الـنشئ الـعربي عـلى القراءة
وأهــمـيــتـهــا وأن يـعــزز االنـتــمـاء إلى
وطـن عـــربي واحـــد جتـــمــــعه الـــلـــغـــة
الــعـربــيـة والـقــيم الـعــربـيـة واراد أن
تـبـقى لـغتـنـا حـية في الـقـراءة والـكتب
وحــركــة الــنــشــر في الــعــالم الــعــربي.
ــهـيــري: "إنـنــا نـقــرأ حـتى وأضــافت ا
نـــرتــقي بـــعــقـــولــنــا حـــتى نــتـــخــيل
ـــهـــارات حـــتـى نـــكــون ونـــكـــتـــسب ا
األفـــضل من أجل اإلمــارات.. وفي عــام
الـتسامح نقـرأ عن غيرنا حـتى نتعرف

على احلضارات ونتسامح". 
هيري: "عندما أطلق صاحب ونـوهت ا
الــســمــو الـشــيخ مــحــمــد بن راشـد آل
مـكـتـوم الـتـحدي فـي دورته األولى عام

شارك من دولة اإلمارات  2016
ـتـحـدة مـا يـقـارب أكـثـر من الـعـربـيـة ا

 ألف طالب فقط. 157
الـيـوم وبـعد 3 سـنـوات ازدادت نـسـبة
ـئـة لـيـصل ـشـاركـة بـأكـثـر من 50 بـا ا
ـشـاركــ في حتـدي هــذا الـعـام عــدد ا
ألـف طـالب وطــالــبـة من أكــثـر من 455 
ـــدارس احلــكـــومــيــة واخلـــاصــة في ا

الدولة). 
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بــدورهــا أكــدت مــنى الــكــنــدي األمـ
ـبـادرة حتـدي الـقـراءة الـعربي الـعـام 
عــلى الــدور الــذي تــلــعـبـه الـقــراءة في
نــهـضـة واسـتـئــنـاف احلـضـارة حـيث
قــالت مــتـوجــهــة لـطالب الــتــحـدي في
ـتــحــدة: "إن أمـة اإلمــارات الــعـربــيــة ا
يــتــحـدى أبــنـاؤهــا بــعـضــهم الــبـعض
بــالــقــراءة هي أمــة مــتــحــضــرة وأمـة

عظيمة. 
ــــا أجنـــزتــــمـــوه قــــد أعـــد وأنــــتم 

إحـيائها وأوقدتُم شعلة أملها وبدأ
بـكتابـة فصولٍ جـديدة ستـبقى خالدة".
وأضــافت الـكــنـدي (الشك أنــكم وأكـثـر
من 13.5 مــلـيــون طــالب عـربي من 49
دولـــة مـــرر خالل رحــلـــة قـــراءاتــكم
بـــالـــعـــديـــد الـــقـــصص واحلـــكـــايــات
والــتــجـارب والــذكــريـات ونــهــلـتُم من
عــلـومٍ ومـعـارف مـتــعـددة البُـد لـهـا أن
تُـحـكى مُـجدداً عـلى ألـسنـتـكم لتـنـتقل
مـن خاللـكم إلـى أبـطــال مــعـرفــة جُـدد
لـتتعزز بكم رحلة اسـتئناف حضارتنا
وتـكونـون خيـر سفراءٍ لـتحـدي القراءة

العربي).  
ولـلسنة الرابـعة على التوالي يواصل
حتــدي الــقــراءة الـعــربي الــذي أطــلـقه
الــشــيخ مـحــمــد بن راشــد آل مـكــتـوم
نــائـب رئــيس الــدولــة رئــيس مــجــلس
اليـ من الــوزراء حـاكم دبي إلـهـام ا
ـعـرفـة في مـخـتـلف مـحــبي الـقـراءة وا
أنـحـاء الـعـالم مـؤكـداً مـوقـعه بـصـفته
ــعـرفـيــة والـقــرائـيــة األكـبـر ــبـادرة ا ا
عــربــيـاً لــتــحـفــيــز الـنشء والــشــبـاب
الـعـربي على تـوسـيع معـارفه ومداركه
واالطـالع على أحـدث مـا تـوصـلت إليه
الــعــلــوم واآلداب لــبــنــاء مــســتــقــبــله
سـاهمة ومـستـقبل الـوطن العـربي وا
في رفـد مـسـيـرة احلـضـارة اإلنـسـانـية

