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ـدن الـكـبرى الـسـكـنى في بـيوت وا
مـــتالصـــقـــة مـــا جـــعل من بـــعض
ـــنــاطـق في الـــقــاهـــرة الـــكـــبــرى ا
واألســكـنـدريـة كـمـا لـو كـانت جُـزُراً
نوبية داخل األحيـاء الشعبية التي
حتــتــضــنــهــا.لـــكن ســكت كل شيء
ـجـرد سـمـاع أذان الـفـجر وذهب
الـرجــال ألداء الـصالة لــتـســتـأنف
االحـتـفـاالت الحـقـا حـتى بزوغ أول

ضوء للنهار.
وتــــقــــول ســــارة يــــحــــيى إحــــدى
دعـوات من قريـبات الـعروس إن ا
الـتـقالـيد اإلسـالميـة مكـون رئـيسي
ــعـاصـرة من الــثـقــافـة الــنـوبــيـة ا
وأردفت "طـبـقـا لـلـتـقـاليـد ال تـطـلب
الــعـروس مــهـرا وال تُــحــرَّر قـائــمـة

هذا الطقس لسبع لـيال متتاليات.
ـــهـــاجـــرة فـــقــد أمـــا الـــعـــائالت ا
اخـتـصرت االحـتـفاالت إلى لـيـلتي
احلنّـاء والدخـلة بـسبب الـضغوط

االقتصادية على األرجح.
ويقـول محمـد صبحي الـذي يدير
مـــتـــحـــفـــا لــلـــتـــراث الـــنـــوبي في
مــحـافــظــة أســوان جـنــوب مــصـر
"بإمـكانك أن تمـيز العـرس النوبي
عـن غـــيــــره من حــــفالت الــــزفـــاف
الـــتــــقــــلــــيـــديــــة مـن خالل كــــافـــة
الـتـفـاصـيل سـواء إيـقـاع الـدفوف

دعوين احملتشمة". أو رقصات ا
لكـنه استدرك "مـع هذا الكـثير من
عادات الزواج الـنوبية طـرأ عليها

التعديل بعد الهجرة".
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ندثرة وأردف "لعل أبرز العادات ا
ـتـعــلـقـة بــالـنــيل الـذي كـان تـلـك ا
الـــعـــريـس يـــحـــرص عــــلى غـــسل
ـعـتـقدات ـيـاهه طـبـقـا  احلـنـاء 
تـرى الـنهـر يـجـري تبـاركه مالئـكة

اخلير واخلصوبة".
وشـــوهـــد صـــديـــقـــات الـــعـــروس
وأصــدقــاء الـــعــريس يــرقــصــون
ابتـهاجا بـهذه اللـيلة في حـلقات

متجاورة لكنها منفصلة.
يـقول صـبحي " تـقلـيديـا لم تكن
الــــعــــروس جتــــلـس إلى جــــانب
زوجــهـا في الـعــرس وكـانت زفـة
الــعـريـس مـنــفــصـلــة عن فــرحـة
الـفـتـيـات بـقــريـبـتـهن الـعـروس
داخل عش الزوجية اجلديد لم
نكن نعـرف ما يسمى بـالكوشة

في أعراسنا".
ورغم ارتـفـاع أصـوات األغاني
والــزغـاريــد لم يــشكُ أحـد من
اجلــــــيـــــران مـن اإلزعـــــاج أو
ـــصـــابـــيح يــطـــلـب إطـــفــاء ا
الــوهّــاجـــة فــمــعــظم ســكــان
الـــــــــــشـــــــــــارع مـن أقــــــــــارب
ــدعـوون الــعــروسـ وهم ا
إلحـيــاء هـذه الــلــيـلــة حـيث
غالـبا ما يـفضّل أهل الـنوبة
ـــهــاجـــرون إلى الـــقـــاهــرة ا

كسائر اجملتمعات في مصر.
ـــــرأة في وقـــــالت لـــــبي بـي سي "ا
األعــراف الــنــوبــيــة كــيــان مــقــدس
يـــعــرف الـــرجل أن مــنـــزلــتـــهــا من
مــنـزلـته وأن كـرامـتـهـا من كـرامـته
لكن العادات والتقاليد النوبية طرأ
عـلـيهـا الكـثـير من الـتغـيـر السـلبي
بـفـعل االنـفـجــار الـتـكـنـولـوجي لم
يــعـد اآلبـاء يـجـدون الـوقت الـكـافي
لـتـوريث آداب الــتـعـامل ألبــنـائـهم
وتـركـوا لإلنـتـرنت مـهـمـة الـتـربـيـة
فحدثت فجوة كبيرة ب األجيال".
وأردفـت "نـــخــطـط حـــالـــيـــا إلعــداد
دورات تدريـبية لـلفـتيات والـشباب
ـــقـــبــلـــ عـــلى الـــزواج في قــرى ا
الـنـوبـة لـتــفـادي تـعـاظم اخلالفـات
الــزوجــيــة واحلــفــاظ عــلى مــكــانـة
األســرة الـنــوبــيــة الـتي حتــســدهـا

