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االنـــســـولـــ لـــلـــضـــغـط عـــلى اخلاليـــا
ـوجود في الـدم لذلك الستـقبـال السـكر ا
يـبدأ مـسـتـويات الـسـكـر بالـدم بـاالزدياد
وظهور اعراض ما يسمى مرض السكر
عالج النوع الثاني من مرض السكري: 
هــذا هــو مــايــســمى الــنــوع الــثــاني من
مــرض الـسـكــري والـذي يــصـيب مــعـظم
ــــرض  او مـــرض ـــصــــابـــ بــــهـــذا ا ا
كنك  التخلص منه بسهولة السكري و

اذا عكست نظام الطاقة داخل اجلسم. 
عروف ان اجلسم يـأخذ الطاقة عن من ا
طـريق الـغـذاء الـذي تأكـله  ويـحـوله الى
ســكـريـات النــتـاج الـطــاقـة والـســكـريـات
الـــزائـــدة تــخـــزن داخل اخلـاليــا   قم
بـــعـــكس نــظـــام الــطـــاقــة داخـل اجلــسم
بـاسـتـخـدام  الـطـاقـة اخملزنـة عـلى شـكل
دهــون  بــدل الــغـذاء الــذي تــأكــله فــيـقل
اخملـــزون داخل اخلاليـــا و يــقـل مــعـــهــا
مـــقــاومــة اخلاليــا لـالنــســولــ و يــبــدأ
اجلـسم بـالـتــخـلص من مـرض الـسـكـري
ومع مــــــرور الــــــزمـن يــــــقــــــوم اجلــــــسم
بـــالـــتـــخــلـص من اخملـــزون    اخملــزن و

يصبح اجلسم صحي.
ـكنك عـكس نظـام الطـاقة كيف 

داخل اجلسم ?
بــبـسـاطــة عـمــلت انـا عــلى اخـذ
وجـبة غـذائـيـة واحـدة في الـيوم
خــــالــــيــــة من الــــســــكــــريــــات و
الـنـشـويـات و تـمـكـنت خالل اقل
من اسبوع ان يـكون السـكر لدي
اقل من 120وبـــعض الـــقــراءات
كـانت اقل من 90 ولـلـعــلم  بـعـد
مـــرور شــهـــر اســتـــطت ان اخــذ
وجــبـة غــذائـيــة كــامـلــة من الـرز
والـتـمـر ولـكـني اسـتـمـريت عـلى
ط الوجبة الـواحدة الى اليوم
ـــاء او الـــشـــاي او  مع شــــرب ا
الـــقــهــوة خالل الـــيــوم وطــبــعــا
خـالي من الـسـكـريـات   وبـعـد
مــراجــعـة الــطــبـيب فـي امـريــكـا
وفـــحــــصي تــــعــــجب  كــــثــــيـــرا
واخبـرني اني غيـر مصـاب بهذا
ــرض  بــعـد ان راجــعت اعــظم ا
مستـشفى في امريـكا وشخصت
لي مــرض الــســكــري الــذي كــان

wLFA'« qz«Ë ≠ œ«bGÐ

الـلــوبي الـطـبـي الـتـجـاري الــدولي اكـبـر
حجمـاً وتأثـيراً على احلـكومات الـدولية

من اللوبي النفطي بثالثة اضعاف
بحث قمت به بـعد دراسة مـطولة وبحث
متواصل  الحـدث احملاضرات والـبحوث
التي قام بـها جمـلة من اروع االطباء في
العالم كما قمت  باالستماع لالجتماعات
مـــخــــتــــلف الــــنـــدوات الــــتي قــــامت في
اجلــامــعـات االمــريــكـيــة والـبــريــطـانــيـة
والهنـدية والروسـية  و توصلت  الى
نــتــيــجــة انـقــذتــني من شــبــاك  الــلـوبي
ـــــصــــانـع االدويــــة الــــطـــــبي  الـــــدولي 

التجارية.
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االول هــو عــدم امــكــانــيـة الــبــنــكــريـاس
النـــتــاج االنــســولــ  و هــذا غــالــبــا مــا
ســنـة يــصــيب االنــســان حتت عــمـر 18 
صاب والسباب كثـيرة فيكـون االنسان ا

به ضعيفاً و هزيل اجلسم
ـقـاومـة اخلاليا الـثاني  هـو مـا يـعرف 
لالنسول  ويكون بسبب تشبع اخلاليا
مع مــرور الــزمن بــالـســكــريـات اخملــزنـة
داخل اخلاليـا لذلـك تقـوم اخلاليـا بـعمل
مـقـاومة لالنـسـولـ ويـنـعكـس ذلك على
مستوى السكر بالدم حيث يرتفع نتيجة

 رفض اخلاليا الستيعابه 
االنسول ماهو :

هـرمون يـطـلقه اجلـسم في الـدم و يـعمل
كــمــفـتــاح لــفــتح اخلاليــا لـتــقــبل دخـول
السـكر الى داخل اخلاليـا  وحتويـله اما
الـى طــاقـــة او لـــلــخـــزن كـــدهــون  داخل

