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أتـاح لي عـمـلي الـصـحفـي في وكـالة
األنـباء الـعـراقيـة ومن ثم مـجـلة ألف
باء أن أحضر معظم مـؤتمرات القمة
ؤتمر األول في العربـية ابتـداء من ا
كانـون الثـاني عام 1964 وأستـطيع
اآلن أن أقول إن مـا حـدث في مؤتـمر
القمة العـربية الثالث عام 1965 هو
من أغــــرب األحـــــداث وأعــــجــــبــــهــــا
بالنـسبة لي وللـوفد العـراقي وللقمم

العربية أيضا!!
ــؤتــمـر الــذي انــعــقـد في فــفي ذلك ا
غرب في مدينـة الدار الـبيضـاء في ا
مثل هذا الـشهر عام  1965وحضره
من الـــعــراق الــرئــيـس عــبــد الــسالم
عـــارف وصــلــتــنــا أخــبــار تــفــيــد أن
انـــقالبــا قـــد حــدث فـي الــعــراق وأن
مـصــر وراء االنـقالب وأن الــذي دبـر
االنــقالب هـو رئــيس الــوزراء عـارف
عبد الرزاق الذي يحتل عدة مناصب
مهـمة أخـرى هي وزير الـدفاع وقـائد
القـوة اجلويـة وهو الـذي كان يـنوب
عن رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة في فــتــرة
ـا يـثيـر الدهـشة غيـابه ولـذلك فإن 
أن االنقالب فـشل في سـاعاته األولى
وان رئــــــيس الـــــوزراء قــــــد فـــــر إلى

القاهرة.
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تلـقى الرئـيس عـارف اخلبـر من أحد
صريـ مساء يوم 15 الصحفـي ا
أيـلـول قـبل يــوم من اخـتـتـام الـقـمـة.
وقيل أن الرئيـس جمال عبـد الناصر
ـحـاولة االنـقالب هـو الـذي اخـبـره 
الفاشلة وعـلى أية حال فانه أمضى

ــنـصـور لــيـلــة عـصـيــبـة في فــنـدق ا
ـلـوك والـرؤسـاء اخملـصص إلقـامـة ا

العرب.
 وفي صبـاح الـيوم الـتـالي زاره عدد
من الــرؤسـاء بــيـنــهم عـبــد الـنــاصـر
الذي طمـأنه بان احلـالة قد اسـتقرت
في بــــغــــداد بــــعــــد فــــشـل احلــــركـــة
االنـــقـالبـــيـــة ورغم ذلـك فـــان بـــعض
الـتـقـاريـر اإلخـبـاريـة كـان يـشيـر إلى
ــوقف ويـلـمح إلى أن غـمـوض في ا
ـا حـدث ألن القـائـم ـصر عالقـة 
باحلركة محسوبون عليها وزاد في
ـصـري وحـدهم هـذه الـشـكـوك أن ا
كانوا مصدر األخبار التي تصل إلى

عبد السالم عارف. 
وكان أم هويدي سفير اجلمهورية
ـتـحـدة في بـغـداد والـذي الـعـربـيــة ا
تــولى فـــيــمـــا بــعـــد رئــاســـة جــهــاز
اخملــابـــرات ووزارة احلــربـــيــة عــلى
اتــصــال مــســتــمــر بــالــرئــيس عــبــد
ــوضــوع ولم تــكن الــنــاصــر حــول ا
هــنـاك أيــة مــعـلــومــات مـبــاشـرة من
بـــغـــداد ولـــكن بـــعــد 24 ســاعـــة من
ـــتـــضـــاربـــة وصل الـــدار األنــــبـــاء ا
الــبــيــضــاء مـبــعــوث من بــغــداد هـو
الـدكتـور عـبد الـلـطيف الـبـدري وزير
الصحة لـيشرح للـرئيس عبد السالم
مـا حدث ويـطـمـئـنه علـى الوضع في

بغداد.
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وقــرر الــرئــيس عــبــد الـسـالم عـارف
عدم حضور اجللسة اخلتامية للقمة
والــعــودة إلـى بــغــداد مــهــمــا كــانت
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وصـعــدنـا الـسـيـارات وتــوجـهـنـا في
موكب رسمي شق طريقه في شوارع
الــقــاهـرة واكــتـشــفــنـا اخــتـفــاء أحـد
الـصـحـفـيــ واتـضح فـيـمـا بـعـد أنه
كــان نـائـمــا في الـغــرفـة وعـثــر عـلـيه
مـوظـفــو الـرئـاسـة في الــيـوم الـتـالي

عندما كانوا ينظفون الغرف!!.
ثم الحــظـــنــا إنـــنــا قـــد خــرجـــنــا من
القاهـرة إلى طريق صـحراوي مارين
ــنــطـقــة األهــرامـات ثم دخــلــنـا في
كن أن يكون فيها مطعم صحراء ال 
أو دار ضـــيـــافـــة. وإزاء ذلك أخـــذنـــا
نتـهامس حول مـصيـرنا وتـردد أننا
ا كنا في طـريقنـا إلى االعتقال أو ر
نفى بأنه نفى بل أن أحدهم حدد ا ا

النمسا وآخر قال أنه السودان!!
وبـعد مـسـافة لـيسـت قصـيـرة دخلـنا
إلـى مــنــطــقــة عــســكــريــة وتــوجــهت
السيارات إلى مطار عسكري صغير.
هـــنـــاك كـــانت تـــربض عـــلى مـــدرجه
طـائـرة مـدنـيـة حتمـل اسم (اخلـطوط