عليها سائر العائالت".
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في أحـــــد شـــــوارع حـي فـــــيـــــصل
ـصرية وقبيل جنوبي الـعاصمة ا
انـــتــــصـــاف إحــــدى لـــيــــالي هـــذا
الـصــيف مــشى الــعـريـس مـحــمـد
بـصــحــبـة عــروسه نــورهـان وسط
ـهنـئـ يلـقـيـان التـحـية عـشـرات ا
ويـــرفــعـــان أكــفـــهــمـــا اخملــضـــبــة

باحلناء.
وقبل وصول الـعروس بـساعات
عـلقت الـزينـة في مـنطـقة الـطوابق
الــتـي يــقــطــنــهــا اآلالف من أبــنــاء
ـسـرح وأذيـعت الـنــوبـة ونـصب ا
األحلـان اجلـنـوبـيــة عـبـر مـكـبّـرات
ضــخــمــة اســتــعــدادا الســتــقــبــال

دعوين. ا
"لـيلـة احلـنّاء" الـتي تـقام هـنا هي
واحـدة مـن عـشـرات الـلـيـالي الـتي
تـشــهـدهـا الــقـاهــرة في صـيف كل
عام طـبقـا للتـقالـيد النـوبية. ورغم
هـجـرة عــائـلـتي نـورهــان ومـحـمـد
إلى الــــعـــاصــــمــــة قـــبل عــــشـــرات
السـن إال أنـهمـا حرصـا على أن
تقام طقـوس زفافهما طـبقا للتراث
الــنــوبي.وخــطب مــحــمــد عــروسه
نورهان بعد أن تعارفا في مناسبة

اجتماعية كهذه.
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وقـال مـا يـزال الـتــعـارف الـعـائـلي
هـو األسـاس في اختـيـار الـعروس
داخل اجملــتـمع الــنـوبي سـواء في
الــقـاهــرة أو في الــقــرى الـنــوبــيـة

جنوب البالد".
وأردف "لم تفعل وسـائل التواصل
االجتماعي في اجملـتمع النوبي ما
فـعـلـته في ســائـر اجملـتـمـعـات مـا
زلــنــا نــتــمــتع بــأواصــر قـويــة من

الوشائج اإلنسانية".
وخالل لـيلـة احلنـاء شاهـد مراسل
بي بي سي الـكــثـيــر من الـفــتـيـات
والـــــشــــــبـــــاب حــــــديـــــثـي الـــــسن
يــتـــصــفـــحــون مـــوقع فــيـــســبــوك

ويـــشــــاركــــون الــــصـــور الــــتي 
الـــتــقـــاطــهـــا تـــوّا عــبـــر تــطـــبــيق
إنـــســـتـــغـــرام ومع هـــذا ال يـــبــدو

طويـلة ألثاث الـزوجيـة كما تـتبارى
كثير من العائالت اآلن".

وأرجـعت يـحـيى هـذا إلى "الـقـنـاعة
الـتي تـتـمـتع بـهـا الـفـتـاة الـنـوبـية
فحتى اآلن ال تعـترض الزوجة على
الـــعـــودة لالســـتـــقــرار فـي مــســـقط
رأسها أو رأسه إن رغب زوجها في
هـذا لـيس لـديـنا مـتـطـلبـات كـبـيرة
غير حـسن العشرة نـحن النوبيات
ال نــثــقل عــلى الــعــريس وال نــكــتب
حـتى مـؤخّـر صداق ألنـنـا ال نـتوقع

." االنفصال أصالً
لـــكـن ســـارة يـــحـــيى وهي أيـــضـــا
مـسـؤولـة في مـؤسـسـة اجـتـمـاعـيـة
ــعــيالت في تـــســاعــد الــســيـــدات ا
الـقـرى الـنـوبـيـة قـالت إن اجملـتـمع
الـنــوبي شــهـد فـي اآلونـة األخــيـرة
تــــزايـــد مــــعــــدالت الـــطالق
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154 على افتتاح قناة السويس حيث
قـدم الـعـالم مخـتـرعه اجلـديد بـتـصـميم
وذج النشاء مجرى لنظافة البحر من
اخملـلـفـات وعـقب هـذا الـتـكـر كـان لـنا

