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نتسب في الوزارة ويوثق صدر عن وزارة النفط كتاب بعنوان (العاملون في النفط  –رجال التحدي واالجناز) اعده فريق من ا
صافي. كما يوثق الكتاب الذي نشاط الوزير جبار علي اللعيبي منذ العام  2016 وابرز اجنازات الوزارة في حقول االنتاج وا
يقع في  360 صفحة من القطع الكبير جهـود رفع االنتاج النفطي وتوسيع رقع االستكشـافات النفطية في االراضي العراقية
فضال عن عطاء الوزارة في اجملاالت الـثقافية واالجتـماعية عبـر دعم اسر الشهداء والنـشاطات الفنيـة واالبداعية ومن بينـها طبع كتاب

للفنان الراحل يوسف العاني. 
وعزز الـكـتاب بـصـور توضـيـحيـة مـلونـة وبـجداول تـعـزز معـلـومات الـتـقاريـر واالخـبار الـتي تـضمـنـتهـا فـصول الـكـتاب الـثالثـة. ورافقت
ية. وكتب الـلعيبي مقدمة الكتاب ثـلي شركات النفط العا االجنازات خلفية باهم االجتماعـات التي عقدها الوزير مع مالكات الوزارة و

تحققة برغم التحديات الكبرى التي واجهتها الوزارة. مشيرا الى اهمية االجنازات ا
الية والـظروف الطبـيعية هـنية والوطـنية واستـطاعوا مواجـهة التحـديات االمنيـة واالقتصاديـة وا سـؤولية ا ـستوى ا  واكد ان العامـل كانوا 

بثبات وصبر وحلم وتفان وعطاء. 
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الَّتي كلَّما حدّقتْ في األرضِ 
أدركتْ فداحةَ اجلذورِ ..

وتهاوتْ بحثاً
دنِ عن يافطةٍ في فضاءاتِ ا

ِ الشُّهداءِ ... ظلَّلةِ باألسى  بأن  ا
اء َ ترفعُهُا جذراً لنْ يصلَ ا

تُصابُ بحُمَّى الهذيانِ 
صاهرةِ الغيم ِ وهي تَهمُّ  
تدهمُها اخلافضةُ الرَّافعةُ

تَسَّاقط ُرمالً  ال ظلَّ لهُ سوى 
تي أوقــدت شـمـوَع جـنــاحِ هـزائــمِـهــا الـَّ

فنائِها 
لتعودَ دُخّانا .

 ....  ....
ـــرســــومُ عـــلى يــــتالشـى ذلكَ الـــوجـهُ ا

شِباكِ الليلِ ..
يتالشى وجهُك ِ ....

تاهةِ . تاهةَ ..إلى ا لتغادري ا
أفقُ الوصايا سراب يراوده ُالعطشُ

واألجنحةُ .....
تتناثرُ كلّما علتْ بها الريحُ 

إلى شمس ٍ لم تسعفْ 
" إيكاروس" ×...

حلظةَ ذوبانِ الشَّمع ِ  ....!!!
______

 *إيـكاروس : حتـكي أسـطورة يـونانـية
قـصـة "إيـكـاروس" الـذي كـان مـحـتـجزاً
مع أبيه " دايدالوس " في متاهة جزيرة
"كـريت" عقـاباً لـهما مـن "مينـوس" ملك
اجلــــزيـــرة. ولـــلــــهـــرب من الــــعـــقـــاب 
استعـانا بأجنـحة ثبّتـاها على ظهـريهما
ـمع حــلّق إيــكــاروس قــريـبــا من بــالــشـَّ
الشَّمس متجاهالً نـصيحة ابيه فهوى
فـي الـــبــــحــــر بــــعــــد أنْ أذابتْ أشــــعـــة

الشَّمس الشَّمعَ .

رفيفُ األجنحةِ الَّتي حملتنا 
ما زالَ ..... 