اجلوية العربية).
صـــعـــدنـــا الــطـــائـــرة ولم جنـــد أثــرا
شير للرئيس عبد السالم عارف أو ا

عبد احلكيم عامر. 
وبــعــد نـــصف ســاعــة من االنــتــظــار
والـقـلق داخـل الـطـائـرة وصل عـارف
ــشــيــر حــيث تــعـانــقــا عــنــد سـلم وا
الطـائرة ثم صـعد عـبد الـسالم عارف
وكــان في غــايــة االنــزعــاج حــتى أنه
ـلـحق الصـحفي في صرخ في وجه ا
القـاهرة مـحي الدين إسـماعـيل الذي
أراد أن يــحــصل مــنه عــلى تــصــريح

صحفي.!!
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وحتركت الـطـائرة دون أن يـعـلم أحد
من أعــــضــــاء الــــوفـــد الــــرســــمي أو
الــصــحــفي شــيــئــا عن اجلــهـة الــتي
تـقـصدهـا وزادت الـشـكـوك والـظـنون
إلى درجة كبيـرة ولم يجرؤ أحد على

االستفسار من رئيس اجلمهورية!!
وبــــعـــد حــــوالي نــــصف ســــاعـــة من
الـطـيـران الحـظـنـا أن طـيارا جـاء من
مـقـدمة الـطـائـرة لـلـسالم علـى رئيس
اجلــمــهــوريـة وســمــعــنــا أنه شــقـيق

الرئيس جمال عبد الناصر. 
وقد أشاع ذلك الـطمأنـينة في قـلوبنا
ـــعـــقـــول أن تـــبـــعث ألنـه من غـــيـــر ا
تحدة حكومة اجلـمهوريـة العربيـة ا
شقيق جـمال عبـد الناصـر في طائرة

قد تكون عرضة خلطر القصف.
وأخذت الـطائـرة تهبط شـيئـا فشـيئا
ــكــان الــذي تــنــوي دون أن نــعــرف ا
ـا يـحـدث في الـهـبـوط فــيه وخالفـا 
عمليـات الهبـوط فقد هبـطت الطائرة
ـدرج دون أن حتـوم مـبــاشـرة عــلى ا
ـطـار الـذي كـمـا جـرت الـعـادة فـوق ا

تنوى الهبوط فيه.
وكــانت دهــشــتــنــا عــظـيــمــة عــنــدمـا
اتــضــحت لــنــا مـعــالم مــطــار بــغـداد
ــثــنى) ثم كــبـرت دهــشـتــنـا (مــطـار ا
ــســـؤولــ عــنـــدمــا رأيـــنــا بـــعض ا
مـــصــــطـــفـــ لــــلـــمـــشـــــــــــاركـــة في

االستقبال.
وهكذا انتهت تلك الرحلة العجيبة.

WL∫ جمال عبد الناصر وعبد السالم خالل القمة العربية
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وقــعت احلـكــومـة اتــفـاقــاً مـهــمًـا مع
ائي لدعم ـتحـدة اإل برنامج األ ا
نـشـاطـات مـشـروع إعـادة االسـتـقرار
بلغ يصل الى 33 في أنحاء البالد 
مــلــيـون دوالر لــتـنــفــيـذ الــعــديـد من
نـاطق. وبـحسب شـاريع في تـلك ا ا
بـــــيــــان تـــــلـــــقــــتـه (الــــزمـــــان) امس
فـــإن(االتـــفــــاق الـــذي يـــؤشــــر ثـــقـــة
احلـــكــومـــة وثــبـــات شــراكــتـــهــا مع
ـائي يهدف الى إعادة البرنامج اإل
تـأهـيل الـبـنى الـتـحـتـيـة واخلـدمات
اء والـكهـرباء والـرعاية األساس كـا
الـصـحـيــة واإلسـكـان والـتـعـلـيم في
ـــتــضــررة وال ــنـــاطق احملــررة وا ا
سيما نينوى واألنبار وصالح الدين
وديالى وكـركـوك والبـصـرة) مشـيرا
ـــــالي اخملــــصص ــــبــــلغ ا الـى ان (ا
للبرنامج يصل الى  33مليون دوالر
شـاريع في تلك لتـنفـيذ الـعديـد من ا
ــنــاطق).ونــقل الــبــيــان عـن األمـ ا
الـعـام جمللس الـوزراء حـمـيـد الـغزي
تــأكــيــده(سـعـي احلـكــومــة من خالل
ـشـاريع تـوقـيع االتـفـاقـيـة لـتـنـفـيـذ ا
الــتـنــمــويـة في الــعـديــد من مــنـاطق
ـتـضــررة  وتـركـيــز اجلـهـد الـبـالد ا
ــنـاطق األكـثــر تـضـرراً سـواء عـلى ا

