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ـؤمن كـشـجـرة ال يـتـحـات ورقـها) أي ال  يـقـول رسـول الـله  مـحـمـد (ص) مـثل ا
يسقط  .. ويقصد  النخلة .. 

فالنـخلة  شجرة مثـمرة  نافعة  طيـبة  تتغلب على الـتقلبات السـنوية بالفصول
االربعة ..

وهكذا هو االنسان (مثمر أينما وقع نفع) ..
عنى هناك مثل صيني يقول (إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا  وفي هذا ا
وإذا أردت أن تزرع لـعـشر سـنـوات فازرع شـجرة  وإذا أردت أن تـزرع لـلعـمر

كله فازرع إنسانا) .. 
واالنسـان هـو إنسـان اينـمـا يكـون ...  في كل  زمـان ومكـان .. في الـبيت .. في
الــعــمل ..في الــشــارع .. هــنــا في بالده  أو هــنــاك  في بالد اخــرى .. في
ـقدسة  أوفي اي بـقعة أخـرى من أرض الله الواسـعة  تعـبرطبـيعة رحابه ا
ـارس  مهـمات أفعـاله عن انسـانـيته .. وهي كل ال يـتجـزأ .. فهـو وإن كان 
أخـرى  لـكــنه ال يـنـسى واجـبه االنـسـانـي جتـاه األخـر ..فـهـو انـسـان في كل

الظروف واالحوال ..
ـوجه ـبــادىء الـعــالــيـة هي بــوصــلـة االنــسـان في احلــيــاة .. هي ا والــقــيم وا
تـحكم في التصرفات واالفعـال ..وال يصل اليها االنسـان اال عندما يتجرد وا

عن أنانيته ..
وفي احلج  عندمـا يشتد الزحام ويكثر التدافع  بحـكم الكثافة البشرية العالية
الـتي تـدور حـول بـقـعـة مـحـددة يـحـاول كل حـاج أن يـجـد له مـكـانـا فـيـهـا الداء
ؤمن بابهى معانيها ..  عروفة  فتتجلى صورة االنسان ا ناسك بشروطها ا ا
وقد تـبدو صـورة الـتدافع الـقـوي في الطـواف والـسعي وصالة الـركـعتـ خلف
ن ال يـعيـشـها في مقـام ابـراهيم وفي رمي اجلـمـرات وغيـرهـا من اعمـال احلج 
حلظـتهـا من الداخـل هي حالـة تسـابق وتـنافس أو  أنـانيـة  تـظهـر االنسـان على
غيـر حقيقته  إنه ال يحب سوى نفسه  على حساب األخر  لكنها لم تكن كذلك
ا يرضيه ناسك  ـشروع  في اداء ا أبـدا  بل هي حالة من السعي اجلاد   –ا
ـا عـنـده  من الـثـواب واالجـر الـكـبـيـر والـتـقـرب الـيه  سـبـحـانه وتـعـالى طـمـعـا 
وطمـوح احلاج أن يغتنم هذه الفرصة االلهـية بكل اجزائها   لكي يؤدي ما شاء

عدودات.. له الله من الطاعات ويحظى باكبر قدر منها في تلك االيام ا
ا يـرضيه في احلج يتـفـرغ االنسـان لربـه  ويكـون كل عـمله خـالـصا لـوجهـه  و

سبحانه في تلك االيام العظيمة التي تعادل العمر كله .. 
ناسبة العظيمة  يـعيشها احلاج تظل مطبوعة في الذهن وهناك مـواقف في تلك ا
 منـها ما يـعبـر عن شخصـية االنـسان وطبـيعـته التي تالزمه في حـله وترحاله 

ناسبة ليس فيها مجال للرياء او اجملاملة .. دون تصنع  الن ا
ـســتـوى الـشـخــصي غـابت عن ذهــني الـهـواجس واخملــاوف الـتي تـقـلق وعـلى ا
رض الـتي كـانـت تالزمـني  وكم الـدواء الـكـبـير ـريض مـثـلي  رغـم أعـراض ا ا
ـانــيـة والــصـحـبــة الـطــيـبـة  الــذي يـرافــقـني في أيــام احلج  لـكن  االجــواء اال
ن هو يحتاجها تساعد احلاج في إتمام قتـدر  ساعـدة الكبيرة التي يقدمها ا وا
نـاسك واداء ما علـيه من واجبات بـافضل صورة يـتمنـاها  وتخفـف عنه أعباء ا

رض والتعب ... ا
ـصـادفـات اجلـمـيـلــة  أن يـكـون الـدكـتـور سـعـد داخل االخـتـصـاصي في ومن ا
ـسالك الـبـوليـة  ضـمن حمـلـتنـا يـؤدي الفـريـضة عـلى حـسابه جـراحة  الـكـلى وا