يحملُ طيفَ األغاني  الَّتي توقفتْ 
غداةَ أشعلَ الغزاةُ احلرائقَ

متدةِ فوقَ ذراعينا في حقولِ الريشِ ا

لتنبُتَ فوقَها 
مرايا الدُّخَان ِ .

....  ....  ....
طعونِ بالزّرقة ِ كانَ لوجهكِ ا

على ذاك الرَّصيفِ  
أنْ يظلَّ بلونِ أذانِ الفجرِالَّذي 
كانَ يعقدُ قِرانَ الوردةِ بالنَّدى 

ويوقظُ اللهفة َ في أجنحةِ الفراشة ِ
وهي تـنــبـثـقُ من جـرحٍ في اخلــاصـرةِ

...
لوال الدُّخَانُ 

ستعلو... هبوطاً ذراعُهُ
الَّتي هادنتِ الرمالَ وأكتنزتْ 
غابة ً من األقنعةِ الَّتي حملتْ 

سحَها بريقُ الطَّواويسِ  تواريخَ لنْ 
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عـلى تـناولـهـا أيـام صـديـقه خـلدو.
نـظّـف مالبـسه ولـبس حـذاء خـلـدو
اجلــلــدي األســـود وصــفف شــعــره
وتــوجه الى الــسـوق. كــان جـائــعـا
جــدا. وقف وسط الــســوق يـتــفـرج
عـــلـى مـــطـــاعم الـــكـــبـــاب وكـــانت
العق تـسيّل أصـوات الصـحون وا
لـعــابه ورائـحــة الـكـبــاب تُـسـكِـره
حـتى صـار الطـعـام همه الـرئـيسي
وهدفه األسمى في تلك اللحظة. لم
يـصـحو مـن حـلم الـكـبـاب إال ح
ــسـاجـد بـأذان إنـطــلـقت أصـوات ا
الظـهر وانـتشـار محتـسبي داعش
يــحــمـــلــون الــعــصي واخلــيــزران
يضربون سيقان ومؤخرات الناس
سجد يحثونهم على التوجه الى ا
ألداء الــــصالة فـــيــــهـــرع الــــنـــاس
مـــرعـــوبــــ تـــاركـــ اشــــغـــالـــهم
ومــحـالّــهم الى الــصالة بـخــشـوع.
ـــســــجـــد مع دخل عــــبـــمـــحــــسن ا
ــرّة الــداخــلـــ وكــانت هــذه هي ا

ركض الــصــبي (عــبــمــحــسن) مع
الـكــثـيــر من الــنـاس الــفـارّين في
شوارع الـضـاحـيـة اجلـنـوبـية في
ـن من مــــــديــــــنــــــة اجلــــــانـب األ
ــــوصل لــــدى دخــــول عــــربـــات ا
تنظيم داعش اإلرهابي ذات الدفع

نطقة.  الرباعي ا
ـسـكا بـيـد أخـته الـصـغـيرة ظلَّ 
(زَهَّوْ) ذات األربـع سـنوات والـتي
كانت تـبـكي وتـصـرخ عالـيـا بـعد
أن فقـدا أثـر والـديـهـمـا في زحـمة
الــنـاس والـظالم ظلَّ يـركض بـهـا
ــديــنـة بــغــيــر هـدى في شــوارع ا
ـظلـمـة يسـابق خـطوات الـناس ا
الهـاربة كبارا وصـغارا تمْرُق من
فــــوق رؤوســـــهم الــــرصــــاصــــات
الــطـائـشــة الـتي تــشـكل خــطـوطـا
حـمر مـضـيئـة في كل االجتـاهات
حـتى تَــعَــثّر بـحـجـرة نـاتـئـة على
الــطــريق الــتــرابي وهــو يــركض
أفلتَ يد أخـته التي تاهت منه في
حلظـات ب زحام النـاس والغبار
ــنــازل والــظـالم ودخــان بــعـض ا
احملــتـرقــة صــاح بــهــيـســتــيــريـا
مـــواصـال الـــركض وهــــو يـــعـــرج
ــوْ). عـــنـــدمـــا أنــهـــكه ـوْ... زَهـَّ (زَهـَّ
الـــتـــعب وآالم رجـــله اجملـــروحــة
وقف يـــتـــكئ عـــلى جـــدار طـــيــني
مـــنـــخــفـض وهــو يـــلـــهث ويـــئن
ويبكي بال صوت. بقيت يده التي
ـو ــســكــة بــيــد أخــته زهـَّ كــانت 
رطـبـة مـا زالت حتـمل عـرق يـدهـا
الــصـغـيــرة فـوضــعـهــا عـلى خـده
يــتــحــسس بــرودة ونــداوة راحــة
يــــده. بــــعــــد أن هــــدأت أصــــوات
الــــرصـــــاص وصـــــخب الـــــنــــاس
الــفـــارين بـــعـــيـــدا وســاد حـــوله