ــــنـــــاطق احملـــــررة او بــــقــــيــــة في ا
احملـــافـــظـــات) مــوضـــحـــا ان (ابــرز
شاريع التي بـنيت عليها االعمال وا
االتفـاقيـة تـركز عـلى البـنى التـحتـية
ـاء والـكهـربـاء والصـحة ومشـاريع ا
واخلـــــدمـــــات االخـــــرى اذ مـــــازالت
مــحـافـظــاتـنــا حتـتـاج الـى مـزيـد من
الـبــنى الـتـحــتـيـة واخلــدمـيـة ونـحن
نـؤكـد من خـالل هـذا االتـفـاق الـتـزام
العـراق بالـشراكـة السـتراتـيجـية مع
ــتــحـــدة الــرامــيــة الى اعــادة اال ا
ــــنـــاطق احملـــررة االســــتـــقـــرار في ا
وإعــادة الـنــازحــ وبـنــاء وتــاهـيل
البـنى التـحتـية في احملـافظـات التي
عانت وتضررت جـراء الظروف التي
مــرت بــالــبالد).مـن جــانـبــهــا لــفــتت
قـيمة لـلبرنـامج في العراق مثـلة ا ا
زينـة علـي أحمـد الى ان هذا االتـفاق
ــثل الــتــزام احلــكـومــة الــعــراقــيـة
الثـابت بإعـادة االستـقرار وتـشجيع
ة للمـجتمعات العودة اآلمنة والـكر
الــتي فــرت من بــطش الــتـنــظــيــمـات
االرهابـية. ونـقل البيـان عنـها قـولها
(لقد كانت احلكومة الـعراقية شريكاً
قـوياً وقـيـاديـاً ضمن جـهـود بـرنامج
ـــــائي إلعــــادة ـــــتــــحــــدة اإل األ ا
االســتــقــرار) مــضـيــفــة انه(مــا كــنـا

تـــمــكــنــا من إكــمـــال أكــثــر من ألــفي
مـشروع إلعـادة االسـتقـرار يـستـفـيد
منـهـا أكـثر من 8 مالي عـراقي لوال
هـــذه الـــشـــراكـــة اجلـــديــة).ورأت ان
(االتفاق يشكل سابقة من أجل زيادة
ثل هذا مشاركتنـا ونحن نأمل أن 
بـدايــة شـراكـة مــالـيـة قــويـة ودائـمـة
ـساهمة في تواصل فيهـا احلكومة ا
ــشـاريـع الـتي يــديــرهـا الــبــرنـامج ا
ائي) مـستـدركة (مـا يزال هـناك اإل
عمل كثير يتع القيام به لذلك فأنا
أحث اجملتـمع الـدولي علـى مواصـلة
ــتــحـدة دعم جــهــود بـرنــامج األ ا
ــــــائي إلعــــــادة االســــــتــــــقـــــرار اإل
ــكـاسب واالســتـفــادة من الـتــقـدم وا
الــكــبـيــرة الــتي حتــقـقـت حـتى اآلن
وتــمـــهـــيــد الـــطـــريق لـــعــراق أكـــثــر

ازدهاراً).
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قامة ـشاريع الصـناعيـة ا وتسعى ا
ـــنـــتـــجـــات فـي الـــعـــراق الى دعـم  ا
الوطـنيـة وتـطويـرها والـوصول بـها
الى مـســتـوى اإلكـتـفــاء لـسـد حـاجـة
الــــســـوق احملــــلــــيــــة وإغــــنــــائه عن
ـســتـوردة الــتي أصـبح الــبـضــائع ا
اإلعــتـمــاد  عـلــيـهـا كــبـيــر في اآلونـة
األخــيـرة  وبــهــذا الـصــدد تــوجـهت

هــيــئــة إســتــثــمــار  بــغــداد الى حث
الـصنـاعـي عـلى تـنفـيـذ مشـاريـعهم
ــتــنــوعــة في الـــعــاصــمــة ومــنــهــا ا
ـــتــمــيــز مــشــروع (شــركـــة الــعــمل ا
لـلــصــنــاعــات الــلــدائــنــيــة ) إلنــتـاج
األنـابيب الـبالسـتـيـكيـة الـذي تـرعاه
ـهـندس الـهيـئـة متـمـثلـة بـرئيـسـها ا
نـطـقة شـاكر الـزامـلي والـكائن فـي ا
الصنـاعيـة / الزعفـرانية. وقـال بيان

ـشـروع تـلــقـته (الــزمـان) امـس ان (ا
متكامل يقع على مساحة 2000 متر
مـــربع ويـــتـــضــمـن اربــعـــة خـــطــوط
قاييس إنتاجية حيث يـعمل ضمن ا
ية لـلجـودة بإسـتخـدامه مكائن العـا
ـانـيـا وبــلـجـيـكـا ومـواد أولــيـة من ا
ـنــاشئ الــشـرقــيـة ويــنـتج وبــعض ا
أنـــواع مــــخـــتــــلـــفــــة من األنــــابـــيب
الـبـالسـتـيـكـيــة وبـإحـجـام مــخـتـلـفـة

تــســتـــخــدم في الـــبــنـى الــتــحـــتــيــة
والــصــرف الــصــحي خــصـوصــاً في
إنـشاءات األبـنـية الـسـكنـيـة  ويضم
ــعـمل مـســقف يـســتـخـدم كــمـخـزن ا
ـضـافة لـعـملـية واد ا لـلحـبيـبـات وا
إنتاج األنـابيب البالسـتيكـية  حيث
واد الكيمياوية من خالل يتم خلط ا
اخلالطات ويتم معاجلتـها كيمياوياً
ومن ثم تـتم عــمـلـيـات اإلنـتـاج الـذي
ـئـة من حـاجة يـغطـي حوالي 40 بـا
ــؤمل زيـادة الـســوق احملـلــيـة ومن ا
ـســتـقـبل الى أكـثـر من األنـتـاج في ا
ذلـك إذ تــصل الــطــاقـــة اإلنــتــاجــيــة
لـلـمــعـمل الى 30 _ 25 طـنـا يــومـيـاً
لـكل خط وبـذلـك يـصل إنـتـاج جـمـيع
اخلــطـــوط الى أكـــثــر من 120 طــنــا
ـنـتوج مـا مـوجود يـوميـاً لـينـافس ا
من بـضــاعـة مـسـتــوردة نـوعـاً وكـمـاً
ــــنـــتـــوج الـــوطـــني ـــتـــاز ا حـــيث 
شروع بجودته وكـفاءته). يذكـر أن ا
حاصل على شهادة اخلبرة في عمله
وخــاضع لـكــافـة الــفـحـوصــات الـتي
تؤكد مـتانـة وضمان وجـودة إنتاجه
هـذا ويـطـمح الــعـامـلـون عـلى إدارته
الى زيـــادة إنـــتـــاجــــهم وتـــطـــويـــره
خـصـوصـاً بـعد أن اثـبت كـفـاءته في
الـسـوق وبـدأ يـغـطي مـعـظم الـوكالء
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مـؤشرافي حـ يـركـز اجملـال الـرابع على
قيـادة عمـلـيات الـتقـو الذاتي لـلمـدرسة
ويشمل  يهـتم بتطـوير معارفه
ــــهـــنـــيـــة وصـــقل مــــهـــاراته ا
ويوجد بيئة مهنـية وتنظيمية
. مشجعة للتطوير والتحس
امــا اجملــال اخلــامس فــيــركـز
شـــــــــاركة والتواصل على ا
ــــــــبــدأ ويـــشـــمل:يـــلـــتـــزم 
شــــــــاركـة وتوسيع فرص ا
ـنــاقــشـــــــــــة (6 احلــوار وا