الشخصي  ولم يكن ضمن قرعة هيئة احلج والعمرة  .. 
لـتـزم خالل ايام ؤمـن ا قـدم  احلـاج الـدكتـور سـعد صـورة  مـشـرقة لالنـسـان ا

باركة ..   احلج ا
كان دائم احلـركة والزيارات للمرضى في غرفهم  كما حصل مع زوجتي أيضا
نـاسك خاصة كبار عندمـا اشتدت علـيها االنفالونـزا .. كان يتفقـد اجلميع في ا
ـهـندس عـادل  الـسـعدي الـذي كـان هو ـرضى بـرفقـة احلـاج الـدكتـورا الـسن وا
األخــر مـشـروعـا دائـمـا لـلـمـسـاعـدة  .. حتـولـت غـرفـتـهـمـا الى عـيـادة يـقـصـدهـا
سـاعدة الطـبية  وكأنه ريض ويـزور  قوافل أخرى بـعيدة مكـانيا عـنا لتـقد ا ا
مـسـتـشـفى مــتـنـقل   أو عـيـادة خـاصـة  نـاهـيـك عن خـلـقه الـعـالي  وأدبه اجلم
نـاسك والـزيـارات واجلوالت  ودائـم التـحـية وتـعـامـله اللـطـيف مع اجلـمـيع في ا
صعد طعم وا رضى يتفـقدهم باالسم .. في ا والسـؤال عن اجلميع  وخاصة ا
والــسـيــارة وفي الــسـيــر عـلى االقــدام .. كــان قـريــبـا من اجلــمــيع فـدخل قــلـوب

اجلميع..
وجـوده مـعـنـا كـان  عـامل إطـمـئــنـان لي في مـرضي  وجلـمـيع من يـحـتـاج له في

رض ..  استشارة أو دواء.. منحني قوة معنوية لتجاوز حالة ا
وفي أحـد االيام سـاءت صـحـتي بـعض الـشيء وإزداد الـورم في قـدميّ  بـسبب
شي الذي يـكون احد اسـباب هذا الـورم ايضا ارتفـاع نسبـة اليوريـا والتعـب وا
ـركــز الـصـحي لــهـيـئـة احلج كــمـا هـو حــال حـجـاج اخـريـن  فـصـحـبــني الى  ا
والعمـرة  البعيـد عن مقر اقامـتنا  و كان خـلية نحل مـتكاملة فـي العمل وتقد
مـا هـو مـطلـوب لـلمـريض من عالج وحتـالـيل واسـتشـارات طـبيـة وعـرضـني على
طـبيـب البـاطنـيـة و الكـلى االسـتاذ الـدكـتور مـعـتز فـوزي  وبـعد اجـراء التـحـاليل
طـلوبة والـفحص  وتـقد الـعالج الالزم طمأنـني على وضـعي الصـحي بشكل ا

ناسك .. ساعدني على اتمام ا
وعـنـدمـا تـشكـر الـدكـتـور سـعـد عـلى مـوقـفه .. يـأتي الـرد منـه  لم أقم بـاكـثر من

واجبي  االنساني ..
تراه إذا ما جئته متهلال 

كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
هذا هو الطب .. وتلك هي أخالق الطبيب ..

فالـطب ليس مـهنـة عـلمـية فـقط  بل هي قـبل كل شيء إنسـانـية وأخالقـية  ولـها
خصوصـيتهـا ولها قـسمهـا اخلاص بهـا   وصفاتـها  وفي مقـدمتهـا التضـحية
ـانه بـتلك والـشفـقـة والـرحـمـة والـرفق بـالغـيـر وتـكـون حـياة الـطـبـيب مـصـداق إ

بادىء في سره وعالنيته .. ا
فالـطبـيب طـبيب في كل زمـان ومكـان ... وفي كل الظـروف واالحوال .. وهـذا ما

جسده الدكتورسعد داخل في رحلة احلج معنا ..
مواقف مـشرقة  أخـرى تسجل الصـحابهـا  وهي كثيـرة ..تبقى في الـذاكرة  قد
تـكـون لـنـا فـرصـة اخـرى لـلـعـودة الـيـهـا إذا في الـعـمـر بـقـيـة   فـقـد كـان  احلج
مـناسـبـة طـيبـة لـلـتـعرف عـلى نـخـبـة مـتمـيـزة من االصـدقـاء االفاضل مـكـنـنـا الله
وإياهم من إدامـة الصلـة والتواصل والـتعاون عـلى عمل اخليـر  وكل ما يرضي

الله سبحانه وتعالى ..
وحج مبرور وسعي مشكور جلميع حجاج بيت الله احلرام  ..
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أعلمه الرماية كل يوم 
فلما إستد ساعده رماني 

بيت من الـشعر من قـصيدة اُخـتلف في نسـبها .. هـناك من نسـبها الى أوس بن
معن وأخر الى مالك بن فهم .. 