الصمت. بـعد منـتصف اللـيل غلبه
الـنعاس وغـفى متكـورا على نفسه
مــلـتـصـقـا بــاجلـدار.تـعـلّم في وقت
قـصــيــر كــيف يــلــتـقـط لـقــمــته في
الشوارع كالكالب السائبة. صارت
أكــوام الــزبــالــة بــعــد أيــام مـأواه
يــبــحـث فــيــهـــا عن كل مـــا يــلــزمه
لــيــبــقى حــيــا ويــنــام قــربــهــا في
برميل بالستيكي مُهْمَل. ورغم تلك
الظروف القاسية كان دائم التمعُّن
في وجــوه الـــبــنــات الــصــغــيــرات
ـشــرّدات مـثــله عــلّه يـجــد أخـته ا
و بــيــنـهـن. تـعــلّمَ كــيف يُــخـفي زهـَّ
اسـمه احلـقـيقـي وتـعلّـمَ (الـكذب)
أحـد أهم اســلـحـة الـبـقـاء واتّــقـاء
شـر الصـبيـان األقـوياء في مـنطـقة
ــزابل. كـان عــلى الـدوام يــضـرب ا
بــقـبــضــته عـلـى اجلـدران مــحـاوال
حتـــســــ أداء يـــديه فـي الـــعـــراك
ليتمكن من الدفاع عن نفسه وعما
يـجـده في أكـوام الــزبـالـة من عـلب
ـنـيـوم وبـالسـتـيك من مـنـافـسـيه أ
األوالد الشياط واخملضرم في
مـكـب الـزبـالـة. بـعـد بـضـعـة أشـهر
تــعــرّف عـلـى الــصــبي خَــلْــدو أبـو
جـــلــد الـــنــشـــال الــبـــارع يــكـــبــره
. كــانت أوضــاع خــلــدو بــســنـــتــ
ـشردين في أفـضل من الـصبـيـان ا
ـنطقة كـان يأكل الكـباب ويشرب ا
الـبـيـبـسي وال يـبـحث في الـزبـالـة.
في وقت قصير من مرافقته خللدو
تـــعـــلّم فـــنــــون وأصـــول الـــنـــشل
وسـاعـده خـلدو بـتـحـسـ مـظـهره
لـيـتـسـنّى له الـدخـول بـ الـنـاس
ونـشـلهم دون أن يـثـيـر الـشـبـهات.
وخالل أسابـيع صارت له مـنطـقته
اخلـاصة لـلنـشل وطوّر قدراته من