اخلاليا
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مـع مــرور الـــزمن تــقـل حــركـــة االنــســان
وتـــزداد مــــســــتــــويـــات اخملــــزون داخل
اخلاليـا فـتـزداد مــعـهـا مـقـاومـة اخلاليـا
لالنــســولــ  حــيث اصـبــحت مــشــبــعـة
بــاخملـزون فــيـقـوم الــبـنــكـريــاس بـزيـادة
انتاجه لالنسول ألجبار اخلاليا لتقبل
اكثر من مادة  الـكلكوز او الـسكر وهكذا
قاومة لالنـسول (مقاومة حلد ازدياد ا
) الى احلــد خاليـــا اجلــسم لالنـــســولــ
الـذي اليسـتـطـيع انـتاج الـبـنـكـرياس من

سـجـلت الـدائـرة اكـثـر تـسـعة االف
مـراجـع خالل الـشـهــر نـفـسه. وقـال
اجلــمـيـلي ان (الـعــيـادات والـلـجـان
الطبية في نينوى استقبلت 9377 
مراجع خالل اب حيث بلغ مراجعي
ـزمـنـة  6409 والـعـامـة االمـراض ا
174 و عمل  590 بطـاقة دوائـية
جـديـدة للـمـصـاب بـاحـد االمراض
مـــضــــيـــفــــا ان (اعـــداد ـــزمــــنــــة) ا
راجع للجان السياقة والتعي ا

ــســائـيــة فـي نــيـنــوى بــلغ 2764 ا
أعـلــنت مــراجع). فـي غـضــون ذلـك 
دائـرة صــحـة ديــالى عن تـســلـمــهـا
دفـعـة جـديـدة من األجـهـزة الـطـبـيـة
نشأ مجهزة من قبل وزارة حديثة ا
الـصـحـة . وقـال مـديـر اعالم صـحـة
احملـافظـة فـارس العـزاوي في بـيان
امـس ان (الـدائــرة اســتـلــمت دفــعـة

الـواحـدة كل يـومــ حتـسـنت لـديـهم بل
شــفـوا من امــراض  كـثــيـرة ويــوجـد في
روســـيـــا مــســـتــشـــفى لـــعالج االمــراض
ــســتـعــصـيــة بــالـنــظــام االكل لـفــتـرات ا

متباعدة.
≥ rOKFð

بــعض الـدراســات احلــديـثــة تـشــيـر الى
دة استطـاعة االنسـان البقـاء بدون اكل 

تزيد عن 300 يوم 
¥ rOKFð

يوجد الكثـيرين الذين يستـخدمون نظام
الـوجبـة الـواحدة في الـيـوم  والكـثـيرين
يــعــتــبــرونه عالج و صــحــة مــا بــعــدهـا

صحة 
μ rOKFð

كل اخملـبـرات الـطـبـيـة لـتـصـنيـع االدوية
ـرض الـسكـري تـعـرف جـيـدا ان العالج
هــو مـــا ذكــرت اعاله ولــكــنــهــا شــركــات
جتاريـة حالـهـا حال شـركات الـسكـائر و
الــبـبــسي كـوال و غــيـرهــا من الـشــركـات
نتـجاتها لذلك الجتد ـسوقة  التجارية ا
ولة تغطية اعالمية حقيقية او بحوث 

مستواه 570  وقال لي طبـيب الطوار
ـرض حــيــنــهــا انـي رســمــيــا مــصــاب 
الـسـكــري  وكـتب لي دواء  وقـال ان هـذا
ـرض هـو مـرض عـظـال  وسـوف يبـقى ا

معك فترة طويلة جدا. 
لـــقـــد اســتـــطــعت ان اتـــخــلـص من هــذا

رض  التافه خالل شهرين.  ا
± rOKFð

عندما اليوجد طعام بشكل  نهائي داخل
ـعـدة يبـدأ بـعـكس نـظـام الـطـاقة داخل ا
اجلسم وتستـهلك الدهـون اخملزنة وتقل
مـقـاومـة اخلاليـا لالنـسـولـ ومع مـرور
الــوقت  تــتــخــلص من مــرض الــســكـري

النوع الثاني
∫ ≤ rOKFð

عند عدم االكل خـالل فترة متـباعدة مثال
وجــبــة واحـدة  او اقل فـي الـيــوم يــقـوم
اجلــسم بــأنــتــاج هــرمــون الــنــمـو  مــثل
وجود لـدى االطفال و الـذي يعمل على ا
ـتـضـررة  و جتـديــد كل خاليـا اجلـسـم ا
اعـادتـها  لـلـعـمل بـشـكل جـديـد  قرأت
ان الكثيرين الـذين عملوا بنـظام الوجبة

رض لتعـليم الـناس للـقضاء عـلى هذا ا
 وكـــمــــا ذكـــرت ان الــــلــــوبي الــــطـــبي
لــتــصـــنــيـع االدويــة اكـــبــر من الـــلــوبي
سيطر على نفط العالم بثالثة النفطي ا
مرات كـما ذكـر احد الـباحـث في كـبرى