معه هذا احلوار:
{ مـا هي مالبسـات اخـتـيارك كـأفـضل عالم

عربي من بريطانيا ? 
ـنظمة - عندمـا  دعوتى من اللـجنة ا
ــعـالى لــلـمــسـابــقـة عـام 2014 بــعـثت 
يش لكى تـتحمل هيئه الفريق مـهاب 
ـسـابـقه كـلـهـا قـنـاه الـسـويس تــكـلـفه ا
شاركه فى فوافق معـالي الفريق عـلى ا
مـسابـقه كاس الـعـالم للـمبـدع الـعرب
الـتى تـقـيم فى بـريـطـانـيـا ويـشـترط ان
تـسـابق عـربى االصل حـتى لو يـكـون ا
فى اى مـكـان فى دول الـعـالم ويـكون له
ــيـزه خلـدمه اخـتـراعــات وابـتـكـارات 
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ـصـرى  زكي لم يـكن اخــتـيــار الـعـالـم ا
عـبـد الـلــطـيف كـأفــضل عـالم عـربي فى
بـريـطـانـيـا عام 2014 مـحض مـصـادفة
فــلـقـد اسـتــطـاع هـذا الــعـالم الــفـذ عـبـر
اخـــتـــراعــاتـه الـــتى شـــمـــلت مـــجــاالت
متـعددة فـضال عن دورة البـارز في عدد
ـؤســسـات الـعــلـمـيــة ان يـثـبت ان من ا
ــواهب مـــصــر ذاخــرة بـــالــكـــفــاءات وا
ــيـــة. وفي ظل تــلـك االســهــامــات الـــعــا
الــعـلـمـيـة فـى الـداخل واخلـارج لم يـكن
ه فـى عــدد من غـــريـــبـــا ان يــتـم تــكـــر
ه من قبل نـاسبات  كـان اخرها تـكر ا
يش رئيس هـيئـة قناة الفـريق مهـاب 
الـسـويس وخــالـد سـرور رئــيس قـطـاع
الفنون التشكيلية نائب عن ايناس عبد
الــدا وزيـرة الـثـقــافـة فى ذكـرى مـرور

ـصـابـ من طـبـيــة مـخـصـصـة لـنــقل ا
األمـاكن الـضـيـقة وفـتـحـات الـسفن رقم
(6) عـمل حـاجز أمـان مـتحـرك ومـتغـير
األشكال واألحـجام لعـدم سقوط األفراد
في األماكن الـعمـيقة . —رقم ( 7) عمل
غطـاء للـصرف الصـحى مبـتكر رقم (8)
عـمل حـاجـز أمـان مــخـصص لـفـتـحـات
ــنع ســقـوط الــبــيــضــاوي والــدائــريــة 
األفـراد رقم (9) عــمل مــظــلـة مــبــتــكـره
ـتـحركـة ومـتـعدد متـحـركـة للـكـراسي ا
األشـكـال رقم (10) عـمل ســلم مـحـمـول
ــرور االفــراد مـن عــلى الـــرصــيف الى
ـــعــديه رقم ( 11) عـــمل مــقــعــد داخل ا
لـكبـار السن سـهل الفـتح والثـنى يضع
ـــصــالح ـــســتـــشــفـــيـــــــــات وا امــام ا

احلكومية .
{ وهـل حتــولت ابــحــاثك واخــتــراعــاتك الي

التنفيذ علي ارض الواقع ?
- لـالسف بـعـد ان انـفــقت امـوال كـثـيـر
عــلـى هــذه االخــتــراعــات و عــمــلــهــا
حقيقـيه على ارض الواقع ولكن لم يتم
تفعـيل هذه االختـراعات او غيـرها بعد

ذلك. 
{ ومـاذا عن تـخـصـصك في الـتـفتـيش عـلي

السفن احلربيه و الغواصات ?
-مــفــتـيش جــوده ومــعـتــمــد من هــيـئه
الــطــاقـه الــنــوويه وهــيــئــات االشــراف
ــــيه لــــلــــكـــشـف عـــلـى الـــســــفن الــــعـــا
واختـبارات جمـيع انواع الـسفن وعلى