مؤشرات).
يجيد التواصل مع اجملتمع
ــــــــــدرسـي واحملــــــــــلي (9 ا
مـــــــــؤشـــــــــرات).واجملــــــــال
الــــــــــســـادس يــركــز عــلى
ـهــنـيـة الـقــيم واألنـظــمـة ا
ويشـمل :يلـتــــــــزم بـالقيم
ـبــــــــــاد الـعـلـيـا يـلم وا
بـــالـــنـــــــــــظم والـــلـــوائح
اإلداريـة والتـربـويـة.يـقود

التعليم كمهنة أخالقية.

والتحلي باالسـتقاللية وحتفـيز وتطوير
دعـم األفــراد واجملـــمـــوعــات والـــتـــعــاون
ـشـاركـة في مـد جـسـور الـتواصـل ب وا
ـدرسـة واجملـتـمع والـقـدرة عـلى تـقد ا
ـــلـــحــــــــــــوظــات واآلراء واســـتـــقـــبــال ا
اإليجـابيـة والسـلبـية إضـافة إلى الـقدرة
على قيـادة عملـيات التـغييـر حيث تكون
ـــدرســة جــزءا ال يــتــجـــزأ من مــجــتــمع ا

عرفة). ا
WOLKŽ WOHKš

واســتـــعــان اخلــبـــراء في وســائل إعــداد
ــديــري ومــديــرات ــهــنــيـــة  ــعــايــيـــر ا ا
ــيــة ــصــادر الــعــا ــدارس بـــعــدد من ا ا
ـثابـة خلـفيـة علـميـة يستـخلص لتـكون 
عايير.  منها ما يستفاد منه لبناء هذه ا
وأشــــاروا إلى االســـتـــفــــادة من عـــدد من
عايـير من عدد ية إلعـداد ا النمـاذج العـا

من الدول. 
ديري وقالوا ان مجاالت ومعايير األداء 
ـــدارس ومـــؤشـــراتــهـــا هي ومـــديـــرات ا
اجملــال األول: الـتــنـظـيـم الـبـيــئي لـلــعـمل
ـدرسي يـشـمل تـوفـر بـيـئـة عـمل داعـمـة ا

ـة اما ومحـفـزة  ويراعي مـتطـلـبات الـسا
ـدرسـية اجملـال الثـاني فـيشـمل الـقـيادة ا
درسي ويقود ويقود عمليات الـتخطيط ا

ـارس دور عـمـلـيـات الـتـغـيـيـر و
ـــــــشـــــــرف ا
ـقــيم ويـلم ا
بـــــــــــأبــــــــــرز
الــنـــظــريــات
واالجتـاهـات
احلـديــثـة في

اإلدارة
ـــــدرســـــيـــــة ا
ويقود مدرسة
ـســـــــــتـقـبل ا
يـــــــــــــــقــــــــــــــود
عـــمــــــــــلـــيــات
التقو الذاتي
لـــــلـــــمـــــدرســـــة
واجملـال الثـالث
يـــــــركــــــز عـــــــلى
الدعم والتـطوير
ويشـمل عـملـيات
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حـدد خـبـراء سـتـة  مـجـاالت تـتـضـمن 17
دارس معـيارا الخـتـيار قـادة وقائـدات ا
و 149مـؤشـرا لـقـيـاس أدائـهم لـلـوصول
إلى القائـد التربوي الـذي يستـطيع قيادة

درسة وإدارة مرافقها بفعالية عالية. ا
ـهـنـية ـعـايـيـر ا وبـحـسب اخلـبـراء فـان ا
ـدارس تـركز ـديـر ومـديـرات ا ـصـمـمـة  ا
ـدرسـة بـطـريـقـة احـتـرافـية عـلى قـيـادة ا
وبــنـاء قــواعـد سـلــيـمــة يـتم من خـاللـهـا
ــعـايــيـر حتــقـيـق مـعــايـيــر تـتــوافق مع ا
ــتــطـلــبــات احملـلــيـة الــدولــيـة فـي إطـار ا
جلــمـيع جــوانب الـعــمـلـيــة الـتــعـلـيــمـيـة
ــديـــرين الــقـــيــام بــدور وتـــفــرض عـــلى ا
قيـادي يتحـلى برؤيـة تسـمح لهم بوضع
خطط مدرسية تسـعى إلى حتقيق التميز