ن ـعروف الذي يسيء   شاع  هـذا البيت وذهب مـثال يقال الى اليـوم في ناكر ا
سـاعدة في ضعفه ولكن عـندما قوي  واشتد ن قدم له العون وا أحسن الـيه  و

عوده تنكر لكل ذلك وقابله باالساءة .. 
ـعـروفـة عــنـد عـامـة الـنـاس هـنـاك روايـتـان  فـي كـلـمـة (إشـتــد)  .. االولى وهي ا
راد  بها هملة وا (إشتـد) من القوة والشدة والبأس .. والثانية (إستد) بالس ا
السـداد في الرمي واتقانه   وهي االقرب وذكرها احلريري  في (درة الغواص)
) لـلخـليل بن ووردت في (الصـحاح) لـلـجوهـري و(الـلسـان) البن منـظـور و(العـ

احمد وغيرها من كتب التراث  ..
}}}}}
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عـبارة جـمـيـلة وضـعـتـها إسـتـاذة  عربـيـة جـامعـيـة في الـبالغة كـانت زمـيـلتي في
اضي   اجلامعة في مطلع سبعينات القرن ا

وضعـتـها في هـاتـفهـا  اجلوال بـدال من صـورة من حتب  أو تـرغب أو ما تـشاء
فيدة  وتلخص معنى البالغة ..   من العبارات اجلميلة ا

ن عبارة مـوجزة  كانـت  تعبـر عن شخصـيتهـا التي عرفت بـها ايضـا وتتمـناها 
تصل بها   ..  يقرأها من ا

 والعبارة هي :
البالغـة بواسطـتهـا تسـتطـيع أن تتكـلم كثـيرا دون أن تـقول شـيئـا.. وااليجاز فن

عنى الكثير بالقلليل القليل   بالغي يؤدي  ا
مع االبانة واالفصاح ...

ـكن أن تـسـتــدل بـهـا عـلى ـتــخـصـصـون أن الــبالغـة هي االيـجــاز  و ويـقـول ا
تـلقي .. فـهي ( تنـير الـعقل وحتـرك الذهن ) ـتكـلم  ومسـتوى فـهم  ا فصـاحة ا

تحدث ... وتكشف مستوى ا
كن عنى    امثـلة كثيـرة ال تعد وال حتصى وردت في الـقرأن الكر  في هـذا ا
ثال أن تقف من خاللـها على مـعنى البالغـة وقيمة االيـجاز .. منـها على سـبيل ا

ال احلصر ( ولكم في القصاص حياة يا أولي االلباب ) ..
ـنع القاتل من القـصاص واحليـاة كلمتـان  خلصتـا معاني كـثيرة .. الـقصاص 
االقدام عـلى القتل فـيكـون قد حافظ عـلى حيـاته  وكذلك فيـه حياة من يـراد قتله

فيـمتـنع الـقاتل خـوفا من الـقصـاص  وبـها يـسود اجملـتمع
الـــسالم واالطــمـــئـــنــان ويـــوفــر اجـــواء اخلـــيــر واحملـــبــة

والتسامح  والعمل  ..
ـكن أن يكـون االيـجـاز بـاحلذف  ايـضـا ....  ويـكون و
بحـذف أحد أجزاء اجلملة  كما في قوله تعالى ( وجاء
الئكـة صـفـا صـفا ) وتـقـديـر احملـذوف أمر أمر ربـك وا

ربك .. وقس على ذلك الكثير.
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الــقـاعــات الــدراسـيــة واجملـمــوعـات
ـادة الـسـيـرامـيك كـذلك الـصـحـيــة 
ـيـاه ـضــخـات ا ـدارس  جتـهــيـز ا
ولـــــــوكــــــــرات ودوالـــــــيـب لإلدارات
ـدرســيـة). واضـاف الــربـيـعي  إن ا
ــبــاشــرة به في ــشــروع ســيــتم ا (ا
االيــام الـقـادمــة لـتـهــيـئـة الــبـنـايـات
نـاسبة وتوفـير األجواء الـتربـوية ا
لـــلـــتـالمـــيـــذ قــــبل انـــطـالق الـــعـــام