عرفة البشرية.  وبناء منظومة ا
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وضــمت قــائـمــة الـعــشـرة األوائل إلى
جـــانب بــطــلـــة الــتــحـــدي األولى عــلى
مـسـتـوى الدولـة الـطـالبـة مـزنـة جنيب
ــدرسـة اإلبـداع مـن الـصف اخلـامس 
الــنـمـوذجـيــة بـدبي كالً من هــنـد فـهـد
الــنـهـدي من الــصف احلـادي عـشـر في
مدرسة الظيت برأس اخليمة وحمدان
جــــمــــال من الــــصـف احلــــادي عــــشـــر
ـدرسة رأس اخليـمة احلديـثة ومنى
ـتـقدم في سـعـود من الـصف الـتـاسع ا
ــعـيــريض بــرأس اخلــيــمـة مــدرســة ا
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وعــبـدالــله رشــدي من الـصف الــسـابع
ـدرسة الفالحية في أبوظبي وعهود
عــادل من الــصف الـعــاشــر مـتــقـدم في
مـدرسـة دبـا الـفـجـيـرة وصـبـاح ناجي
مـن الـصـف احلـادي عــشــر مــتــقـدم في
مـدرسة الظـيت برأس اخليمـة ومحمد
الـكـتـبي من الـصف التـاسع مـتـقدم في
مــدرسـة الــذيـد الــثـانــويـة بــالـشــارقـة
وأسـمـاء إبـراهـيم الـكـمـالي من الـصف
الــــثــــانـي عــــشــــر في مــــدرســــة واسط
بـــالــشـــارقــة والــيـــازيــة الـــزعــابي من
ــدرســة حــمــدان بن الــصـف الــثــاني 

زايد في أبوظبي.
وبلغ عدد طلبة اإلمارات الذين شاركوا
فـي حتـدي الــقـراءة الــعـربي 2019 في
دورتـه الــســنــويـــة الــرابــعــة 455 ألف

طـــــالب وطــــالـــــبــــة من 1412
مــــدرســــة في كــــافـــة أنــــحـــاء

الدولة; 
فــيــمــا أشــرف عــلى الــتــحـدي
أكـثر من ألف مـشرف ومـشرفة
ـشــاركـ في درّبــوا الــطالب ا
الــــتــــحـــــدي عــــلى اخــــتــــيــــار
ــــواضـــيع والــــــــــــعـــنـــاوين ا
ـتنـوعة الـتي تعـزز مهـاراتهم ا
وتــنــمـي حتــصــيــلــهم وتــوسع

