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طـــاقـــات الــنـــفط والـــغــاز وتـــطـــويــر
ـوارد البـشرية االقـتصـاد االخضر وا
اخلــــضـــــراء. امــــا احملــــور الــــثــــاني
فــيـتـنــاول مـوضــوع حـمـايــة الـبــيـئـة
الــعـراقــيــــــــة ويـتــضـمن الــتـغــيـرات
ـــنــاخـــيــة والــتـــصــحـــر واالحــزمــة ا
اخلــــضــــراء والــــتــــلــــوث الــــبــــيــــئي
ياه والـعواصف الـترابـية وتـخزيـن ا
والــــــســـــدود في الــــــعـــــراق واالبـــــار
االرتــوازيــة وتـكــنــولــوجـيــا الــزراعـة
الـــــذكــــــــــــــيـــــة واســـــالـــــيـب الــــري
االقــــتـــصــــادي واالمن الــــــــــــغـــذائي
وتـــدويـــر الــــنـــفـــايـــات واخملـــلـــفـــات
الــصـــــــنـاعـيــة). ووصف الـسـوداني
مـنظمـة االفق االخضر بـانها (مـنظمة
مـجمع مدني غيـر حكوميـة معنية في
ــعــرفــة من اجل مــجــال اســتــثــمــار ا
حتــقـيق اهـدافـنـا االغــاثـيـة وحتـقـيق
ــسـتــدامـة من اجل ســبل الـتــنـمــيـة ا
تــــــــطــــــــويـــــــر واقـع احلــــــــال عــــــــلى
مــســـــــــــتــوى الـعـراق ومــــــــن اجل
الـنهــــــوض الى ما وصل اليه العالم
مـن الــــــــتـــــــــــــطــــــــور فـي قــــــــطـــــــاع
االقـــتــصـــــــــــاد االخــضــر الـــصــديق
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عــلـى الــرغم من األمــال الــتى وضــعت عــلى
اتـفـاق اســتـكـهـولم بـ احلـكـومـة الـيـمـنـيـة
ودول الـتـحـالف الـعـربي من جـهـة وجـمـاعة
احلــوثـيــ من جـهــة أخـرى فى إيــجـاد حل
لألزمـة الـيـمـنـية  إلى أن مـراوغـات جـمـاعة
احلــوثـيــ وضــعت شـكــوكـاً بــشـأن جــديـة
احلــوثــيــ فى تــنــفــيــذ هــذا االتــفــاق ومع
ـعــارك فى مـنـاطق مــتـفـرقـة من اســتـمـرار ا
الـيمن أدلـت السيـدة / ليـلى لطـف أم عام
ـكــتب الــسـيــاسي حلـزب مــسـاعــد رئــيس ا
األمـل العـربي والـذى يـعـد أول حـزب ترأسه
وتـمـوله وتؤسـسه إمـرأة فى العـالم الـعربي
بــحـــوار تــنــاولت فــيه وجـــهــة نــظــرهــا فى
األحـداث الـتى جتري فى الـيـمن وفيـمـا يلي

نص  احلوار :
{ نــريـد أوال أن نــعـرف الــدور الـذى يــؤدي حـزب

األمل العربي فى احلياة السياسية اليمنية ?
-  إنـــشــاء حـــزب األمل الــعـــربي فى عــام
وكــان يــحـــمل وال يــزال يــحــمل عــلى 2011
عـاتـقه مـطـالب الـشـبـاب وعلى الـرغم من أن
مـــطــالب الـــشــبــاب فـى بــدايــة األمـــر كــانت
حـــقـــوقــيـــة إال أن األحـــزاب حــولـــتـــهــا الى
ـنـطلق جـاء حزب األمل أجـنـدات ومن هذا ا
الـعـربـي(الـربـيع الـعـربي) لـتـحـقـيق مـطـالب
ـرتـكـزة عـلى أهـداف الـشــبـاب احلـقـيـقـيــة ا
ثــورة 26 ســبــتـمــبــر من خالل تــفــعـيل دور
الـشـباب فى اجلـانب االقـتـصادي والـتـنمـية
وصـناعة القـرار والقضاء عـلى الفساد وهو
ـعـارض الوحـيـد حالـيـا في الـيمن احلـزب ا
وال نــقـــول أن هــذا احلــزب مــعــارض ولــكن
نـقـول أنه يـدعـو للـسالم والـبـنـاء والتـنـمـية
واالول فـى الــعـــالـم الــعـــربـي الــذي تـــرأسه
وتــمـوله وتــؤسـســة إمـرأة والــذي نـعــتـبـره
اجنــازا لــلـمــراة الــيــمـنــيــة فــنـحـن نـرفض
اســتـخــدام الـعــنف إلحــداث الـتــغـيــيـر ومن
خـالل التنسيق مـع األحزاب اجلديدة والتى
اسـسـت بـعد 2011 سـعـيـنـا دومـا لـلـوصول
ـدنـيـة والـقـضـاء عـلى الـفـساد الى الـدولـة ا
وحتــقـيق اهــداف الـشـبــاب الـســلـمــيـة فـفي
الــعـام 2014 كــان لــنـا دور جــديـد كــاحـزاب
بـقـيـادة إحـداث ثورة ضـد الـفـسـاد وال نزال
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لــلــبــيــئــة ومن اجل خــلق فــرص عــمل
جـديـدة وتطـوير سـوق العـمل بالـرؤية
يـة اخلضراء). واشـار السوداني الـعا
ـشــاركة الى ان (بـامـكـان الـراغـبـ بـا
ـؤتـمر احلـصول عـلى مــعلـومات في ا
اضـــافـــيـــة عـــبـــر االتـــصـــال عـــلــــــــى
07747620066 الـــــــــــــرقـــــــــــــمــــــــــــ 