الدراسي اجلديد). 
‰u ² « WMN

ومن جـــانب آخـــر قـــالت عـــضـــــــــو
مـــجـــلس مـــحـــافـــظــة ديـــالى جنــاة
الــــــطــــــائي لـ (الــــــزمــــــان ) امس إن
(التـسـول بات مـهنـة ويـدار من قبل
ـا يجـلبه من مافـيات مـحلـية نـظرا 
امـــوال وفــيـــرة دفــعـت الى ابــتـــكــار
سلسـلة أدوات من اجل التـأثير على
عاطفة االهالي) . واضافت الطائي 

ـتـسوالت قـمن بـتأجـير أن  (بعض ا
اطـفـال صـغـار مـن ذويـهم وجـلـبـهم
من مـحــافـظـات أخـرى الى بــعـقـوبـة
وبــقــيــة مــدن ديــالى الســتــخـدامــهم
كوسـيلـة للـتـأثيـر على كـسب عاطـفة
األهـالـي)  الفـتــة الى  (وجـود اكــثـر
من 30 طــفـال مــؤجــرا فـي احــضــان
تسوالت ). واشارت عضو مجلس ا
ديالى الى ان  (الـتسـول يتغـلغل في
مـدن احملـافــظـة وخـاصـة بــعـقـوبـة )
مشـيرة الى  (ضـرورة ايجـاد حلول
مـوضـوعـيـة لـلـملـف خـاصة وأن 90
ـتــسـولــ من الـنــسـاء ـئــة من ا بــا
والرجـال وحتـى االطفـال هم وافدين
من محافـظات اخرى) .وقررت وزارة
الــتـربـيــة تـثــبـيت عــقـيـل اجلـبـوري
مـــديــراً عــامـــاً لــتــربـــيــة مــحـــافــظــة
الديـوانيـة. وأبـطلت (قـرار احلكـومة
احملـــلــيــة في الـــديــوانــيــة بـــإقــالــته

وتــعـيــ عالء الــشـمــري بــدالً مـنه).
وكـــان مـــجـــلس احملـــافـــظـــة صـــوت
ــطـلـقـة في الـسـابع من بـاالغـلـبـيـة ا
ـاضي عــلى الـشـمــري كـمـديـر آذار ا
عـــام لــتـــربــيـــة احملـــافــظـــة بــدالً من
اجلبوري).وكشفت مصادر امس عن
مفـاجأة غـير متـوقعـة اثنـاء عمـليات
تــرمـــيم جــدار مـــدرســة في مـــديــنــة
ــقـــاول صــواريخ الـــصــدر شــاهـــد ا
والغـاما مـدفـونة الى جـانب اجلدار.
ــدرســة في مــديــنــة الــصـدر وتــقع ا
قـطـاع 14 مـنــطــقـة اجلــوادر حـيث
ـقـاول اجلـهـات االمـنـيـة بـهذا أبـلغ ا
االمـــــر.  وقــــال شــــهـــــود عــــيــــان أن
ـكـان (الـقـوات االمــنـيـة قــدمت الى ا
لـرفع ومـعـاجلـة الـصـواريخ).  وكـان
ـاثـل  حـصل قــبل ســنــتـ حــادث 
بقـطاع 10 حيث انـفجـرت صواريخ

 عقيل اجلبوريومتفجرات كانت مخزونة.
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ديـرية الـعامـة للـتربـية في أعلـنت ا
ـبـاشـرة مـحـافـظــة ديـالى   قـرب ا
دارس في قـضاء بتـأهيل عـدد من ا
بــعــقــوبــة بــالـتــعــاون مع مــنــظــمـة