نـــــشل االفــــراد فـي الــــشــــارع الى
ســرقـة بـعـض األشـيـاء نــهـارا من
احملالت مـستـغال الزّحـام وتدافع
.  لـكـن حـادثــة إلــقـاء ـتــســوّقــ ا
الـقــبض عـلى صـديــقه خـلـدو أبـو
جلـدته شـرطة داعش ومـحاكـمته
عـلـنـا في إحـدى الـسـاحـات وسط
ـديـنـة وقـطع يـده الـيـمنـى أمام ا
الناس كـانحـاضرا كفـيلة بـإلقاء
الـرعب في نــفـسه وال سـيـمـا بـعـد
تدهور حـالة خلـدو الصحـية على
أكـــوام الــــزبـــالـــة وتــــورم وجـــهه
قطوعـة اليد ثم وفاته وساعـده ا
بــعـد أسـبـوع من اآلالم والـصـراخ
لـــيل نــــهـــار. تـــوقف عـن الـــنـــشل
والـسرقـة وأصـبـحت يـده ترجتف
كـلّمـا فكّـر بنـشل أحدهم. واضـطر
الى الــعـــودة الى أكــوام الــزبــالــة
وإلـتـقــاط رزقه بـيـنـهــا. بـعـد أيـام
ـشـوي والـلـ أشــتـهى الـكـبــاب ا
الـبارد وعلبـة بيبـسي التي تعود

األولى الــتي يـدخل فــيه مــسـجـدا
وراح يــفــعل مــا يــفــعــله اآلخــرين
وصــلّى مــثــلــهم يـقــلّـــد حــركــاتـهم
بــصــمت. بــعــد الــصـالة ومــغـادرة
ــصـــلّـــ ظلَّ جـــالــســا مــعـــظم ا
يــراقب بــعـض الــنــاس يُــخــرجـون
كـتـبـا ديـنـيـة من خـزانـات خـشـبـية
يـــقـــرؤونـــهـــا ثم يـــعـــيـــدنــهـــا الى
اخلزانات. خطر له أن يأخذ بعضا
من تـلك الـكتب لـيـبيـعـها ألصـحاب
ـكـتـبات ويـأكل بـثـمـنهـا الـكـباب. ا
أخرج كـيسـا بالستـيكـيا أسود من
أله كــتــبـا جــيــبه وبــدأ خــلــســة 
مـــزخـــرفــة الـــغـالف وبــعـــضـــا من
صاحف ولم يـستطع منع نفسه ا
من أخـذ مبـخـرة نحـاسيـة صغـيرة
ودورَقَيْ عـــطـــر مــسك كـــانـــا فــوق
اخلِـزانـة الـواطئـة. حـمل الـغـنـيـمة
وتـــوجه ســـريــعـــا مــطـــرق الــرأس
ــــســـجـــد.أوقــــفه حـــراس خـــارج ا
ـــســـلــحـــ عـــنــد بـــوابــة داعش ا

ـسـجـد قـال له أحـدهم (تـعـال يا ا
ولـد أعـطـني هــويـتك. مـاذا حتـمل
في هـذا الـكـيس?) رمى عـبـمـحـسن
الـــكــيـس وأطـــلق ســـاقــيـه لــلـــريح
وهـرب ولم يـوقـفه سـوى إطالقات
رصـــــاص احلـــــراس واخـــــتـــــراق
إحداها فخذه االيسر. سقط يتلوى
ـــا وســـرعـــان مـــا حتـــلّق حـــوله أ
ــســلــحـون وصــاروا يــضــربــونه ا
ويركلونه بوحشية ساعده أحدهم
على الـوقـوف وربطـوا يـديه خلف
ظـهـره وعـصّبـوا عـيـنـيه كان لأللم
وطــعم الــدم مــر فـي فــمه. عــنــدمــا
فــتـحــوا عـيـنــيه بـعـد يــومـ وجـد
نفسه في ساحة أمام نافورة وسط
الــــســـــوق. كــــان ســـــبق له أن رأى
صـديـقه خـلـدو يقـطـعـون يـده هـنا.
كان يـرجتف عندما أجـلسوه راكعا
على االرض يـنظـر حوله مـذعورا.
كان الـكثيـر من النـاس يتجـمهرون
حـول السـاحة ويـقف بـالقـرب منه
رجل بـدين بــلـحـيـة كــثـة وطـويـلـة
رة يــلـبـس دشـداشــة زرقــاء مُـقــصـَّ
يحمل أوراقـا بيـده ويرفع مـسدسا
بـيـده األخـرى وحــوله الـكـثـيـر من
. قــال الـرجل ــلـثــمـ ــسـلــحـ ا ا
ـلـتـحي ((أيـهـا الـنـاس قـال الـله ا
في مـــــحـــــكـم كـــــتـــــابه ولـــــكـم في
الـقـصـاص حـيـاة يـا أؤلي األلـباب
صدق الله العـظيم. لقد إعتدى هذا
ُـــفْــسِـــد في األرض عــلـى حُــرمــة ا
ــسـجـد وعـلى كــتـاب الـله الـقـرآن ا
الـــكــر وأزّتـه نــفـــسه الـــدنــيـــئــة
ووسـوس له الـشـيـطـان أن يـسـرق
ــســـجـــد كــتـــبـــا ومـــصــاحف مـن ا
وأغـراضا أخرى ليـبيعـها ويصرف
ثـمـنـهـا عـلى مـلـذاته الـدنـيـئـة. وقد
ثـــبت عــلــيه اجلــرم لــدى الــقــاضي
الـــشـــرعـي بـــشـــهــــادة الـــشـــهـــود
واعـتـرافه الـشخـصي فـجـرى حكم
فـسد في األرض الله عـلـيه بحـد ا
وقـطع يـده ورجله من خالف نـكاال
ن تسوّل ـا كسب ويـكون عبـرة 
لـه نـــفـــسـه االقـــتـــراب مـن حـــدٍّ من
حــــدود الـــلـه. الـــله أكــــبـــر)). وردد
ـلـثـمـون وبـعض احلـاضريـن الله ا
أكـــبـــر ثـالث مــرات كـــانـت تــزداد
حــمـاسـة كل مـرة. بـقـي عـبـمـحـسن