والعدالة وضمان حتقيق األهداف.
عايير لم وشددوا الوثيقة على أن (هذه ا
ـديري تـغـفل الـسـمـات اخلـاصـة الالزمـة 
ـهنـية ومـنها دارس ضـمن مهـاراتهم ا ا
شكالت استخدام أسالـيب ووسائل حل ا
ـبـادرة خبير في محاضرةعـلى نـحـو فـعـال واألخـذ بـزمـام ا
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الـنـتــائج و تـبـلـيـغ جـمـيع أعـضـاء
الوفد بـقرار العـودة. ووجدت نفسي
ــؤتـمـر قـبل حـائـرا فــأنـا جـئت إلى ا
أسـبــوع من وصـول الـوفــد الـرسـمي
لــتـــغـــطــيـــة أخـــبــار مـــؤتـــمــر وزراء
اخلـارجــيـة الـذي مـهـد لــلـقـمـة ولـدي
بـطــاقـة عــودة إلى بـغــداد عن طـريق
باريـس. وبدافع الـفـضول الـصـحفي
والـرغـبـة في االطــمـئـنـان عـلى األهل
قـــررت الـــعـــودة مـع الـــرئـــيس عـــلى
الــطـــائــرة الــعــراقــيــة اخلــاصــة إلى

بغداد.
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وهكـذا أقلـعت بنـا الطـائرة اخلـاصة
مـسـاء ذلك الـيوم وعـلى مـتـنـهـا عـبد
الـسالم عـارف وعبـد الـرحـمن الـبزاز
نـــــــائب رئـــــــيـس الـــــــوزراء ووزيــــــر
اخلــارجـيــة وجـمــيع أعــضـاء الــوفـد
والـــصــحــفـــيــون. مــررنــا فـي الــلــيل
بــاجلــزائــر ثم تــوقــفت الــطـائــرة في

طرابلس (ليبيا) 
وهــنـاك حــدثت مـشــادة كالمـيــة بـ
عــارف والــبـــزاز فــقــد طــلب مــنه أن
ـطـار يـنــزل مع أعـضـاء الــوفـد إلى ا
حيث كـان في االنـتـظار أحـد الوزراء
ــلك إدريس الــلـــيــبــيــ (في عـــهــد ا
الـسـنـوسي) لـكن الـبزاز رفـض قائال
سـتـقيل ألن احلـكـومة إنه في حـكم ا
تعد مستقيلـة بعد احلركة االنقالبية

بعد اعتقال رئيسها أو فراره . 
أما عـبد الـسالم فانه ال يـريد الـنزول
ألنه كان مـستاء من االسـتقـبال الذي
 لـه في طــــريـــــقه مـن بــــغــــداد إلى
غرب إذ وجد في اسـتقبـاله موظفا ا
ـلــكي أو من صــغــيـرا من الــقــصــر ا
ــــلك أو ولي اخلــــارجــــيــــة ولــــيس ا

ناقشة نزل اجلميع. العهد. وبعد ا
وصلنا القاهرة صباح اليوم التالي.
ـشـير كـان في االستـقـبـال الرسـمي ا
عـــبــد احلـــكــيم عـــامــر نـــائب رئــيس
اجلــــمـــهــــوريــــة وعــــدد كــــبـــيــــر من

 . صري سؤول ا ا

وعـنـدمـا نـزل عـبد الـسالم عـارف من
ــشــيـــر عــامــر عن الـــطــائــرة ســـأل ا
الـسـالم اجلـمـهــوري وعـلـمت فــيـمـا
بعـد سر هـذا السـؤال إذ كان مـستاء
من االســتــقـبــال الـذي جــرى له عــنـد
مـــروره بــالـــقــاهـــرة في طـــريــقه إلى
ــــــغـــــرب فــــــقــــــد عـــــزف (الــــــسالم ا
اجلمهـوري)  الذي كان في عـهد عبد
الــــكـــر قــــاسم  وأن الــــســـؤال عن

السالم اجلـمهـوري يقـصد به هل 
تصحيح اخلطأ.

ويبدو أنه قد صحح بالفعل.
fOzd « …dzUÞ nBI  ÊUðdzUÞ

في الـــقـــاهــرة وبـــعـــد االســـتـــقـــبــال
ـشـير عـبـد احلـكيم الـرسمي جـلس ا
عـــامـــر مع عـــبــد الـــسالم عـــارف في
ـطـار يتـحـدثـان على إحـدى قاعـات ا
انــفــراد فـتــرة من الــوقت وفـي هـذه
األثـنـاء جـاء أحــد مـوظـفي الـسـفـارة
ـــلــحق الـــعـــراقــيـــة وأظن أنه كـــان ا
الــعــســكـري وطــلب مــقــابــلــة رئـيس

اجلمهورية بصورة عاجلة. 
وقد فـهمـنـا أنه يحـمل أخبـارا سيـئة
مفادها أن طـيارين عراقـي فد أخذا
طائرت حربيت وتوجها بهما إلى
مـــصـــر لـــيـــضـــربـــا طـــائـــرة رئـــيس
اجلمهوريـة وهو في اجلو لـلتخلص

منه.
وقد ذهـلنـا للـمفـاجأة بـعد أن كـنا قد

تصورنا أن األمور مستقرة.
ويــعـد دقــائق طــلــبـني عــبــد الـسالم
عـــارف وكـــان يــجـــلس إلـى جــانـــبه
ـشـيـر عــامـر قـال لي (ابـعث خـبـرا ا
إلى بـغداد بـأنـنا سـنـبقى هـذا الـيوم
في القاهرة وسنـعود إلى بغداد يوم
غـد واطـلب مـنـهم إذاعـة اخلـبـر عـدة