الندوات الطبية 
∂ rOKFð

خالل فـتـرة الوجـبـة الـواحـدة احـسست
بـعـدم اجلـوع و طـاقـة جـسـمـيـة وفـكـرية
كــبـيــرة  بل احــسـسـت ايـضــا بـالــراحـة
الــعـصــبـيــة و ازداد الـنــشـاط اجلــسـمي

للعب الرياضة.
∑ rOKFð

ــســتــخـدمــة من قــبل مــعــضم االدويــة ا
رضة االطبـاء  هي ادوية حتايـليـة او 
حيث تقـوم هذه االدوية بـأجبار اخلاليا
لــتـقـبـل الـسـكــر وتـزداد مــعـهـا مــقـاومـة
اخلاليـــا لالنــــســـولـــ و تـــزداد بـــهـــذا
جـرعـات االدويــة مع مـرور الـزمن  اي
ــشــكــلــة وازديــاد انــتــاج وبــيع زيــادة ا
االدويـة و زيادة اربـاح شـركـات االدوية.

 ∫ WEŠö  

بسط لخص وا اني قمت بهذا البحث ا
وشـرحـته بـشـكل عـلـمي لـتـبـسيـط فهـمه
لــدى الـــعــامـــة و قــمـت انــا بـــتــجـــربــته
ــرض وجنــحـت بــالــتــخـــلص من هــذا ا
الـتافه  وطـبـعـا انا انـقل كل شيء مـفـيد
لكم حـتى ادق تـفـاصيل حـيـاتي   والتي
اعتبـرها من اولويـات احلياة االنـسانية
وكـمــا واني اعـلم عــلم الـيــقـ اني مـلك

وطني وشعبي.  
وضوع كبير وال استطيع البحث بهذا ا
تـغـطـيـته بـشـكل كـامل  وكـتـبت خالصـة
ــوضـــوع و يــجب عــلــيــكم اســتــشــارة ا

طبيبكم اخلاص. 
وانا مستـعد الي سؤال على اخلاص او

تعليق به سؤال لفـائدة عامة  البشر 
ول من وسوف  انشر هذا البحث هنا 
ـدة شـهرين ومن يـقـوم بتـجـربة قـبلي و

ما ذكرت فليعلق للفائدة العامة.
واخيرا ان الله فعال جعل الصيام عالج

للناس.
صوموا تصحوا.

والله   فعال عظيم بكل شيء.
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بـاشـرت دائــرة الـعــيـادات الـطــبـيـة
الـشـعـبـيـة بـتــجـهـيـز عـيـاداتـهـا في
بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات بــــأدويــــة
ـزمــنـة والــعـامــة ضـمن األمــراض ا
دفعة شـهر أيلول Æ2019ونقل بيان
تـلقـته (الـزمان) امس عن مـديـر عام
الدائـرة حازم عبـد الرزاق اجلـميلي
القـول ان (الدائـرة بدأت ومن خالل
قــسم الــصـيـدلــة واخملـازن بــتـوزيع
ـــزمـــنــة عـــلى األدويـــة الـــعــامـــة وا
عــيــاداتـــهــا الــطــبـــيــة الــشـــعــبــيــة
واالســـــتــــــشـــــاريـــــة فـي الـــــعـــــراق
واضاف انه ـركـزيـة) والـصـيـدليـة ا
(نــسـبـة جتـهـيــز اغـلب تـلك أالدويـة
ـئـة ومـنـهـا األنـسـول بـلـغ مـئـة بـا
بأنواعه الثالث وهـناك أدوية كانت
مـــــفـــــقــــودة وأالن تـــــوفـــــرت مـــــثل

جـديدة من األجـهزة الـطـبيـة حديـثة
الكـات الهنـدسية نشـأ وباشرت ا ا
في الشركة بتنصيبها حتت إشراف
قــسم الـهـنـدسـة والــصـيـانـة الـتـابع

للدائرة).
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مـشــيــرا الى ان (الــدفـعــة تــتــضـمن
أجهزة حتمـيض واثاث طبي يشمل
حمالة مغذي وبرفان كوج وكورتاج
وطــبالت طــعـام وجــهــاز سـونــكـيت
وعربات تخدير وبالجكتور عمليات
مـــتــنـــقل واســـرة رقــود كـــهـــربــائي
واجــهــزة عـيــون مــتــنـوعــة). فــيــمـا
انـطلـقت اعـمال االسـبـوع الشـمولي
الـرقـمـي في  بـغـداد من اجل ادخـال
عـلـومـات بـقـطـاعات تـكـنـولـوجـيـا ا
ومــجـــاالت عــدة أبـــرزهــا الـــصــحــة
بـــحــــضـــور عـــدد من والـــتـــعـــلــــيم 

ÕU−M UÐ qKJ²ð WOB ý WÐd&

الـــــشــــخــــصــــيـــــات احلــــكــــومــــيــــة
واالســتـثـمــاريـة اخملـتــصـة بـاجملـال