آفاقهم. 
وســــاهــــمت وزارة الــــتـــربــــيـــة
نـاطق التـعلـيمـية والـتعـلـيم وا
ؤسسات التربوية والثقافية وا
عـلى مستـوى الدولة مع إدارات
ؤسسـات التعلـيمية ـدارس وا ا
ـــشـــاركـــة فـي جنـــاح مـــبــادرة ا
حتدي القراءة العربي وتوسعها
ـسـتـمـر عـلى مـسـتـوى الـدولـة ا
ـــشــــرفـــ وذلـك من خالل دعـم ا
ــعــلــمــ والــطــلــبــة وجتــديـد وا
ــكـــتــبــات وتـــنــظــيم مـــحــتــوى ا
نـافـسات ـصاحـبـة  الـفـعالـيـات ا
الــتـحـدي الـتي امـتـدت عـلى مـدار
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تحدة احـتفت دولة اإلمارات العربية ا
ضـمن خـتـام تـصفـيـات مـشـروع حتدي
الـقـراءة العـربي للـعام 2019 بـالـطالـبة
مــزنــة جنــيب بــطــلــةً لــلــتــحــدي عــلى
مـــســـتــوى دولـــة اإلمـــارات الــعـــربـــيــة
ــتـحــدة بـعـد أن حــصـدت الــلـقب في ا
مـنافسـة معرفـية مع أكثر من 455 ألف
طــــالب وطـــالـــبــــة شـــاركـــوا من 1412
مـدرســة حـكـومـيـة وخـاصـة في الـدورة
الـــرابــعــة مـن الــتــحـــدي من مــخـــتــلف
ـناطق الـتعـليمـية في إمـارات الدولة ا
بــقـيـمـة جــوائـز تـفـوق 400  ألف درهم

تميزين في اإلمارات.  للطلبة ا
كـما نالت األستاذة وداد محمد الشحي
من وزارة الـــتــربــيــة والــتـــعــلــيم لــقب
تـميـز" فـيمـا حازت مـدرسة ـشـرف ا "ا
الـرمس للتـعليم األسـاسي بإمارة رأس
ـتـمـيـزة" عـلى ـدرسـة ا اخلـيـمـة لـقب "ا
مـستـوى الدولـة. وجرى إعالن الـنتائج
ـنــافـســات حتـدي الــقـراءة الــنـهــائـيــة 
الــعـربي عــلى مـسـتــوى دولـة اإلمـارات
خالل احلـفل الـذي أقـيم لـلـمـنـاسـبة في
دبي بـحضور معالي جميلة بنت سالم
ـهيري وزيـرة الدولـة لشؤون مـصبح ا
الـتعليم العام ومـنى الكندي أم عام
مـشـروع حتـدي القـراءة الـعـربي وعدد
ـسؤول الـتعليـمي والـتربوي من ا
ـثـلي مـؤسـسـة مـبـادرات مـحـمد بن و
ــيــة ومــديـري راشــد آل مــكــتــوم الــعــا
ـنـاطق الـتـعـلـيـمـية وأوائل ـدارس وا ا
تميزين وذويهم. التحدي من الطلبة ا
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وقـــالت جــمــيـــلــة بــنت ســـالم مــصــبح
ـهيري وزيرة الدولة لـشؤون التعليم ا
الـعـام (نـحن نـعـيش في عـالم مـتـسارع
اخلــطى والــتـغــيـرات ولم يــعـد الــيـوم

يشبه األمس. 
ونــحـن نــدرك أن الــغــد ســيـــحــمل لــنــا
الـكـثـيـر واجلـديـد وإذا أردنـا أن نـكون

الـــعــام الــدراسـي. وكــانت تــصـــفــيــات
حتــدي الــقـراءة الــعــربي انــطـلــقت في
ـــشــاركــة 13.5 شـــهــر مــارس 2019 
مـــلـــيـــون طـــالب وطـــالـــبـــة مـن الــدول
الـعربية واألجنبـية. وخالل سلسلة من
الـتصـفيـات على مـدار أشهـر يتـنافس
أوائـل الــطــلـــبــة في مــدارســـهم وعــلى
ناطق التعليمية ديريات وا مـستوى ا
في دولـهم لينتقلـوا بعدها إلى مرحلة
اخـتـيار الـعشـرة األوائل عـلى مسـتوى
ُقـامة برعـاية وزارة التـربية كل دولـة ا
والـتعليم في كل دولة يلي ذلك اختيار
بــطل الـدولــة تـمــهـيــداً خلـوض أوائل
الــطــلـبــة أبــطــال الـتــحــدي في الـدول
ـنـافــسـات األخــيـرة الـتي ــشـاركــة ا ا