الــلــحــامـــات والــبــدن ولــكن لالسف 
نـــقـــلى الى قـــسم الـــسالمـه والــصـــحه

هنيه – ا
{ ومــا هــي طــبــيــعــة في مــجــال الــتـحــكــيم

الدولي ?
- كــان هـذا مــنــذ بـضع ســنــوات ولـكن
تـــركت اجملـــال النـــشــغـــالى فى مـــجــال

البحث العلمى واالختراعات 
ي { بـاعتبـارك مديـر مكـتب احتاد االكـاد
الـعرب في مـصر مـاذا يقـدم هذا االحتاد من
يـ والعـلـماء الـعرب لـلرقي خدمـات لالكـاد

ي ? هني و االكاد ستواهم ا
- هـدف االحتـاد وهـو حتت الـتـاسـيس
االن هــو دمج االكـفــاءت اجلـامــعـيه من

كل الـــتـــخــصـــصــات واجملـــاالت من كل
الــدول الـعـربـيه ووضــعـهم حتت مـظـله
واحده لكى يتعاونوا على تقد افضل
احلـلــول واالبـتــكـارات والـبــحـوث حلل
وجوده فى الوطن العربى – شاكل ا ا
سـتـوي الـبحث الـعـلمي { وماهـو تـقيـيـمـكم 
في الـعالم العربي بـصفه عامه ومصـر بصفة

خاصة ? 
- مـقبـوله نـوعا مـا بالـنـسبه لـلسـنوات
ـاضـيه ولـكن بـالــنـسـبه االن مـطـلـوب ا
دعم ومجهود كبـيره جدا جدا جدا لكى

تقدمة.  نصل الى الدول ا
{ ومــا هي اسـبــاب تـخـلف الــبـحث الــعـلـمي
ا فيها اسرائيل ?  مقارنة بالدول االخري 
ـاديـة سـبـبـا - قـد تـكـون االمـكــانـيـات ا
كــبـــيــرا فى هـــذا الــتـــراجع فى مـــجــال
الـبـحث الـعـلـمى وقـد يـكـون ايـضـا عدم
الـتشـجـيـع علـى الـبحـث الـعلـمـى وعدم
تــطــبــيق الــبــحـوث عــلى ارض الــواقع
سـبـبـا ايــضـا في الـتــراجع عن الـبـحث

العلمى.
{ ومــا هي اقـتــراحـاتـك لـلــنـهــوض بـالــبـحث

العلمي ?
ـــاديــة الـــكــامـل لــلـــعــلم - اوال الــدعم ا
والــعــلــمــاء ثــانــيــا تــطــبــيق االبــحــاث
واالختراعات القابلة للتنفيذ فورا ثالثا
رفع قـيمـة العـلم والـعلـماء لـكى يكـونوا
قـدوه حــســنـا لــلــشــبـاب رابــعــا تــربـيه
الـشـبـاب عـلى االنـتـمـاء لـلوطـن انـتـماء
حـقيـقى والوقـوف معـهم ودعمـهم حتى
يــشــعـــر الــشــبــاب بــذلك  وهل تــري ان
ـا فـيـها اجلـوائـز الـعـلمـيـة في الـعالم 
نـوبـل تـمــنح عــلي خــلــفــيـة ســيــاســيـة
مكن ولكن بنسبة صغيرة االجابه من ا
جــــــدا الن هــــــــــــــــنــــــاك مــــــراقــــــبــــــ
ر ومتخصصون فى كل اجملاالت ولن 
ـنـع هـذا ان االمــر بــســهــولـة ولــكـن ال
يـكــون فى بـعض اجملــامالت فـهـم بـشـر
وليس مالئكة وفى نـهاية احلوار اشكر
ـيـش رئـيس مــعـالـى الـفــريق مــهــاب 
هـيـئه قـنـاه الــســـــويس فـهـو سـبب ان
اكــون من ضـمـن افـضل اخملــتـرعـ فى

العالم. 