التقني . 
وسـتسـلط االنـشطـة خالل األسـبوع
الــضـــوء عــلى مـــبــادرات الـــصــحــة
الـرقـمـيـة اجلـاريـة في مـجـاالت مـثل
الـــــطـب عن بـــــعـــــد واســـــتـــــخـــــدام
ـعلومـات واالتصاالت تكـنولوجـيا ا
ـــعــلـــومــات من أجل الـــنـــفــاذ إلى ا
ــنــاطق الــصــحــيــة والســيــمــا في ا
الـنـائـية وشـحـيـحـة اخلـدمات. ومن
خالل تــــــبــــــادل دراســـــة احلــــــالـــــة
واخلــــــبـــــــرات وحتــــــدـــــــد أفـــــــضل
ــمـارســات وزيــادة الــوعـي الــعـام ا
حــــــيـث ســــــيــــــســــــــــــــــهم ذلـك في
احــــــداث تـغــيـيــرات اجـابــة بــنـمط
ــعــشــة الـتي من شــأنـهــا االرتـقـاء ا

باجملتمع). 
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افـــتــــتــــحت صــــبــــاح االحـــد دورة
الـرقــابـة واإلشــراف عــلى الـبــنـوك
اإلسالمــيـة الـتي يــنـظــمـهـا مــعـهـد
التـدريب وبنـاء القـدرات بصـندوق
الـنـقد الـعـربي في مـقر الـصـندوق
ــــدة شـــهـــدت بـــأبـــوظــــبي خالل ا
ــصـرفــيـة اإلسالمــيـة الــصـنــاعـة ا
تـقـدمـاً سـريـعـاً حـول الـعالـم ليس
فــــقـط في الــــدول اإلسـالمــــيــــة بل
شــمــلت أســواقــاً نــاشــئــة وأخـرى
مـتقـدمة.  الـتـطور والـنمـو في هذه
الـصـنــاعـة لم يـقـتــصـر عـلى زيـادة
ؤسسات بل حجم األعمال وعدد ا

تعداه إلى تقد مجـموعة متنوعة
ـنــتــجـات واخلــدمــات وكـذلك من ا
الـتـطـويـر في الـبـنـيـة الـتـشـريـعـية
والتنظيمية كذلك حققت الصناعة
ــــصــــرفـــيــــة اإلسالمــــيــــة زيـــادة ا
مـلـحـوظـة في حــصـتـهـا الـسـوقـيـة
لــتــشــكل نــســبــة مــهـمــة من حــجم
السـوق في العـديد من الـدول التي
ـثال ال تـعـمل بـهـا.  فـعـلى سـبـيل ا
ــصـارف احلـصــر تــشـكـل أصـول ا
ـئة مع اإلسالميـة ما يـقارب 25 با
نـــهـــايـــة عــام 2017 من إجـــمـــالي
ـصـرفي في دول أصــول الـقـطــاع ا
مــجــلس الــتــعــاون لــدول اخلـلــيج

ــالــيـة الــعــربــيــة حـسـب تــقــريــر ا
اإلسالمــيـة الــدولــيـة لــعـام .2019
مـن اجلـــديـــر بــــالـــذكـــر أن أصـــول
واً الـصـيـرفة اإلسالمـيـة شـهـدت 
ـئــة سـنـويــاً عـلى مـدار بـلغ 15 بـا
.وقــال عــبــد ــاضــيـــ الــعــقــديـن ا
الــرحـمـن بن عــبـدالــله احلــمــيـدي
ـديــر الـعـام رئـيس مـجـلس إدارة ا

الصندوق في افتتاح الدورة
يسـعدني أن أرحب بكم في افـتتاح
دورة "الـــرقــــابـــة واإلشـــراف عـــلى
الـبنـوك اإلسالميـة"  الـتي ينـظمـها
مــعــهــد الـتــدريب وبــنــاء الــقـدرات
بــصـنـدوق الـنـقـد الـعـربي أمالً أن

تـــســـهم في إثـــراء مـــعـــلـــومــاتـــكم
ـصـارف ـوضـوع الـرقـابـة عـلى ا
ـستـجـدات على اإلسالمـية وآخـر ا

وضوع الهام. هذا ا
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ــصــرفــيــة وشــهــدت الــصــنــاعــة ا
اإلسالمــيــة تــقـدمــاً ســريــعــاً حـول
الــــعــــالـم لــــيس فــــقـط في الــــدول
اإلسالمــيـــة  بل شــمـــلت أســواقــاً
ناشـئة وأخـرى متقـدمة.  والـتطور
والــنـــمــو في هـــذه الـــصــنـــاعــة لم
يـقـتـصر عـلى زيـادة حـجم األعـمال
ــؤسـســات بل تــعـداه إلى وعــدد ا
تــقــد مـــجــمــوعــة مـــتــنــوعــة من