مرات من اإلذاعة.)
وأرســـلت اخلـــبـــر عـــلى الـــفـــور إلى
(واع) عن طـــــريق مــــراســـــلـــــنــــا في
الــــقــــاهـــــرة وكــــان مــــوجــــودا بــــ
ستقـبل وكانت أسـرع طريقة هي ا
إرسال اخلـبر عن طـريق وكالـة أنباء

ــصـــريــة و ذلك الــشـــرق األوسط ا
بـالـفـعل وأذيع اخلـبـر في أول نـشـرة

أخبارية.
°°„uJA «Ë ÊuME «  œ«“Ë 

ــوكب الــرســمي من وهــكــذا تــوجه ا
طار إلى قصر القبة وسط القاهرة ا
لـكـنـنـا الحــظـنـا ونـحن في مـنـتـصف
الـطـريق أن الـسـيـارة الـتي تـقل عـبـد
ـــشــيــر عـــامــر فــد الـــسالم عــارف وا
ـــؤدي إلى انـــحـــرفت عن الـــطـــريق ا
قـصـر الـقــبـة وذهـبت في طـريق آخـر
ومـــعــهــا ذهــبت أفـــكــارنــا إلى أمــور
أخــرى. لــقـــد كــانت كل االحــتــمــاالت
ــكــنــة ومــنــهـا أنــنــا ســنــعـتــقل أو
سيجري تسفـيرنا إلى بلد آخر وكان
شـكـنـا يـتـزايـد سـاعـة بـعـد أخـرى أن
صر عالقة بـاألحداث التي جرت في
بغداد وأن مصيـرنا اآلن مرتبط بتلك

األحداث!!
ووصلنا قصر القبـة غير أن حقائبنا
لم تــصل ألنــهــا بــقــيت في الــطــائـرة
ـطار وزادت الـشـكوك اجلاثـمـة في ا

والظنون!!
وفي الــقـصــر وزعـوا عـلــيـنــا الـغـرف
لإلقامة فيها. وصعدنا كل إلى غرفته

لالستراحة. 
ض أكـــثــر من ربـع ســاعــة لـــكن لم 
صـرية حتى جـاء موظـفو الـرئاسـة ا
يقـرعون األبواب طـالبـ منـا النزول
شير.  لتناول الغذاء مع الرئيس وا
ونـزلــنـا بـالـفــعل لـكـنـنــا لم جنـدهـمـا

هناك وزادت الظنون والشكوك!!
صرية وطلب منـا موظفـو الرئاسـة ا
أن نصـعـد إلى الـسيـارات ألن الـغذاء
ســـيـــكـــون في مـــكـــان آخـــر دون أيــة

إيضاحات!!
كـان هــنـاك غـمـوض واضـح أزعـجـنـا
جمـيـعا وكـان أكـثرنـا انـزعاجـا نائب
رئـيس الـوزراء عـبـد الـرحـمن الـبـزاز
الـــذي أبــــدى امــــتـــعــــاضه مـن هـــذه
ـا األسـالــيب وعـدم أحـاطـتـه عـلـمـا 

يجري!!

lO∫ مراسيم توقيع اتفاقية مشاريع  uð

عبد احلكيم عامر عارف عبد الرزاق
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دعـاني الصديق احلـاج الدكتـور سعد داخل الى وليـمة ومجـلس حسينـي أقامهمـا ليلة
االربعاء - احلـادي عشر من محـرم  في مضيفه الـعامر (مضـيف احلسن اجملتبى ع)
لـيـلة الـوحشه - ويـالهـا من لـيلـة حزيـنة عـلى عيـال احلـس - وفي تـلك اللـيلـة بدأ دور
سـؤولـية  –زينـب  وجناحـهـا االعالمي الـبـاهر في جـبل الـصـبر والـقـدوة في حتـمل ا
ا توفـرت لها من صفات توضيح  ونشـر مبادىء واقعـة الطف والنهضـة احلسينـية   

متميزة أهلتها الداء هذا الدور بتميز ..
ـا فيـهم أطفال  بـعمـر الزهور وفـتيـان عبروا عن دعوين   ووجـدت طيفـا جمـيال من ا
تـضامـنهم  ومـواساتـهم مع من كـانوا في أعـمارهم في واقـعـة الطف .. الـتقى اجلـميع

على حب احلس .. وقد يتبادر الى الذهن سؤال وهو :
ذاهب واالجتاهات واالعمار ..?. تجدد  للحس من كل ا اذا هذا احلب ا

سـؤال قد يبـدو ساذجاً  الن إجـابته معـروفة ال يخـتلف علـيها اثـنان  إال من لم يدخل
سـلم  لكنه ال يعـرف معنى وجوهر احلرية  ان بعد في قـلبه  أو هو من غير ا اال
فاستمـرأ العيش حتت سيـاط الظالم  ولم يجد فـكاكا من حالـة االنهزام التي يـعيشها

في داخله..
باختصار أقول إن حب احلس هو تأس بالرسول (ص)  وحب له واالقتداء به ..

وأقـواله  (ص) في احلــسـ وأخـيه احلـسن مـعـروفــة   وتـلك االقـوال لم يـقـلـهـا (ص)
جليل الصحـابة االول فقط  كما هو سائر أحاديثه وأقـواله  وينتهي حكمها  بانتهاء
ا هي سـنة تتبع الى عصره وزمـانه  ونكون نـحن ومن يأتي بعـدنا في حل منـها  وا
صدر الـثاني في التشريع واالحـكام بعد كتاب الله يوم الدين   أليـست السنة هي  ا
نزل عـليه (ص)  ومن لم يتـبعهـا يكون قـد ضل عن طريق االسالم  وخالـف شريعة ا

الرسول ..?.. (ومن يعص الله ورسوله  فقد ضل ضالال مبينا   االحزاب  ... 36
والضالل  يقود الى النار ..