تُــقـام سـنـويـاً في دبي

قــــبـــــــــــــيـل اإلعالن عن بــــطـل حتـــدي
الـقـراءة الـعربي في دورتـــــــه الـرابـعة

للعام 2019.
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ويـهـدف حتـدي الـقـراءة الـعـربي الذي
أطـلق في العام 2015 إلـى غرس ثقافة
الـقراءة لدى األجيال الشابة في الوطن
الــعــربـي وتــكــر الــشــبــاب الــعــربي
بدع والنهوض بواقع اللغة العربية ا
سـاهمـة في بناء وتـعزيـز مكـانتهـا وا
شـخصـيـة عربـية واعـية تـتمـتع بسـعة
االطالع والـثقافـة ونشر قـيم التسامح
واالنــــفــــتــــاح واحلــــوار احلــــضـــاري
ـعرفي في وتـعـزيـز الـتقـدم الـعـلـمي وا

العالم العربي.
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ض عـلى انـبـثـاق ثـورة الـرابع عـشـر مـن تـموز 1958 غـيـر اشـهر لم 
قـلــيـلــة حـتـى بـدأت بــوادر اخلالف تـتــصـاعــد وتـتــضـخم بــ اطـراف
احلـركـة الوطـنـية ووصـلت الى حـد التـصـفيـات في مـا بيـنـها مـاعرض

الثورة الى مخاطر كبيرة .. 
ــرحــوم عــبــد الــكــر قـاسـم ان يــنـأى بــنــفــسه عـن هـذه وقــد فــشل ا
لم يحاول كما نظن ان ا لـطبيعته العسـكرية  ور الصراعات كما انه 
يشـجع اطراف احلـركة الـوطنـية عـلى التـفاهم واحلـوار بل وكمـا يقول
ــرحــلــة ان يــؤجج اغــلب من عــاصــر وشــارك فـي تــلك احــداث تــلك ا

الصراع بينها .. 
كـــان رحــمه الـــله يــســـتــنـــد عــلى حــبـه لــلــشـــعب وحب الـــشــعب له ..
ـكن القـول ان اطراف احلـركة الـوطنـية جـميعـا تتـحمل ـوضوعـية  و
بـهــذا الـشـكل او ذاك مــسـؤولــيـة ضـيــاع فـرص عـلـى الـعـراق لــيـكـون
ـهم ان الـثـورة الـتي ـقـراطي .. ا ـوذجـا فـي الـنـهـضـة والـتـوجه الـد
استبشر العراق بـها خيرا حتولت الى نقمـة برغم ما انبثق من قوان
تـقدمـيـة من ابرزهـا قـانون االصالح الـزراعي وقـانون رقم 80 وقانون
حيث شهد العراق احداث دمـوية انعكست سلبا االحوال الشخصيـة 
عـلى االوضـاع في الـعراق .. وال نـظـنـنا نـبـالغ اذا قـلـنا ان مـا نـعـيشه
اليـوم من احداث قـاسية سـببـها االحتالل واحملـاصصـة وهيمـنة طـبقة
سياسية نفعية طائـفية هو اسوأ تلك االثار .. وما يؤسف له ان صوت
االنـتـقـام ومـشـاهـد الـدم تـغـلـبت عـلى صـوت احلـكـمة والـعـقل بل عـلى
ـصلـحة الوطـنيـة العلـيا .. وبـقيت اثار تـلك الصـراعات حترك صوت ا
ــخـتـلف وتـوجه اطــراف احلـركـة الــوطـنـيــة من شـيــوعـيـ وقــومـيـ 
اجتاهاتهم وغلب مبدأ عـدم الثقة والتشكـيك ب اطرافها على مباديء
شتـرك من اجل العراق حسن الظـن وايجاد قواسـم مشتركـة للعـمل ا
وشـعـبه . وبـرغم مـضي كل هـذه الـسـنـوات الـطويـلـة فـان اطـرافـا غـير
قلـيلة من احملـسوب عـلى احلركـة الوطنـية ما زالت تـعيش عقـدة الثأر
واالنـتـقـام في حـ ان الـواعز الـوطـني يـفـرض عـلـيهـا اجـراء مـراجـعة
واقـفهـا آبـان مرحـلة ثـورة الرابـع عشـر من تمـوز وما نـقديـة شـجاعـة 
بعـدها  من دون اغـفال مسـؤوليـتها عـما حـدث ويحدث االن .. بل ان
الـغـريـب ان الـبـعض مـن قـيـادات هــذه احلـركـات اخــتـار الــتـعـاون مع
احملتل واللقاء مع احزاب طـائفية ضاربا تاريخـه النضالي وتضحياته
ومـبادئه عـرض احلائـط .. مرة اخـرى اقول ان جـمـيع اطراف احلـركة
الـوطـنــيـة تـتـحـمـل مـسـؤولـيـة االنــتـكـاسـات واخلــيـبـات واالزمـات الـتي
ـشـتـركـات الـوطـنـيـة الـتي عـشـنـاهـا ونـعــيـشـهـا  النـهـا تـغـافـلت عـن ا
جتمعها واختارات طريق الصراعات الدموية .. الرابع عشر من تموز
ثـورة بـكل مـا تـعـنــيه هـذه الـكـلـمـة ومن اجلــحـود ان يـصـفـهـا الـبـعض
ا من ابـرزها بـاالنقالب بـرغم ما رافق سـنـواتهـا من اخطـاء كـبيـرة ر
ـالكـة ولسـياسـي عـراقيـ اجتـهدوا ا حـدث للـعائـلة ا كـان االعتـذار 
خلدمة العراق بطـريقتهم التي قد نـختلف معهم فيـها .. كما انها ثورة
في مسيرتـها الكثيـر من الدروس والعبـر التي ما زالت  بعض اطراف