الــــتـــــعــــارف عـن طــــريـق وســــائل
الــتـواصل االجـتـمـاعي ذا شـعـبـيـة
كــبــيـرة فــعالً بــ أهــالي الــنــوبـة

دن الكبرى. حتى في ا
يـقــول الـسـيــد كـرار وهـو مــهـاجـر
نـوبي إلى الــقـاهــرة ويـديــر نـاديـا
نطقـة "حينما اجتماعـيا في ذات ا
يـصل الـفـتى لـسـن الـزواج تـخـيره
والدته بـ الفتـيات الالئي وصلن
لــسـن الــزواج من بــ مـــعــارفــهــا
بـالـعـائالت الـنـوبـيـة السـاكـنـة في
اجلــوار وحـــيــنــمــا يــرتــاح قــلــبه
إلحــــداهن تـــخـــطـــبــــهـــا عـــائـــلـــته
".وفي السـابق كان الـشاب رسـميـاً
النـوبي يصـطفي زوجـته من بنات
ــا حتــدد الـعــائــلـة عــمـومــته ور
عــروسه مــنــذ مــولــدهـا وال يــحق
للفتيـات الزواج من رجل ال ينتمي
لــلـقــبــائل الــنـوبــيــة إال في حـاالت

استثنائية نادرة.
ا يـندثر تماما لكن هذا التـقليد ر
كـما يـقـول محـمد صـبـحي اخلبـير

بالتراث النوبي.
ويــوضح "أصــبـح صــوت الــفــتــاة
مسموعا بقوة داخل بيتها خاصة
بعد انتـشار التعـليم اجلامعي ب
الـفـتــيـات حـيث تـسـافــر الـطـالـبـة
ــحـافــظـة لــلـدراســة في جـامــعـة 
أخــــرى وهـــنــــاك تـــتــــعــــرف عـــلى
عـــريــــســـهـــا كـــان األمــــر يـــجـــابَه
ـمـانـعـة كـبـيـرة في الـسـابق لـكن
هذا لم يعد يحدث بصورة كبيرة".
وخالل ســـاعـــات الـــلــيـل تــبـــاهت
الـعـروس بـحـلـيـهـا الذهـبـيـة الـتي
أهداها إليها عريسها كما شهدت
لـــــيـــــلـــــة احلــــنـــــاء عـــــدة إطالالت
لـلـعـروسـ ارتـديـا في كل إطـاللة
ــيـــزا من أزيــاء زيــا تــقـــلــيـــديــا 
ـا هـذا ما تـبـقى رمزا الـنـوبة ور
الحتفال الليالي السبع التي كانت
تـقـام تـقـلـيـديـا قـبل لـيـلـة الـزفـاف.
حــيث اعــتــاد الــشــاب فـي الــقــريـة
النوبـية الذهاب وسط زفـة مبهجة
من أصـدقـائه لـدعـوة العـائالت في
القرى اجملاورة لعرسه ويتواصل
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ـسـيـرة كـشـفت عن عـجـز احلكـومـة الـعـراقـيـة في الـدفاع عن حـرب الـطـائرات ا
سيادة اجـوائهـا فضالً عن عجـز أجهـزتها لـلكـشف عن طبيـعة الـتفجـيرات التي

اضية.  استهدفت مخازن العتاد طوال األشهر ا
اضي وحتى االمس القريب شهـد العراق تفجيرات متكررة فمـنذ صيف العام ا
في مناطق مـختلفـة من العراق بـداية من تفجـير مخازن الـعتاد للـفرقة العـباسية
الـقتـالـية في كـربالء وانتـهاءً بـتـفجـير اكـداس العـتاد فـي قاعـدة بلـد اجلويـة قبل
يوم ومـا ب هذين التـفجيرين حدثت الـعديد منهـا ولعل أهمها تـفجير امرلي
ومـعـسكـر الـصـقـر  وتـشـيـر االحـصـائـيـات الى مـا يـقـارب الـعـشـرين تـفـجـيراً
ومعـظم هذه التـفجيـرات اصابت مـخازن العـتاد التـابــــعـة الى احلشد الـشعبي
والقلـيل منهـا الى الشرطـة االحتــــادية ورغم تـشكيل احلكـومة للـجان حتقـيقية
ـعرفـة أسـباب هـذه التـفــــجـيرات اال ان نـتائج الـتـحقـيقـات لم تكـشف للـشعب
انـه في الدفاع عـن سيادته وبقي الـشعب حـائراً في أسـباب عـجز حـكومتـه وبر
ـتـلكـاته ولنـا ان نؤكـد على األمـور االساسـية اوالً وفي إمكـانيـة احلفـاظ على 