جـاثــيــا عــلى ركـبــتــيه بــهـدوء ال
يـفهم مـا يـقال يـجـيل بنـظره في
احلـاضـرين الـذيـن كـان بـعـضـهم
يـبــصق عـلـيه ويـلـعـنه ويـشـتـمه
ويـكـتـفي الـبـعض اآلخـر بـالـنـظر
حّ ـــا يـــجـــري.  بـــحـــزن ويـــأس 
عــبــمـحــسن بــ الـواقــفــ عـلى
الـيــمـ سـيــدة عـجــوز مـتـلــفـعـة
بالـسواد كان قد رآهـا سابقا في
مـنــزلــهم في مــنــطـقــة الــدواسـة
كانت سـيـدة فقـيرة تـأتي كل يوم
جـمــعـة لـتــأخـذ مــا جتـود به أمه
وتـذهب في حـال سـبيـلـهـا كانت
هــذه الــعـــجــوز حتــتـــضن أخــته
الصغيرة زَهَّوْ بحنان وتقول لها
شـيئا ال يسـتطيع سـماعها وسط
الـــفــوضـى والــضـــوضـــاء.  لــكن
ــــو صــــاحت بـــــأعــــلى أخــــته زهـَّ
صـــــوتـــــهـــــا (عـــــبـــــمـــــحـــــسن..
عــبــمـــحــسن) إلـــتــفتَ اجلـــمــيع
صـامــتــ الى مـصــدر الــصـوت
وعـادت الـصـغــيـرة تـصـرخ وهي
تبكي (عبمحسن) بينما حتاول
الـعـجـوز أن تـقـفـل فـمـهـا بـيـدها
وزهّــو حتــاول الـتــخــلّص من يـد
ـــلـــتـــحي ـــرأة. قـــال الـــرجـل ا ا
(أتـركـوهــا أتـركـوهـا تــعـالي يـا
صـــغــيــرتي هل تــعــرفــ هــذا?)
ـو من يــد الـــعــجــوز حتـــررتْ زهـَّ
وركــضت نــحــو شــقــيــقـهــا وهي
تــصـرخ (عـبـمـحــسن) وعـانـقـته
ـــلـــتــحي بـــاكــيـــة. قـــال الــرجل ا
بـغـضب ((اسـمُـكَ عـبـد احملـسن?
وتــقــول كــذبـا بــأن اســمك عــمـر?
رافــضي مـــشـــرك وتــســـرق بــيت
الــله?) وصـرخ (أبــعـدوا الــبـنت
أبــعـدوا الـبــنت) وسـحـب أقـسـام
مسـدسه وصرخ ثالثـا الله أكـبر
وهـــو يـــطـــلق الـــنـــار عـــلى رأس
عــبــمــحــسن وســاد لــغط شــديـد
والـــــكـــــثــــيـــــر مـن احلــــاضـــــرين
يــصـــرخــون الــلـه أكــبــر. بـــقــيت
ــو تــأتي كل يــوم الــصــغــيــرة زهـَّ
بـصــحــبــة الـعــجــوز الى ســاحـة
الــنــافــورة تــعــانق قــدمي جــثــة
ـصـلـوب وتـقَـبّــلـهـما شـقـيـقـها ا
حـــتى أزالَ احلـــراس اجلـــثــة من