احلـركـة الـوطـنـية تـرفض االسـتـفـادة مـنـهـا .. ان ما
ـر به الـعراق حـالـيـا يتـطـلب من كل تـيـار وطني
مراجعة مواقفه والعمل من اجل توحيد الصف
ـا هو ـواطن النـقـاذ الـعـراق  واسـتـعـادة ثـقة ا
فــيه .. حتـــيــة لــثـــورة الــرابع عــشـــر من تــمــوز
اجملــيــدة وقــادنــهـــا واجملــد واخلــلــود لــشــهــداء

احلركة الوطنية .

بية لن اإليـرلندية.وبالنسبـة للجنة األو
فــأن أي شـخص من أصــحـاب الــدولـيــة
الـهـمم يـعـانـي إعـاقـة ذهـنـيـة فـوق عـمر
ـــشـــاركـــة في الـ8 أعـــوام بـــإمــــكـــانه ا
ـبـيـاد اخلـاص.ومـن نـاحـيـة أخرى األو
ـشـاركـون فـي األلـعاب يـجب أن يـكـون ا
ـعايير بيـة رياضي مـختص  الـبار
أداء مـعينـة. وتقول نـاتلي كايـنز عضو
ــشـاركـة في فــريق اسـتــقـبـال الــوفـود ا
ـية إن ـبـيـاد اخلاص األلـعـاب العـا األو
ي من األحداث ـبياد اخلـاص العا (األو
اإلنـسانية الـرائدة على مسـتوى العالم
الــتـي من شــأنــهـــا أن حتــدث تــغــيــيــرا
مـــــلـــــمــــوســـــا فـي حــــيـــــاة أصـــــحــــاب
ـية وأوضحت أن (األلـعاب الـعا الـهـمم)
ـبياد اخلاص تثـري حياة أصحاب لألو
الـهمم) فيما قالت تاال الرمحي الرئيس
ـبـيـاد الـتـنــفـيـذي لالسـتـراتـيـجـيـة لألو
بـياد يـة إن (األو اخلـاص األلعـاب العـا
ي يــتـضــمن الـعــديـد من اخلــاص الـعــا
صاحـبة التي تؤكـد أهمية الـفعالـيات ا
دور أصــحــاب الـهــمم في اجملــتـمــعـات)
وقـال سـيث أومـاوفو مـديـر الـفعـالـيات
ــبـــيــاد اخلــاص اجملـــتــمـــعــيــة فـي األو
ـبيـاد اخلاص ـية إن (األو األلـعاب الـعا
همة التي من شأنها يـعد من األحداث ا
أن تــــوفـــر جتــــربـــة فــــريـــدة لـألجـــيـــال
الـنـاشـئة) مـشـيـرا إلى (أنه عـمل ضمن
دارس فـريق عـمل لتـعزيـز وعي طـلبـة ا