قـال الرسـول (ص) .. (كل أمـتي يدخـلون اجلـنة إال من أبى .. قـيل يا رسـول الله ومن
يأبى ? قال من أطاعني دخل اجلنة  ومن عصاني فقد أبى) .. ..

 أحاديث  الرسـول موحى بها اليه (ص) .. (النه ال ينطق عن الهوى ..) ومن لم يتبعها
ذاهب وحرم من فيض سلمـ من كل ا يكون قـد خـــــرج عن دائرة االسالم باتـفاق ا

كرمه ..
فـحب احلــسـ اذاً هـو طـاعـة لـلـرسـول واقـتـداء  بــسـلـوكه  وإتـبـاع حلـكـمه وااللـتـزام
سلم قد خالف الرسول  وحكم االسالم في التأسي  به .. باقواله  وبعكسه يكون ا
وقف ما جعلته لقد توفـرت للحس من اخلصـائص على مستوى احلسب والـنسب وا

وقف .. متميزا  وحبه واجبا .. فهو  امتداد للنبي محمد (ص) في النسب وا
االمــتـداد فـي الـنــسب خلـصه احلــسـ فـي مـخــاطـبــته جـيش الــعـدو  (أيــهـا الــنـاس :
إنـسـبـوني من أنا  ثـم إرجعـوا الى أنـفـسكـم وعاتـبـوهـا  وإنظـروا هل يـحل لـكم قـتلي
ؤمـن وإنـتهـاك حـرمتي ?.. الـست إبن بـنت نـبيـكم  وإبن وصـيه  وإبن عمـه  وأول ا
ا جاء من عند ربه ? أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي ? أو صدق لرسوله  بالله وا
ليس جعـفر الطيار عـمي ? أو لم يبلغكم قـول رسول الله (ص) لي وألخي (هذان سيدا

شباب أهل اجلنة) ..
ـوقف يتمـثل في صيـانة الدين واحملـافظـة عليه  فـقد قال وامـتداد احلسـ جلده في ا

.. ( فيه جده (ص) (حس مني وأنا من حس
وعـندما يـقول الـرسول (حسـ مني) فـهذا معـروف في النـسب الذي اشرنـا اليه  أما
كـيف  يـكـون اجلـد من احلـفيـد  ? ذلك هـو مـا يـلـخص دوره في استـمـرار رسـالـة جده
ـشهـودة في حتقيق الـتواصل مـعها دون إنـقطاع  الى أن واحلـفاظ علـيهـا  ووقفته  ا
ـتـعـارف علـيه في ـكـان ا تـقـوم السـاعـة  وهي  وقـفـة خـالـدة خـارج قـياس  الـزمـان وا
الثورات االعـتيادية  حترك الـعقل وتوقض الروح  عنـد أي رافض  أو ثائر في العالم
 ضـد الـظـلم والــفـسـاد واالســتـبـداد والـقــهـر والـتـعــسف واجلـور والـتــمـيـز بـدون حق

ال العام الغراض شخصية ... واالستئثار با
ــثـال  إذا أرادت الــهـنــد احـراز وعـنــدمـا يــقـول مــحــرر الـهــنـد غــانـدي عــلى ســبـيل ا
الـنـصـرعـلـيـهـا اقـتـفــاء أثـر احلـسـ  فـهـذا  يـعـني االقـتـفـاء بـروح مـبـادىء االسالم 
بـادىء العـاليـة طريـقا يـة التي حـافظ احلـس عـليـها  وجـعل من تـلك ا ورسالـته اال
كن أن تـستفيد مـنه االنسانية  في حتـقيق سيادتهـا واستقاللها   إنسانيا مـشتركا 
وت ورفض الـظلم والعـبودية  ويـكون قـدوة للتـخلص من االستـعمار  عـندما يـفضل ا

الكر على احلياة الذليلة ...
(كـونـوا احـرارا في دنـيـاكم) .. شـعـار  يـتـردد  صـداه الى الـيـوم .. يـصلـح لكـل زمان
ومـكـان  وإن قـيل في مـنـاسـبـة مـعـيــنـة .. كالم  لم يـكن مـوجـهـا فـقط  الى أعـداء  أو
خصوم  وال الى أتـباع دين بعيـنه  وال الى طائفـة معينـة  أو جماعـة محددة  بل هو
ـضامينه  الـتي تصلح أن تـكون  دليل عمل لالنـسانية خطاب  انسـاني جامع شامل 

في كل ح  وبقعة في االرض ..
تلك اخلـصائص جـعلت احلـس مـدرسة في الـعطـاء  ملـيئـة بالـدروس والعـبر  تـنهل

منها االنسانية معاني احلرية  والتفاني في سبيل العقيدة ..
ا كما خلقه الله ...  مدرسة تعلم االنسان كيف يكون حرا كر

واحيـاء ذكراها هـو تقـدير واعتـزاز بتلك الـقيم الـعاليـة  والوفاء لـها لـيس باستـذكارها
ضامينها لتكون دليل عمل في احلياة في قول كلمة احلق في ا في العمل  فقط  وا

وجه الظالم  ..
ان ثورة احلـس  .. حـالة انسـانيـة ال يكـفيهـا البـكاء لـوحده دون مضـمون  يـؤكد اال
ـ .. والفسـاد والفاسدين .. بـتلك  الثـورة والسيـر على هديـها في رفض الظـلم والظا
ثـورة قـائـمـة الـى يـوم الـدين مـا دام هـنـاك ظـلم واسـتـبـداد  وسـلب لـلـحـقـوق وامـتـهـان

لكرامة االنسان ..
الوفاء للحس يكون بتجسيد القيم العالية التي جاء بها وضحى من أجلها ..