التالية:
أوال: حصـر السالح بيد الدولة: ان استـهداف مخازن سالح احلشد دون غيره
من مخازن األسلحة التابعة للجيش العراقي او الشرطة االحتادية يحمل رسالة
تـلك الغطـاء الشرعي بان هـذا السالح ليس في عـهدة احلـكومة االحتـادية وال 
الذي يـحول دون اسـتنـزافه وبغض الـنظـر عمن يـقف وراء استـهدافـه فإن هذا
الـسالح أصـبح مـصـدر قـلـق بـعـد أن كـان عـامالً مـهـمـاً لــتـحـقـيق الـنـصـر عـلى

اإلرهاب.  
واذ نبنـي على صحة الفرضية بعودة ملكية هذا السالح للشعب العراقي فكان
ـسـؤولـية عـالـيـة في احلـفـاظ على من األولى لـلـحـكومـة الـعـراقـيـة ان تتـصـرف 
تـلكات الشعب الدفـاعية وعدم السـماح بإنتهـاك سيادتها من خالل اإلسراع
ــاضي والـذي كـان بـتـطـبــيق االمـر الـديــواني الـصــادر في بـدايـة شــهـر تـمـوز ا
منتظراً ان نرى نتائجه في بداية الشهر احلالي والذي أشار الى ضرورة جرد
ـوجود لـدى احلشد الـشعـبي وتخـزينه بشـكل سلـيم في أماكن بـعيدة السالح ا
نـاطق السكـنية وحتت اشـراف حكومـي وبالتـالي حتقق الكـتل السيـاسية عن ا
احــد اهم بـرامــجـهــا الـســيــاسـيــة الـتي تــعـهــدت به الى الــشـعـب في حـمالتــهـا

االنتخابية بضرورة حصر السالح بيد الدولة. 
ثـانـيـا: إدارة احلشـد الـشـعبـي: كــــشف بـيـانـا احلشـــــد الـصـادرين يوم امس
(21 اب 2019) عن وجـود اخـتالف في إدارة مـؤسـسـة احلـشـد الـشـعـبي رغم
كـونهـا مؤسـسـة امنـية خـاضعـة للـحكـومة الـعـراقيـة وهذا مـا يضـعف مؤسـسة
ا يعرضـها للتفكك. ان تـجانس  احلشـد ويكشف عن نسيجـها اإلداري غير ا
شـرفـ علـيـها تـوحـيد وجـهات ؤسـسـة تتـطـلب من ا احلـكمـة في حـمايـة هـذه ا
النظـر واالتفاق عـلى مجـموعة مـباديء أولهـا تقد مـصلـحة العـراق العلـيا على

صالح والعمل ضمن سياسة احلكومة العراقية وتوجهاتها. باقي ا
نـطقـة وحتديداً ثالثـاً: السـياسـة اخلارجـية: في ظل الـتداعـيات الـتي تواجـههـا ا
فـيــمـا يــتـعـلق بــالـصــراع األمـيـركـي اإليـراني تــبـنت الــدولـة الـعــراقـيــة مـبـدأين
: األول الـنـأي بــالـعـراق عن الــصـراع وعـدم االنــخـراط في احلـصـار أسـاسـيــ
فـروض على اجلارة ايـران وان للـعراق خـصوصيـته باحلـفاظ على األميـركي ا
ـتـوازن الذي يـجـنـبه مآسـي جديـدة لـقد عالقـاته اإلقـليـمـيـة والدولـيـة بـالشـكل ا
كشـفت األحداث األخيرة في البالد حتول العراق إلى ساحة تصفية للحسابات
ا يـكشف ضـعف احلكـومة والقـيادات الـسيـاسية في ضمن مـحاور الـصراع 
ـبــدأين إلى خــطـة عــمل واضــحـة إلقــنـاع الــطــرفـ األمــريـكي تــرجـمــة هـذيـن ا

واإليراني برؤية العراق واإللتزام بها. 
ان نـأي أي بـلـد بنـفـسه عن أحـداث خـطـيـرة تـدور في محـيـطه اإلقـلـيـمي تـتـطلب
قـدرات دبـلـومـاسـيـة عـالـيـة وعـمل دؤوب حتت األضـواء وزيـارات مـكـوكـيـة لدول
التأثـير مثمـرة وهادفة حتمل رؤية وعـرضاً واقعيـاً مدعومة بتـوافق وطني حولها
ثيرة اما ان ودعم من القـادة السياسي في البلد واإلبتـعاد عن التصريحات ا
تغض الـنظر احلكومة عن ذلك فـهذا مرفوض أيضـا على الدبلوماسـية العراقية
ـارسـة دورهـا الطـبـيـعي في احلـفاظ عـلى سـيـادة العـراق من اخلـروقـات وما
ا يـتطلب بـعد الـتأكد توصـلت اليه من نتـائج أوليـة تشـير الى فواعل خـارجيـة 
من ذلك تقـد شكـوى الى مـجلس االمن لـلخـروقات الـتي حدثت انـسجـاماً مع