الساحة بعد أسبوع.
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وحـــ يــشـــعـــر بـــاخلــطـــر  يـــصــرخ
وينادي  خفضوا أوزانكم

وال تـربـكـوني بـسكـائـركم ودخـانـها وال
تصبغوا جداري بالدهون

ويـنـصـحنـا ... تـناولـوا الـسالطـة بزيت
الزيتون والكمون

وأبـتعـدوا عن الدهـون  القـلب صديق
للعصائر الطبيعية والليمون .

يفرح ح نبتـسم ونبتعد عن التوترات
والشجون .. القلب أشبه بالوردة

الـدائــمـة الـنــظـارة الـتي حتــتـاج مـاء
صافيا لتعطي عطراً وجماال 

ــــــســـــــؤول عن دمــــــوعــــــنــــــا هــــــو ا
وأبتـساماتـنا ويـكاد يخـترق أالضلع

ح نفرح
ونــــبـــتــــهج  ويــــنـــبض مــــســـروراً
لـسـرورنــا ... هـذا الـقـلب الــصـغـيـر

الذي يحمل
لـــنــا امــنــيــاتـــنــا وأالمــاني واآلحالم
والـــــذي يـــــنــــبـض دفءا وحــــنـــــانــــا

وشفافية 
يــنــبض كل يــوم ســتــة وسـتــ ألف

نبضة
أي نـحـو أربعـة عـشر مـلـيون نـبـضة
بالشهر الواحد ... بدون كلل وملل
لـيعـطـيـنـا احليـاة ويـسـعـدنا بـأيـامـنا

وليالينا 
هــذا الـقــلب ; اال يــسـتــحق مــنـا كل

? احلب وأالهتمام 

بغداد
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هم في أجسامنا هذا العضو ا
بل هو محرك حياتنا

وصاحب القرار في صحتنا
يحرك مشاعرنا وعـواطفنا .. بأفراحنا

وأحزاننا
نـنـام ونــسـتـيـقظ في لـيــلـنـا ونـهـارنـا ..

شتاءنا وصيفنا
هـو مــســتــيـقظ  يــتــابــعـنــا ويــحـرس

صحتنا
حـجمه الـذي يشـبه قبـضة الـيد  رغم

ذلك عمله اجلبار
ال يــتـــنـــاسب مع حـــجـــمه .بـــأجنــازاته

الكبيرة .
القـلب طـيب بـصـبـره علـيـنـا  سـنوات

طويلة ونحن
ال نعلم بكل خدماته التي يؤديها لنا .
كل دقيقـة يزور اجلسم كـله ويقوم بكل

تفاصيل احلياة
السليمة لنا 

د جـسـمـنـا بـحاجـته لـلـدمـاء والـغذاء
ل واآلوكسج  ال 

ـتــابـعـة و الــسـؤال عن كل خــلـيـة من ا
وشعيرة أال ويزورها

ليزودها بأحتياجاتها ...
يـتـابــعـنـا بـكل دقـة كي نــعـيش بـصـحـة

وعافية ..
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