ـــنـــتـــجــــات واخلـــدمـــات وكـــذلك ا
الـتـطـويـر في الـبـنـيـة الـتـشـريـعـية
والتنظيمية كذلك حققت الصناعة
ــــصــــرفـــيــــة اإلسالمــــيــــة زيـــادة ا
مـلـحـوظـة في حــصـتـهـا الـسـوقـيـة
لــتــشــكل نــســبــة مــهـمــة من حــجم
السـوق في العـديد من الـدول التي
ـثال ال تـعـمل بـهـا.  فـعـلى سـبـيل ا
ــصـارف احلـصــر تــشـكـل أصـول ا
ـئة مع اإلسالميـة ما يـقارب 25 با
نـــهـــايـــة عــام 2017 من إجـــمـــالي
ـصـرفي في دول أصــول الـقـطــاع ا
مــجــلس الــتــعــاون لــدول اخلـلــيج
ــالــيـة الــعــربــيــة حـسـب تــقــريــر ا
اإلسالمــيـة الــدولــيـة لــعـام 2019.
مـن اجلـــديـــر بــــالـــذكـــر أن أصـــول
الــصـيــرفـة اإلسالمــيــة قـد شــهـدت
ــئـة ســنـويــاً عـلى ـواً بـلغ 15بـا
. ان (األزمة اضي مدار العقدين ا
ية لعام 2008 اظهرت الية العـا ا
أهـــمــــيـــة وجـــود أطـــر مـــفـــصـــلـــة
لـلـسـيـاسـات االحـتـرازيـة اجلـزئـية
والــكـلــيــة الـتي تــضــمن اسـتــقـرار
ـالي وذلك بالـتركـيز على القـطاع ا
تــقـيــيم اخملــاطـر الــتي يــواجـهــهـا
ــالي وإطــار سـيــاسـات الـقــطـاع ا
ــالي والـــقــدرة عــلى االســتـــقــرارا
مـــواجــــهـــة األزمـــات.  إن االجتـــاه
ــتــصــاعــد بــانـدمــاج الــصــنــاعـة ا
ـصـرفــيـة اإلسالمـيــة في الـنـظـام ا
ي يحتم على السلطات الي العا ا
الــرقــابــيــة الــتــأكــد من أن أطــرهــا

الرقابية تتطـور وفقاً للتغيرات في
ـعـايـير ـية وا ـاليـة الـعـا البـيـئـة ا
اإلشرافـية الدولـية.  هذا مـا تهدف
إلـيه الدورة حـيث سـيتـم التـعرض
للعديد من اجلـوانب الرقابية التي
ــــصـــــارف اإلسالمـــــيــــة تــــخـص ا
وأهـمــيـتـهـا لــلـحـفــاظ عـلى سالمـة
ــصـارف بــالــتـالي ومــتـانــة هــذه ا
ــالي. احلــفــاظ عــلى االســتــقــرار ا
كـــذلك االطـالع عـــلى مـــدى تـــوافق
ــصــارف األطـــر الــرقــابــيـــة عــلى ا
ـــتـــعـــلـــقـــة اإلسالمـــيـــة مـع تـــلك ا
ـــصــارف الـــتـــقـــلــيـــديـــة آخــذاً بـــا
ـصارف بـاالعـتـبـار طبـيـعـة عـمـل ا
اإلسـالمـيــة). واضــاف ان (انـعــقـاد
الدورة يـأتي لتـسلـيط الضـوء على
أهم العـناصر الـرئيسة فـي الرقابة
ــصـارف اإلسـالمـيــة وكـذلك عــلى ا
على جتـارب بلدانـنا الـعربيـة بهذا
اخلـصوص سـواء تلـك التي يـعمل
ـصــرفـي بـالــكــامل وفق الــنــظــام ا
مـبـاد الـشـريـعـة اإلسالمـيـة وتلك
ـصارف الـدول الـتي تـعـمل فـيـهـا ا
اإلسالمـــيــة جـــنـــبــاً إلى جـــنب مع

صرفية التقليدية). ؤسسات ا ا
وتــركـز الـدورة عـلى  الـرقـابـة عـلى
ــبـادىء ــصــارف اإلسالمــيــة. وا ا
ـصارف. األسـاسيـة للـرقابـة على ا
والـدور الـرقـابي لـهـيـئـات الـرقـابـة
صارف اإلسالمية. الشرعية على ا
ـال وإدارة ومــعـيــار كـفــايـة رأس ا
صارف اإلسالمية. اخملاطر لدى ا
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œUOŽ» ∫ اجهزة حديثة اى ديالى واجتماعات طبية وعالجات في العيادات الشعبية ببغداد

شاركون غب دورة الرقابة واالشراف على البنوك االسالمية WÐU∫ ا —

وسـجـلت الـدائـرة في مـحـافـظـة ذي
قــــار اكــــثـــر 13 الف مــــراجع خالل

اضي.  شهرأب ا
WO³Þ ÊU'

واشار اجلميـلي  الى ان (العيادات
الـشـعـبيـة والـلـجان الـطـبـية في ذي
قـــار اســـتـــقــــبـــلت خالل شـــهـــر أب
13538مراجع حيث قـدمت مختلف
اخلـــدمـــات الــطـــبـــيـــة إضــافـــة إلى
خدمات االسنان واخملتبر والضماد
ــراجـعي اذ بــلغ اجملــمــوع الـكــلي 
الـــــعـــــيــــادات 10597وكـــــان عـــــدد
ــزمـنـة 6347 مــراجـعي االمـراض ا
مــراجع واالمــراض الـعــامـة 4250©
مؤكـدا ان (اللـجان الطـبيـة لفحص
طـالـبي اجـازات الـسـوق والـتـعـيـ