مباد القانون الدولى. 
رابـعـاً: سـيـادة الـعــراق: في الـوقت الـذي نـطـالب بــحـصـر الـسالح بـيـد الـدولـة
نطـالب الدولـة بحـصر سـيـادتهـا على أجـواء العـراق فال يـتحـقق التـوازن بدون
سك بـاالمرين فلذلك نـرى ان إصرار احلكومة الـعراقية عـلى ضرورة تنسيق ا
التحـالف الدولي مع اجلهات احلكومية قضية ضرورية لتحقيق السيادة فهناك
تالزم في واجـبـات احلـكومـة لـفرض سـيـطرتـهـا ارضـاً وجواً وهـنـا تبـرز بـراعة

وحنكة احلكومة في إدارة االزمة.   
الشـعب الـعـراقي يـتطـلع الى احلـكـومة إلبـعـاد الـعراق عن
سـاحـة الـصــراع بـدبـلـومـاسـيـة وحـكـمـة ووعي وتـوازن
وعلى احلـكومـة وقـياداتـها الـسيـاسيـة ان جتد الـسبل
كن ان حتقق الكـفيلة حلمـاية السيادة العـراقية فال 
تــقـدمــاً في مــلف حــصـر الــسالح عــلى األرض مـا لم
ــاثالً في حـصــر اسـتــخـدام الـسالح نـحــقق تـقــدمـا 

جواً.

االنـــســـان ويــــتم تـــقــــد كل االعـــمـــال
واالخــتـــراعـــات ويــكـــون هـــنـــاك جلــنه
ــتــخـصــصــ فى مــجـال حتــكــيم من ا
االخـتـراع وهنـاك راى اجلـمهـور واكـثر
مـخـتـرع يـاخـذ نـقـاط يـكـون هـو الـفـائز
بافضل عالم ومخترع عربى فى العالم
{ وماذا قدمت للحصول علي هذا اللقب ? 
- رقم (1) إخـــتــــراع جـــهـــاز لــــقـــيـــاس
درجه ؤشرات ا اإلنبعاجات بواسطة ا
ــلـمــتـرات . رقم (2) اخــتـراع جــهـاز بــا
ــوجــات فــوق الــصــوتــيــة لــقــيــاس بــا
اإلنـبـعـاجـات للـسـفن والـغـواصات. رقم
(3) إخـتـراع جلهـاز ذكي لـكـشف هـبوط
ســطح األرض في طـوره اإلبــتـدائي عن
طــريق الـقــمـر الــصـنـاعى.  —رقم ( 4)
اخـتــراع تـزجه امـنه لالنـسـان من دمـار
ـنـشـار رقم ( 5) عــمل ابـتـكــار لـنـقـالـة ا
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كن بناء االوطان ـتأخر بان ال تقدم منه وا هنالـك حقيقة اكدتها جتـارب العالم ا
من دون قانـون يحترم ويلـتزم به اجلميع احزاب ومـؤسسات ومنظـمات بعيدا عن
االهواء الـتي تفضي الى فـوضى وخراب .. سـنغافـورة وماليـزيا مثـاالن للنـهضة
سؤول اخمللص لوطنه كن ان تتحقق اذا ما حتـقق العدل ووجد ا والتـقدم التي 
لكـان اية موارد وخلف لهما يز سنغافـورة وماليزيا انهـما بلدان ال وشعبه مـا 
االسـتعـمـار مشـاكل مـتعـددة  الـتخـلف واجلهـل وما يـنتـجـانه من  ظواهـر سـلبـية
ابرزها الـفسـاد و االمية والـبطـالة  كمـا انهـما كـانتا تـعانـيان من تعـدد القـوميات
شـكالت الـتي تغـلـبت علـيـها بـاالرادة واحلـزم في تطـبـيق النـظام وغـيـر ذلك من ا
وذج نـاسب باعـتمـاد الكفـاءة فكـانتـا بحق  ـكان ا ـناسب في ا ووضع الرجل ا