ميرسي كرو الدولية. 
وقـــال  مــديـــر قـــسم االعالم ســـنــان
الــــربـــيــــعي لــ (الــــزمـــان ) امس إن
ـدير الـعـام للـتربـيـة في مـحافـظة (ا
ديـالى جـعـفـر مـعن الـزركـوشي اكـد
إنه سيتم تـأهيل وجتهـيز مدرستي
الـــقــادة االبــتــدائــيـــة ومــركــز حــقك
بالتعلـيم في منطقة كـاطون الرحمة
ـرواح الـسـقـفـية ـواد مـتـمـثـلـة بـا
وأبـواب حـديـد لـلـقـاعـات الـدراسـية
واجلناح اإلداري وسبـورات حديثة
وجتـهيـزات ريـاضـيـة ومسـتـلـزمات
ائـيـة والـكهـربـائـية لـلـتأسـيـسـات ا
ومواد إلجناز أعمال تغليف أرضية
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اذا انتقد او نشر معـلومات تنقش وتطلع
وتعـرف الراي الـعـام إليجـابـيات وتـكشف
سؤول  سلبيـات  لكنـها ال تروق لـباب ا
وكذالك احملامـ الذين يـحتاجـون لطريق
ــهــنـة ســلــيم يــنــقــذهم من تــشــويــهــات ا
والـنـهــوض بـواقع اعـداد احملــامـ وقـلـة
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وال يــخــتــلف الــواقـع مع الــنــقــابــات ذات
اجلانب اإلنـسانـي كالـصيـاديـلة واألطـباء
وأطبـاء االسنـان والزراعـي والـبيـطري
ـريض واإلنسـان ما هن الـصحـيـة  فا وا
زال بعاني من تـواطؤ  حتسب سـلبا على
هنة كفقـدان االنسانية وتـراجع العلمية ا
والــدخـــول بــاحلـــســـابــات والـــصــفـــقــات
الـتـجـاريـة  ولـعل اعـتـصـامـات امـام مـقـر
ـا وصل ــهـنـدســ تـدق االنـذار  نـقـابـة ا
ة  ـهنـدس العـراقي من صورة مـؤ اليه ا
دراس ومسـتوى الـتعـلـيم باجلـامعـات وا
ـعلمـ ونقـابتـهم  وليس يحـتاج وقـفة ا
لـــديـــنـــا من كـــلـــمـــات ســـوى "كل شي من
ـاضي ذهب ومن كــان قـبل الــواقع قـوي ا
ومـشــدد وتـغــيـيــر كل شي"  فـالــنـقــابـات
همة والطبقات الـكادحة باتت غائبة عن ا
تــظـــاهـــرات تــنـــدد بــالـــفــســـاد وتـــطــالب
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تــــقـف الــــدولــــة ونـــــقــــابــــات واحتــــادات
ـهـنـة عـاجـزة عن إيـجاد حل وجمـعـيـات ا
الزمـات العـراق  وتـسـجل تـراجـع باالداء
مع مــرور الـــزمن وعــبــر تـــاريخ الــعــراق
اضـيـة كـان احلـراك والدور ـئـة سـنـة ا با
حــــيـــــويــــاً  وشـــــكــــلـت وســــائـل ضــــغط
بـــــاالعـــــتـــــصـــــامـــــات والـــــتـــــظـــــاهــــرات
واالحــتـــجــاجـــات  وحــقـــقت أهـــدافــاً بل
أســقــطت حــكـــومــات وقــدمت الــدراســات
والـرؤيــة والــبـحــوث وخــطـوات اجــتــيـاز
ــشــاكل  حـــتى وصل رئــيـس الــنــقــابــة ا
واالحتاد واجلـمـعـيـة الى مـنـصب الـوزير
في التشكيالت واالنظمة واحلكومات عبر
مراحل مـختـلفـة  ووصـلت حلال مـكتـوفة
االيدي كـحـال مـفـاصل الـدولـة ال تـقدم وال
حل لــلـبــطــالـة  وال صــوت يــسـمـح بـوجه
الـــفــســـاد والـــســـرقـــات لــلـــمـــال الـــعــام 
ـهن والضـغط على أعضـائها واستغالل ا
عـيشية . ويرى الـصحفي عماد باحلياة ا
مخـيبـر الدليـمي ان سـنوات مرت دون ان
ـر به يـقـدم شي اعـتـبـاري لـلـواقع الـذي 
الصـحـفيـ من قـلة فـرص الـعمل وإغالق
ؤسـسـات االعالمـيـة بـاسـتمـرار نـتـيـجة ا
عوامل مـتـعـددة والـسيـر بـطـريق األلـغام

الـــســــيـــاسـي بـــاجتــــاه احلـــكـم الـــواحـــد
بالسبعينيات والثمانينات والتسعينيات
كــان دورهــا في الــعــمل واســنــاد الــدولــة
ــمـــكن من واحلــكـــومـــة وتــوفـــيــر أدنـى ا
ــواجــهـة الــعــيش الــكــر  وتــوصـلـت 
دخــول الـقــوات االجــنــبــيــة بــعـد 2003 
ـظـلومـ  واعـتراض وطالـبت بـحـقوق ا
اجـراءات االحــتالل  وســاهــمت بـكــتــابـة
الــــدســــتــــور وبــــعـــدهــــا بــــدا الــــتــــراجع
واالنـــخـــفــــاض بـــاالداء وقـــلــــة الـــذهـــاب
لـلــنـقــابـات ــوتــمـر الــعـام   النـتــخــابـات ا
وصعـود شخـصـيات لم تـتـمكن من خـدمة
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ـــيــ بــاحملــامــاة وبــاتت طــبـــقــات الــعــا
ـقــاوالت واالقـتــصــاد والـطب واالعالم وا
والتعلـيم مهددة لتـرك مهنتـها  او سلوك
ـــلـــتـــقى طـــريق خـــاطئ وانـــحـــراف عن ا
واالخالق . وحــدد احملـــامي احــمـــد عــبــد
الــعــزيــز  طـــرق تــفــعــيـل وســائل ضــغط
ـتـواصـلـة وتـقد الـنقـابـات بـالـلـقـاءات ا
ان والقضاء رؤية وحلول للحكومة والبر
 من قـبل خـبـراء وبـاحــثـ لـهم عالقـتـهم
ـهن ونظـافـة اليـد والفـكـر ومحـايدين  با
فــالـنــقــابــات لـديــهــا إمــكـانــيــات وعــقـول