في احملـــافــظـــة اســـتــقـــبــلت 2941
مــــراجـع ايــــضــــا). وفي نــــيــــنــــوى

الــوارفـارين واألســبـرين وديــبـاكـ
حـب وثـــايـــروكـــســـ 100ام . جي
وكــــــــلـــــــوكـــــــافـج حب  500ام جي
ولـــفت الـى (أعـــداد جــدول ايــضـــا)
يب تاريخ االسـتالم لكل عيادة في
بغداد وكل محافظة لتالفي حصول
اإلرباك أو اخلـلل أثـناء الـتوزيع أو
ا يعوق عملية التجهيز االزدحام 
حيث سـيضمن ذلك االنـسيـابية في
واوضح اجلــــمــــيــــلي ان الــــعــــمـل)
ـواطنـ يتم (توزيع األدويـة على ا
من خالل بــطـاقــة دوائــيـة مــكــتـوب
فــيــهــا كــمــيــة حــصــته من األدويــة
ونـوعــهـا لــذلك يـتم تــعـلــيق جـدول
التـخصيص من صـيدليـة كل عيادة
طـبـية شـعـبـية أو اسـتـشـارية وذلك
لـضـمان حـصـة كل مـراجع وتـفـاديا
حلصـول حاالت فـساد أو سـرقات).

نبض القلم

بغداد
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راقب مـا يناسب حال االرض العـربية من وصف  غير أن يقـول (حلبة حلوب – لم يجد ا
رح فيها الغرباء  وتُستنزف مواردها في غير صاحلها ... سداح مداح)  يسرح و

باختصار هي  اليوم أرض مشاع ..
حلبة  - وهـو الوصف الذي  يناسب االرض العربية  الـيوم  .. وأقصد (حلبة حلوب)  أو
مــيـدانــا  حلـروب بــ مـتــصـارعــ  وقـودهــا أبـنــاؤهـا وثــرواتـهــا  بـعــد أن غـاب االسم
تعارف علـيه لها   كالوطن العربي  والبالد العربـية  واالمة العربية   والعالم العربي ا
نـطقة   واخيرا بعد أن غابت قوتها غابت  معها كل تلك التسميات  ومن ثم االقليم  وا
 لـتـضـيع  االمـة ضـمن مـصـلح جـديـد هو (الـشـرق االوسط) ضـمن مـخـطط  يـسـلـبـها من
ـها اخلـاص الى عـالم جـديد تـضـيع فيه  هـويـتـها ومـرجـعيـتـهـا السـيـاسيـة اخلـاصة  عـا
ا سمى اجلديد  وتندمج مع دول وا اخرى  وفرض هوية جـديدة عليها تأخذها من ا
فيها  دولة االحـتالل  بعد أن تفضي عليها مشروعية  بخلق واقع جغرافي جديد مختلف

بادخال دول وشعوب من هويات مختلفة..
ـســتـخـدم في الـسـيـاسـة وهـكـذا أصـبـح (الـشـرق االوسط) بـجـغـرافــيـته احلـالـيـة   هـو ا
تـحدة لـشرق اوسط ـنظـمات الـدولـية  وعـلى آلسن الـعـامة ايـضا وتـخطط الـواليـات ا وا

عنيون .. جديد  تضيع فيه الهوية العربية أكثر واكثر إن لم ينتبه ا
انع   بل شتـركات  الـعربيـة  الثقـافيـة والسيـاسية واحلـضاريـة هي اجلامع  ا لم تعـد ا
الذاتـية والتبـعية  هي السـائدة  أحداهمـا  تكمل االخـرى  وتتداخل معـها لتخـرج منهما

هذه اللوحة السريالية العربية الغريبة  ..
حلـبـة ... كل شيء فيـها  (سـداح مداح) ..  ومـبـاح .. ال حتدهـا حدود مـنيـعة  وال ارادة
رشـيدة   مشـرعة االبواب .. عـلى االرض  والبحـر  والسمـاء أمام  االجنـبي بارادتها 
بـدأ السـيادة الـوطنـية  وكـأننا ا شـاء له دون مراعـاة  أو رغـما عـنهـا .. سيـان .. يقـوم 
نعود من جديـد الى زمن الوصاية واالسـتعمار  واالحالف  وقانـون القوة الذي  يفرض
سـميـات أخرى ظـاهرها لـكها احلق بـأن يعـمل ما شـاء لتـحقيـق مصاحله  ولـكن  ن 

حق  وباطنها باطل ..
إن ما يجري الـيوم حالة من الالمنطق  واجلنون  غاب فيها العقل  وساد التناقض ب

ناسب..  الواقع  ورد الفعل ا
فـوضـى  وضـيـاع  وإسـتالب  وخـيـرات وحـقـوق ضــائـعـة.. إسـتـقالل نـاقص  وسـيـادة
مـستباحـة  ..  وانسان يتـطلع  الى احلدود  ال ليدافع عـنها  بل لعـله  يجد مهـربا منها 

للعيش في أوطان اخرى .. إنسان يلفه الهم  ويشل حركته العوز والفقر ..
 نعم .. يهزم هذا االنسان  لكنه ال يتحطم  وسينهض ولو بعد ح  .. 