ويـعلمـنا الله سـبحانه وتـعالى من خالل قصص االنـبياء الـتي أوردها في كتـابه العزيز
كـابراهـيم ونـوح ولـقمـان وأيـوب كيف نـحـيي القـيم الـعالـيـة التي جـسـدها االنـبـياء  في
ـؤمن في حـيـاته حـيـاتـهم واســتـحـضـارهـا في مــواقف مـشـابـهـة  كــواقع يـتـحـسـسـه ا
ويترجمه في عمله .. وذلك هو معنى  استحضار تلك القصص والعبرة من سردها ..
وهـكـذا هي قصـة االمـام احلسـ .. نسـتـذكرهـا  ونسـتـحضـر معـانـيهـا في كل ح 
لـكي نـقـتـدي بـهـا ونـسـتـلـهم دروسـهـا في الـوقـوف بـوجه الـظـلـم والـفـسـاد واالسـتـبداد

واالنحراف وسرقة مال الشعب..
وشتان ب الذل والكرامة ..

احلس يريدنا أن نعيش كراما أحرارا ..
ناسبات فقط .. وهيهات منا الذلة .. شعار للعمل  وليس لالستعراض يذكر   في ا
(هيـهات مـنـا الذلـة)  أصـبح دليل عـمل  لـلثـائريـن في العـالم ..  سـار به احلسـ على
ـبدأ مهمـا بلغت التـحديات واالغراءات والـتهديدات  نهج جده (ص) في الثـبات على ا
يني والقمر في يساري على أن أترك هذا االمر حتى ( والله لو وضعوا الشمس في 

يظهره الله أو اهلك دونه ما تركته) ..
اذاً (ال) احلس هي إمتداد الى (ال) الرسول (ص) ..

ــبـادىء .. ورفض هــيـهــات احلـسـ تــعـنـي االصـرار عـلـى احلـقـوق  وال تــنـازل عن ا
ناصب بغير وجه حق واستحقاق  . الفساد والفاسدين   وتبؤء ا

هيـهات احلـس هي أكـبر (ال) قـيلت بـوجه اجلبـروت والطـغيـان ..كانت وسـتبـقى دليل
تطلع الى احلرية والكرامة والعيش السعيد .. عمل للثائرين وا

فـمـا أجـوجـنـا الى تـلك (الـهـيـهـات) التـي انتـصـرت بـهـا ثـورات في الـعـالم النـهـا عـملت
ضمونها بعد استوعبت معناها .

ونحن أولى بها  وأقرب اليها ..
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شعـراء كثـيرون كـتبوا عن احلـس ونـظمـوا قصائـد في حبه ووقـفته في مـلحـمة الطف
عـاصرين والقدماء  وال تزال تلهم الشعراء والكتاب  من ديانات متنوعة اخلالدة من ا
واجتـاهات مـختلـفة   وجمع بـعضهـا في دواوين  ومنهم االمـام الشافـعي الذي عرف
ـحبـته الهل البـيت  وقد رثى احلـس في قـصيـدة  تضج بـحالـة من احلزن والـلوعة

صابه  ووجدت في ذكرى  ملحمة الطف مناسبة الستذكارها  ..
ا جاء فيها : و

تأوه قلبي والفؤاد كئيب
وأرق نومي فالسهاد عجيب

ا نفى نومي وشيب لومتي ... و
 تصاريف أيام لهن خطوب

فمن مبلغ عني احلس رسالة
وإن كرهتها أنفس وقلوب
ذبيح بال جرم كأن قميصه

اء األرجوان خضيب صبيغ 
فللسيف أغوال وللرمح رنة

وللخيل من بعد الصهيل نحيب
تزلزلت الدنيا آلل محمد

وكادت لهم صم اجلبال تذوب
وغارت جنوم واقشعرت كواكب ...

وهتك استار وشق جيوب
بعوث من آل هاشم ... يصلى على ا

ويغزى بنوه إن ذا لعجيب
لئن كان ذنبي حب آل محمد
فذلك الذنب لست عنه أتوب

هم شفعائي يوم حشري وموقفي
إذا ما بدت للناظرين خطوب ..

 } } } }
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نخرج قليال عن اللغة في  (كالم مفيد)  ونبقى في دائرة الشعر ومآثر آل محمد  ..
ومن جـميـل ما يـروى عن كـر أهل الـبـيت احلسـن اجملتـبى أن جـارا له أصـابه الـعوز
الـشديـد فاقتـرحت علـيه زوجته أن يـذهب الى االمام احلسن ويـعرض عـليه حاله  وإن
لم يذهب هو فيـتركها تذهب اليه .. فقال لها سـاكتب له  وكان شاعرا فكتب بيت من

الشعر وأرسلهما اليه ..قال فيهما :لم يبق عندي ما يباع ويشترى
يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

إال بقية ماء وجه صنته
عن أن يباع وقد وجدتك مشتري

قرأهـما االمام احلسن وبـكى وجمع ما عـنده من مال وأرسله
اليه وكتب له :

عاجلتنا فأتاك عاجل برنا
نزرا ولو أمهلتنا لم نقتر

فخذ القليل وكن كأنك لم تبع
ما صنته وكأننا لم نشتر
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