يشار اليه في احملافل الدولية وفي كل مكان .  
ال نـظن ان احـدا من مـسـؤولـيـنــا لم يـسـمع ان لم يـطـلع ولـو عـرضـاُ عـلى جتـربـة
هاتـ الدولـت  غـير ان اي مـنهم ومـع االسف لم يتـعلم مـنهـما وال من ايـة دولة
اخـرى الـدروس بل انـهـم فـشـلـوا في حتـقـيق اي شيء لـلـعـراق وشـعـبه بل وهـذه
الـطـامة الـكبـرى كـانوا رمـوزا سيـئة لـلـفسـاد الذي اكل االخـضـر واليـابس وحرم
وارد وال العـباد من ابسط اخلـدمات .. فـكمـا يعرف اجلـميع انـنا بلـد التنـقصه ا
الكفـاءات اضافة لتـمتعه بقاعـدة صناعية بـدأت باخلمسيـنات وقطاع زراعي كان
ـكن ان يـسد حـاجـة الـسكـان ويـوفـر فائـضـا لـلـتصـديـر لـوال االهمـال والـتـخبط

هم الصناعي والزراعي . وتعمد تخريب القطاع ا
حـاربـة الفـسـاد ورموزه الـذي كـان وراء كل ما وعلى الـرغم من كـثرت الـوعـود 
نـعـانـيه كمـواطـنـ من ازمـات وخيـبـات وبـرغم مـا تـشكل مـن مؤسـسـات حملـاربة
كـافـحـته  اال انه الى االن ينـــــخـر في مـا بقي الفـسـاد اخرهـا اجملـلس االعـلى 
من جـسم مـؤسـسـات تـطـرد الـكــــــــفــاءات وال حتـتـرمـهـا فـالـقـول الـفـصل فـيـهـا

للمحاصصات .. 
ـبالـغة اذا قـلنـا ان بقـاء الـفسـاد وحيـتانه يـرتبط بـعدم ولـيس غـريبـا وال من باب ا
تطبـيق القـوان والـتجـاوز عليـها ومـثل هذا االمـر يدمـر اقوى البـلدان وال يـبنـيها
وما اكثـر القوان  عندنا التي بقيت حبـرا على ورق النها تعني باختصار فقدان

اجلهالء وانصاف االمي مواقعهم التي اليستحقونها .. 
في الـعـراق سادتي اليـنـقصـنا اال الـتـخلص من حـالـة الفـوضى الـتي يصـطـنعـها
نـاصب من دون  استـحقـاق وهذا اليتـحقق اال بـتطـبيق الـقانون تـربعون عـلى ا ا

الذي ينبغي ان يسري على اجلميع من دون استثناء .. 
ـواطن الـصابـر اذا مـا تـنـدر او سخـر من اي سـيـاسي او مـسؤول فـال تلـومـوا ا
يــــــــــتـحـدث عن الـقـانــــــــــون النه يـشـاهـد يـومـيـا الـكـــــــثـيـر من مـظـاهـر عدم
ــرور وسـيـر مـواكــبـهم عـكس ـا ابــسـطـهـا هــو عـدم تـطـبــيق انـظـمـة ا تـطـبــيـقه ر
اجتـاهـات الــسـيــر نـاهـيك عـن حتـويـلــهم الـوزارات الى اقــطـاعــيــــــــات لالقـارب

واالحباب !! 
ـترديـة حيث ال امن وال امان وبـقاء مـافيات ـنا بقـاء العـراق على هـذه احلالة ا يؤ
وعصابـات تتوهم انها فوق القـانون فال مصانع تهدر مـكائنها ويفتـخر مهندسها
وعامـلها باالنتاج  في القـطاع العام واخلاص وما عدنـا نأكل محاصيل زراعية
عراقية اال ما ندر  فالقطاع الزراعي يوشك ان ينتهي لعزوف الفالح عن الزراعة
نفـلتـة  وغيـرها من االسبـاب وجتريف بـسات واراضي بسـبب سياسـةالسـوق ا

زراعية وبيعها كاراضي سكنية  وغير ذلك ..  
فــازمـاتــنــا كـثــيــــــــــرة ومـركــبـة ســيــاسـيــة واقــتـصــاديـة
واجــتـمــاعـيــة سـبــبـهــا خـرق الــقـانـــــــــون واالسـتــهـتـار
بالـنــــــظـام وعدم وجـود مسـؤول قلـبه على وطـن ينزف
ومـواطن يئن من الـوجع واجلـوع .. فكـيف نبـني الوطن

ايها السياسيون كيف ?!

احتفاالت شعبية نوبية في القاهرة

صري العالم ا
زكي عبد اللطيف
في حفل توقيع