هو (الشيخ العجوز) عند آرنست همنغواي في صراعه  لكنه ينتصر في النهاية  .. وهو
ا ينـاسب التـحدي .. ولـيس العربي نـفسه في كل زمـان ومكان  إذا مـا توفـرت االرادة 

استثناء من هذه القاعدة ..
ولكن ماذا سيكتب همنغواي لو عاش في زماننا ..?

هل سـيــتـفـرج عـلى مـا يــحـصل في الـعـالم الــيـوم من مـجـازر وانـتــهـاك حلـقـوق االنـسـان
ومصادرة حقه على أرضه والتمتع بثروته  وهو جائع عليها   ??

نقيضان ال يجتمعان السيادة واالستباحة .. 
فهل من تفسير عند من يؤمن بهما مجتمع  ?..

ال حقوق لالنسان بال حقوق لالوطان ..
حالة سريالية خليط من  الالشعور   والالمنطق  ..

في االدب والفن تعكس الـسيريالية حروب االنسان الـداخلية في عقله الباطن  والصراع
ـتـحـكم في الـتـصـرف  وليس بـ  احلـلم و الالوعي والـعـقل   والـغـلبـة لالوعي  النه  ا

نطق  وفيه هروب من الواقع بكل مآسيه .. العقل وا
وهي في السياسة ال تختلف  ..

حـروب طاحـنة  وحـالة من الـعبـثيـة  لغـياب الـعقل  واخـتالف القـيم  فمـا كان جـميال 
هنـاك من يـراه  قـبيـحـا  أو العـكس عـلى طـريقـة بـودلـير  أو مـريـرا كمـا راه رامـبو .. لم

نطق  أن  يفسر ما يحصل  وال العقل يحصن ما ينهب .. يستطع ا
ساحة .. وميدان  لـلصراع  و تناحر ارادات غريبة  و جتربـة أسلحة عجيبة   وإختبار
للسياسـية    وكأننا في مختـبر مدرسي   ومعلم مبتـدىء .. ولسنا بذلك التاريخ  وتلك

القوة ..
قوماتها التي تمتلكها ..  ” القوة ال تعني شيئا إن لم تتصرف ايجابيا 

نقـيـضان آخـران ال يجـتـمعـان أيضـا  وواهم إن إعـتقـد أحد بـهـما مـجتـمـع مـعا ... أن
يتماشى احلـاكم مع االوضاع االقليمية والدوليـة اجلديدة  وفي الوقت نفسه يحافظ على
سـيــادة بالده ومـكـانـتـهــا ودورهـا الـكـبـيــر الـذي عـرفت به دون تـضــحـيـات قـد تـصل الى

ا حالة من الصدام ...اثنان ال يجتمعان في يد واحدة .. خالف  ور
ضرب من اخليال ..ويـصعب  ذلك على الدول عندما تكون  منـهكة  وحكامها  موظف 

وليسوا قادة ..
وهناك فرق ب االثن ...

ـا حـقيـقـية .. ولـكنه في نـعم يأتي الـشـعب باحلـاكم  في إنـتخـابات قـد تـكون صـورية ور
االختبار قد يظهر  قائدا  أو يتصرف كموظف تقليدي  ..

فـالـقائـد تـتـوفر فـيه صـفـات الـزعامـة واالبـوة لـشعـبه .. واذا مـا اجـتـمعت  الـقـوتـان  قوة
كن أن يـخرجـا  معـا بدولة لـها اعـتبـار  ومكـان متـميز في الـشخـصية  وقـوة السـلطـة 

ا يتمنى... العالم  وشعب ينعم بكافة حقوقه على أرضه التي حباها الله 
ـألـوف) .. كـما كـان عـبد يـحـتاج زمـانـنـا  الى (زعيـم غيـر اعـتيـادي لـسـلطـة خـارجة عن ا
عماري (أدهم سلـيم)  في مقال له عن عبد هنـدس ا الناصر في زمـانه على حد وصف ا
الناصر  الـذي تصادف ذكرى رحيله في الـثامن والعشرين من الـشهر اجلاري (السبت

قبل) .. ا
لـيس هـنـاك من يـقـول  بـاسـتـنـساخ جتـربـة عـبـد الـنـاصـر  ولـكن بـاسـتــــــلـهـام مـعـانـيـها
ودروسهـا .. وأهم ما فـيهـا ارادة التـحدي  وقدرة الـشعب عـلى الصـمود واالنـتصار في

الظروف الصعبة  بوجود قائد  يتقدمه وليس موظفا تقليديا ..
 عناوين كثيرة للتحدي  الشعبي - الناصري ..