بأهمية احلدث العالي).
ـة وبــطـلـنـا مــرتـضى سـلــيل اسـرة كـر
ــيــان بـارزان ومــربــيـان فــوالــداه اكـاد
فـاضـالن هـمـا قـصي عـدنـان احلـسـيـني
وعـهود عـبد الواحـد العكـيلي .. قلت ان
اجنــــاز مــــرتـــضـى الـــذي جــــاء في اول
مـشـاركـة خـارجيـة له قـد ادخل الـبـهـجة
الـى قـلـوب افــراد اسـرتـه وكـذلك زمالئه
ومــدربــيه لــكن ســعـادة والــدته االديــبـة
والــشـاعــرة الـعـكــيـلي كــانت ذات طـابع
خـاص السـباب عـدة ابرزهـا انهـا حتمل
قـلب ام عراقيـة نقيـة فرحت اوال باجناز
ولــــدهــــا بـــوصــــفـه اجنـــازا لــــلــــعـــراق
بـأسره..الـعكيـلي امسـكت قلمـها لـتكتب
ـــبــهــر قـــصــة هــذا االجنـــاز الــعــراقي ا
مـصورة اخلطوات االولى لصغيرها في
مـــســيــرتـه نــحــو اجملـــد ومــواكــبـــتــهــا
الـشـخـصـيـة له حـتى حلـظـة ذرف دموع
الــفـرح..شــكـرا لـلــعـكــيـلي الــتي خـصت
ـا جــادت به قـريـحــتـهـا وهـا (الــزمـان)
نــحن نـضـع بـ ايــدي قـرائـنــا نص مـا
كــتـبــته هــذه االم الـعــراقــيـة عن ولــدهـا
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لم تـكن تـرى في ابـنِهـا (مـرتضى) عـبـئاً
ـثـلهِ   كانتْ كـمـا رأى مـعـظمُ مَنْ رُزِقَ 
تـــتـــوسَّـم فـــيه خـــيـــرا عـــلـى الـــرُّغم مِْن
ـجتـمعه مـعانـاتهـا الكـبيـرةِ في دَمْجِهِ 
وكم صَـبَـرَتْ على إيـصال األفـكار لـذهنه
الــذي تـمـيَّـز بـخــيـالٍ فـسـيح
شـابهُ الـتَّوهُـمُ أحيـانا  ولم
ـــواقف تــــكن تُــــحْـــرَجُ مـن ا
الـــتي يُـــسَـــبـــبـــهــا وضـــعُهُ
الـــــصـــــحِيُّ اخلـــــاصُّ   بل
كــانت تـبـررُهـا بــابـتـسـامـةٍ
يُـشَارِكـها بـها مَنْ شَـهَِدهَا 
وتـــــبـــــعثُ األمـلَ في روحهِ
الــــبـــريـــئــــةِ حـــ يــــكـــتبُ
بــصـــورة غــيــر مــفــهــومــة
قــائـلـةً  : أنتَ مـبـدع كـبـيـر
وســيـكــون لك شـأن يــلـيقُ
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