بـــاخلــــدمــــات  فـــالــــعــــمـــال واحملــــامـــ
ـعـلـمـ والـصـحـفـيـ واالقـتـصـاديـ وا

واجلميع مـعهم بـدون بوصلـة  ترشدهم 
واكتـفت بعض الـنقـابات بـإصدار بـيانات
مكـتوبـة تختـفي بـعد ساعـات عن االذهان
ــثــقــفـ وال تــؤثـر ودور احملــاســبــ وا
بـدون اَي دافع لــكــشف الـفــســاد وتـبــذيـر
أموال الـشـعب ولـديـهم قدرة مـاكـنـة ارقام
ليست قاصـرة . ويشد الكـاتب والصحفي
عـبـد احلـميـد حـسـن العـمـاري  ان طـريق
تصحيح مسار الدولـة وأركانها احلكومة
ـان والـقضـاء يـتم عن حـراك مـهني والبـر
مــشـــتـــرك وفق نـــظــريـــات بـــنــاء الـــدولــة
الـسـيــاسـيــة والـعـلــمـيــة  وواقع الـعـراق
ــؤسف حــالــيــا نــرى تـراجـع حــاد لـدور ا
ـهـنـيـة  الـتي سـجـلت تـاريخ الـنـقـابـات ا
مـــشــــرف عــــبـــر 100 عـــام مـن الـــتــــاريخ
عاصر  واجـبرت االحتالل واالسـتعمار ا
العـثـمـاني والبـريـطـاني عـلى اخلروج من
ـلــكـيـة وقــبـلــهـا  وكـانت الـعـراق بــزمن ا
وســـــائل ضـــــغـط مـــــشـــــتـــــرك مع االعالم
الــــصــــحــــافـــة واإلذاعــــة والــــنــــشــــر في
تــضــاهــرات مـــتــواصــلــة بــالـــثالثــيــنــات
واألربـــعــــيـــنــــيـــات واخلــــمـــســــيـــنــــيـــات
والـســتـيــنـيـات  وحــتى بــفـتـرة الــضـغط

رصيـنة وجـبارة  والـدولة بـحاجـة ماسه
الــيــهـا  لــكن احملــاصــصــة الــســيــاســيـة
واحلزبية تقف امـام الكثيـر من طاقاتها 
رسم الــســيــاســة الــعــامــة مع احلــكــومــة
والسلطـة التشـريعيـة مهم ان يشارك اهل
هن  فالبطالة واخلدمات حتتاج اموال ا
والعراق غـني وموارده وخيـراته وفيرة 
وحالة مكتـوفي االيدي البوم غيـر مقبولة
اطالقــا ونــريــد الـــتــحــرك وتــقــد شي 
ــكن ان تــعـالج ــهــنــة  وحـالــة تــراجع ا
بقوة شـخصيـة النقـيب او رئيس النـقابة
واالحتاد واجلمعـية مع تفـعيل دور جلان
راقـبة واحملاسبة السلوك واالنـضباط وا
الشديدة والقـانون واالنظمة والـتعليمات
موجودة لـوقف اَي حالة سـلبيـة وخاطئة
 ولعل مشاكل اجتماعـية باجلملة حتدث
منـذ سـنوات واالن وسـتـشكل خـطـر كبـير
ـعـاجلة  وتتـصـاعـد اذا لم جتـد احلل وا
ـتـعـلـم ـهن ال تـنـحـصـر بـا خـاصة ان ا
ـيـة بل هـناك الـعـمال والشـهـادات األكاد
الـكـادحـ والـكـسـبـة وشـرائح مـتـعـددة 
ونامل ان نتصدى للفقر والبطالة وإيجاد
فرص عمل للشباب ذكور وإناث  ليتمكن
الـعراق مـن اسـتغـالل طاقـاتـهم وإرادتـهم

باحلياة .
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هذا اجلسـر في ظل ظروف احلصار
و الـتـهــديـدات األمـريـكـيـة. هـذا يـدل
على ثـقة بـالنفـس والتحـدي بالـبناء