بناء السد العالي حتد  .. -
- نـكسـة حزيـران وحرب االســـــتنـزاف التي  اعـقبـتـها  لـتتـوج  بانـتصـار اكتـوبر اجملـيد

حتد .. 
ـتــحـدة  - وبـاخــرة (كـيــلـوبــاتـرا) عــنـوان عــريض آخــر في قـصــة الـتــحـدي لــلـواليــات ا
وإستخدام سالح الـتضامن العربي  بـكل مدياته   لكن هذا الـسالح  تعطل اليوم   ولم
يظهر دوره في  الـثأر للقدس  مثال  والرد على قرار ترامب بـجعلها عاصمة (السرائيل)

ونقل عاصمته اليها  واالعتراف بضم اجلوالن اليها ..
دوي) الذي كـان يتردد (صـداه) في أرجاء  االمة  الـعربيـة  وأجبر غـاب ذلك (الصـوت ا
ـصـريـة الـرئـيس االمـريــكي كـيـنـدي عـلى أن يـصـدر أوامـره  بـتـفــريغ وشـحن الـسـفـيـنـة ا
(كيلوباترا) بـعد أن إمتنعت نقابة عمـال الشحن والتفريغ  في مينـاء نيويورك عن تفريغها
ـصرية  وحتـميلـها  بشحـنة من  القـمح تعاقـدت مصر عـليها البس ا نـسوجات وا من ا
بهـدف إحـداث أزمـة في رغـيف اخلـبـز في مـصـر   وذلك بـتأثـيـر من الـلـوبي الـصـهـيوني
للضـغط على مـصر للـصلح مع (اسـرائيل)  والكف عن دعـمهـا للقـضية الـفلـسطيـنية في
ؤثـر فيـهـا  وعنـاصر الـقوة جمـيع االصـعدة  ومـنهـا  احملافل الـدولـية  بـحكم مـوقـعهـا ا

التي تمتلكها ..
وعندما عـلم عبد الناصر بذلك توجه الى مبـنى االذاعة  اللقاء خطاب طلب  فيه من إحتاد
ـوقف الصـهـيوني  وقـد أستـجابـوا فورا لـهذا الـنداء  ـوانيء الـعرب الـرد على ا عـمال ا
ـا في ذلك في دول تـخـتـلف سـيـاسـيـا مع نـظـام عـبـد الـنـاصـر ورفـضـوا شـحن وتـفـريغ

السفن االمريكية .. وانتهى األمر خالل ساعات  وليس سنوات ..!!
مـا احوج االمـة  الـيوم الى هـذا  الـصوت الـقـوي  الهـادر الذي يـعـبر االفـاق  لـكي يجـبر

عتدي على االذعان للحق العربي  ويعيد لالمة مكانتها .. ا
أمـة  تـمر بـظروف  اسـتـثنـائـية صـعبـة حتـتاج الى قـادة اسـتثـنائـيـ  يصـنـعون الـتاريخ 

وليسوا أبطاال فقط .. الن البطولة قد تتكرر في شخص أخر ..
قادة تكون  لهم (بـصمة) خاصة في احلياة على إتساعها  وتباعد مساحاتها اجلغرافية

 وتنوع مجاالت االبداع  فيها ..
صـلحون   والـزعماء والقـادة  التاريـخيون  وأخرون هـكذا هم  أصحـاب الرساالت  وا

لهم إسهامات وإبتكارات   كان لها تأثيرها في البشرية عامة ... 
ـواقف جتـعل الـقـادة  يـعـيـشون بـعـمـرين .. عـمـرهم احلـقـيـقي  وخـلـودهم عـلى مر تـلك ا

التاريخ .. تردد أسماهم االجيال  وتستلهم منهم االفكار والدروس ..
قد مات قوم وما ماتت مكارهم
وعاش قوم وهم بالناس أموات

ـهم لـتـحـافظ عـلى وهـؤالء هم  الـقـادة االسـتـثـنـائـيـون  عـلى مـر الـتـاريخ  .. حتـتـاجـهم ا
وظف التقليدي .. سيادتها  وتستعيد حقها  وليس الرؤساء ا
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ـعنى الى نـقيـضه تمـاما  .... فـيتـحول الـشفاء الى إبدال حـرف مكان حـرف آخر يـقلب ا
شقاء  والهمة الى غمة  والدبابة الى ذبابة.. وقس عليها الكثير ..

ـبطن بـالـذم)  بابـدال حرف ـديح ا ومن الـلـطائف الـشـعريـة هذه االبـيـات في  ما سـمي (ا
مكان آخر ..

أيا ذا الفضائل والالم حاء
يم هاء كارم وا ويا ذا ا
ويا اجنب الناس والباء س
ويا ذا الصيانة والصاد خاء
ويا أكتب الناس والتاء ذال
ويا أعلم الناس والع ظاء
جتود على الكل والدال راء
فانت السخي وتتلوه فاء

 } } } }
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ســأل ســائل ..  مــا أعــظم فــضـــــائل الــعـبــاس إبن عــلي إبـن أبي طــالب ( ع ) ..فــجـاءه
اجلواب :

- إن أعظم فضائلة أنه ( أبو الفضل ) كله ..
نـاقب حتى ال إجابـة تخـتصـر سـيرته الـعطـرة  فقـد جتـلبب بـا
تـكـاد جتـد فــرقـا بـيـنـهـمــا  وتـوشح بـاجملـد واخلــلـود بـوقـفـته

العظيمة مع أخيه احلس ( ع ) ..
يا نفس من بعد احلس هوني

وبعده ال كنت أو تكوني   
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