واألعمار.
يــقع اجلــســر في مــديــنــة (مــشــكـ
شـهــر) وهي تــابــعـة إلـى مـحــافــظـة
اردبـــيل-كـــلـــمـــا اريـــد احلـــديث عن
اردبيل ارى نـفسي في إحـدى القرى
ــدن الـتــابـعـة لــهـذه احملــافـظـة. او ا
ا انـنا سـوف نغـادر اردبيل غدا و
ـــعــلـــومــات عـــلــيـه إلــيـــكم بـــعض ا
التاريخية عن اردبيل"االسم جاء من
الــشـــيخ" صــفـي الــدين االردبـــيــلي"
حـيـث تــوجــد مـقــبــرة صــفي الــدين
ـلك اسـمـاعـيل الـصـفـوي. ومـقـبـرة ا
مــؤسس الـدولــة الـصــفـويــة يـتـصل
نــــســــبـه بــــالــــشـــيـخ صــــفي الــــدين
االردبـيـلي الـذي تـوفى عن عـمر 83 
عــامــا ودفن فـي اردبـيـل بــالــرجـوع
علق في مـشكـ شهر إلى اجلسـر ا
لـفت نـظــري و نـحن نـسـيـر في هـذه
دينة متـوجه إلى اجلسر وجود ا

مـــقـــهى يـــجـــلس فـــيـــهــا
مــــدخــــنــــ االرجــــيــــلـــة
وضــعـت عــلى الــطــاولــة
وليس كما عندنا توضع
في األرض لـــلــســيــطــرة
عليـها ومتابـعة اجلمرة
ــقـهى حــتى أن عــامل ا
يرفـع نفـسه لـيصل الى
اجلــمــرة واصالحــهــا
وكـــانـــوا مـــجـــمـــوعـــة
كــــبــــيــــرة من الــــرواد
يقابـلهم بالـعدد نفسه
ــــقــــابل بــــاجلــــانب ا
وحـيــنـمـا يــتـحـدثـون
يــبـدأ أحــدهم يــفـتش
عـن وجــه االخـــــــــــــــر
مـتـحــاشـ احلـاجـز
الــــــــــــتـي حتـــــــــــدثـه
االرجيله. يبلغ طول
ــــعــــلق اجلــــســــر ا
365م وعـــــــرضه 2
مــتــر وارتــفــاع عن
الــوادي الــذي كـان
نـهــرا فـيــمـا سـبق
هـــو نـــهـــر خـــيـــو
شــــــــاي يــــــــبــــــــلغ

80مـــــــــــتـــــــــــرا 
تصميمه عام 2015 بدأ العمل

السياحي فيه عام 2018 وهو جسر
لـلــمـشـاة فـقط وانـت تـعـبـر اجلـسـر
تـصـادفـك مـجـمـوعـة من الـفـعـالـيـات
مــثل ركـوب اجلــمل واخلـيـل وعـربـة
احلـمــار ومـبـدان سـيــارات الـسـبـاق
ـكــنـك الـتــقــاط صــورة تــذكــاريـة و
البس التـراثـيـة اإليرانـيـة ونحن بـا
قمنـا ببعض من هذه الـنشاطات. و.
ـــكــنـك الــعـــبـــور عن طـــريق كـــمـــا 
ـقـابـلـة الــطـيـران جـوا إلى اجلـهــة ا
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بــعـدهــا تـوجــهـنـا إلـى أحـد األمـاكن
السـيـاحيـة في سـره ع وهي قـرية
تـقريـبا كل سـكانـها يـعمـلون خلـدمة
الـسـياح يـبـعـون الفـطـائـر السـاخـنة
الــلـــذيــذة والـــلــ الــرائـع والــذريــة

ــشـــويـــة والــفـــواكه واحلــلـــويــات ا
وبـعض الـسـلع الـتـراثـيـة كـمـا يـقوم
البـعض بالـعزف والـغنـاء للـحصول
على بعض النقود. وأهم ما في هذه
الــقـــريـــة الــتي اســـمـــهــا (ولي درة)
يــقــصــد بــهـــا" فــيال الــوادي" و هــو
الشيء الغـريب فيهـا ماء ليس عد
ـاء"عـد الــطـعم كــاحـدى خــواص ا
ـاء الـلـون و الـرائـحـة والـطـعم" بل ا
فــيه طـعم الــسـفن اب يـحــتـوي عـلى
ــتــوفـــرة من الــيــنــابــيع الــغــازات ا
ــعــدنـيــة ويــســتــخــدم لــلـعـالجـات ا
الـطـبيـة ونـحن تـناولـنـا مـنه الكـثـير
واخـذنــا مـعـنـا عـنـد مـغـادرتـنـا هـذه

القرية.
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الثانية كما تـوجد ينابيع لعالجات
تـعــقـيـم الـعــيـون واخــرى لــتـفــتـيت
احلصى بـالكـليـت وأمـراض القلب
ـفـاصـل وعـمل الـكـبـد واألمـراض وا

النسائية.
التـقينـا ببـعض السيـاح من العراق
ــديـنـة يــقـضــون شـهــرين في هـذه ا
ويــقـولـون بــأنـهـا أجـمـل مـديـنـة في
إيــــران فـــهـي جتـــمـع بـــ أصــــالـــة

اضي وروعة احلاضر. ا
ــديــنـــة ال تــغــلق في الــلـــيل هــنـــا ا
مطاعـمها واسـواقها اال في الـساعة
الــواحــدة لــيال. تــنــاولــنــا الــطــعـام
الـــلــذيـــذ والــرخـــيص واشـــتــريـــنــا
احلــلــوى الــســوداء الـتـي تــشــتــهـر

دينة الرائعة. بصناعتها هذه ا
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لــيس من الـســهل ان تـتــحـدى دولـة
مــــثل إيــــران دول الــــشـــرق األوسط
لـتــقــيم اكــبـر جــســر مـعــلق بــأيـدي
وخـبرات هـنـدسيـة إيـرانيـة وبـكلـفة
21 مـلـيـون دوالر. وان يـكـون إقـامـة
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فـي إيـران كــلــمــا تــصل إلى مــديــنـة
تـعـتقـد بـأنـها األجـمل لـكـنك حيـنـما
تــزور مــديـنــة أخــرى يـتــغــيـر رأيك.
) قـرية تـابعـة إلى مـحافـظة (سـرع
اردبـيـل وتـسـمى (مـديـنــة الـيـنـابـيع
جـرد وصولنا عدنـية الدافـئة) و ا
إلى هـــذه الــقـــريـــة الــتـي ســتـــكــون
اقامتنا فيها عند مكوثنا في اردبيل
اخـــتــلـف اجلــو وأصـــبح ابــرد ومن
ــــديــــنــــة ال يــــتم ـــــيــــزات هــــذه ا
اسـتـخـدام ايـة وسـيـلـة تـبـريد حـتى
ــروحـــة لــبـــرودة اجلــو والـــهــواء ا
ـنـعش الذي يـشـفي الـعـلـيل فضال ا
على وجود اكـثر من موقع للـينابيع
الـتي تتـدفق من جـبل(سـيالن) الذي
ـدينـة. سـرع تـستـقبل يـقع غرب ا
مـاليـــ الــســـيـــاح من داخـل إيــران
ــنــاظــرهــا وخــارجــهـــا لــلــتــمــتـع 
الطبيعية واجواءها اآلمنة والعالج
ـتـنـوعـة الـتي تـتـدفق بـيـنـابـيـعـهـا ا
ــعــدنــيــة وتــعــتـرف ـيــاه ا فــيــهــا ا

الـدوائـر الـصـحـيـة والـطـبـيـعـة كون
ياه عالجا من األمراض التي هذه ا
يـعـجز الـدواء عن إيـجـاد احلل لـها.
لـــذلك تـــســـمى (يـــنـــابـــيع اجلـــنــة).
ســرعــ تـبــعـد عـن تـبــريـز 230 كم
وعـن طــــــهـــــران  619 كـم مــــــعـــــدل
احلرارة 25درجـة في الـصـيف وفي
الـشـتـاء 8 حتت الـصــفـر. وتـشـتـهـر
ـديــنـة بـوجـود كـل أنـواع الـفـواكه ا
واخلــضـروات بــاإلضـافـة إلـى انـهـا
ـدن الـرخيـصـة جـدا. تـصوروا من ا
ـوجودة في الذهـاب إلى الـينـابيع ا
ـبـلغ 3 آالف ديـنـار ــديـنـة  مـركـز ا
فـقـد ســارعـنـا لـلـذهـاب إلى (يـنـبـوع
قـهوة سـوي) ويـسـمى بهـذا لـوجود
ـــكــان ــقـــاهي فـي بــوابـــة ا احـــد ا
وتـمتـعـنا بـالـسبـاحـة في األحواض
اخملــتـلـفــة احلـرارة والــتي حتـتـوي
ــعــدنــيـة ذات عــلى انــواع األمالح ا
اخلـــــواص الـــــعـالجـــــيـــــة كـــــامالح
الــصـوديـوم والـبـوتــاسـيـوم. مـعـدل
يـاه فـيهـا يـبلغ 7,2 لـتر في تـدفق ا
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السباحة في ينابيع اجلنة