و07700686962). 
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 —bB « 5 Š و اصـبح واضحـا بان هـناك أجـندة إيـرانية
فـى الــــيــــمـن ونــــحن نــــرفـض اي تــــدخالت
اجـنـبـيـة ونـتـمـسك بـسـيـادة الـيـمن  كـما ال
نــنـسى ان اسـتــمـرار نـزيف الــدم في الـيـمن
ــواطن لــفــتــرة اطــول يــشــكل خــطــر عــلى ا
ـنـطــقـة بــاكـمــلـهـا الــيـمــني اوال و ايـضــا ا
وأتـمـنى أن يكـون للـدول الـعربـية دور فـعال

فى حل أزمة اليمن عبر طاوالت احلوار .
{ وهل هـنـاك تـواطـؤ دولي إلخـراج احلـوثـي من

أزق احلالي ? ا
ــبـــعــوثــ - لالسـف طــالـــبــنــا مـــرارا من ا
الـدولـيـ بـضرورة اعـطـاء فـرصـة لألطراف
الـــداخــلـــيــة حلـل األزمــة خـــاصــة أن الــدور
الــدولي يــدور فى حـلــقــة مـفــرغــة مـنــذ عـام
حــيث يـعــمل عـلى حل األزمــة بـنـفس 2014
الـطريقة رغم أن الظـروف تغيرت وهو األمر
الـذى يؤدي الى إطـالة أمد الـصراع وتـدمير
الـيــمن ارضـا وشـعـبـا و وايـضـا اسـتـنـزاف
ــمـلـكه مــوارد دول اخلـلـيج وعــلى رأسـهـا ا
ودول اخلـلـيج فـضال عـن خـلق عـداوات ب
ـنـطـقـة وإذا لم يتم الـشـعب الـيـمني ودول ا
تــغـيـيـر طــريـقـة احلل فـلـن يـحـدث اي تـقـدم
ـدى القريب  وكذلك البد من مـلموس على ا
توسيع أطراف الوساطة فى احلل من خالل
إشــراك الـطـرف الـعــربي وعـلى رأسه الـدور
ـصري الـذي يلقى قـبول من كـافة األطراف ا

كانة مصر التاريخية مع اليمن. نظرا 
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رأة الـيمـنيـة حصلت { فى الـنهـاية هل تـرين أن ا
على الكثير من حقوقها ?

- كـان هنـاك دور مقبـول للمـراة اليـــــــمـنية
قـبل 2011 رغم الـتـقـالـيـد الـسـائـدة اال انـها
القت تــشـجـيـعــا عـلى الـتـعـلــيم والـعـمل في
الـــعــــديـــد من اجملـــاالت حـــتـى وصـــلت الى
مـجــلس الـنـواب واحلـقـائب الـوزاريـة حـتى
وان كــانت مـحـدودة وذلك وبـعـد عـام 2011
شـهدت انطالقه قويـة للمرأة اليـمنية والتى
شـاركت فـى احلـيـاة احلـزبـيـة بـقـوة اكـبر و
ازدادت مـــشـــاركــــتـــهـــا في شـــتي اجملـــاالت
دني ولكن لـالسف فمنذ وخـاصة اجملتـمع ا
راة يتقلص عام  2014 حتى االن بدأ دور ا
ـنــاطق الـتـى سـيــطـر عــلـيــهـا خــاصـة فـى ا
ـرأة الـيـمـنـيـة احلـوثــيـون حـيث تـعـرضت ا
العـتـقـاالت واعـتـداءات غـاشـمـة لم تـتـعرض
ـراة في تـاريخ الــيـمن والـذي نـطـالب لــهـا ا
كـقيادات نسائية بايـقافها ونرفض حدوثها
ـراة اليـمـنيـة عانت وال من اي طـرف كـان فا
زالت تـعـاني الـكـثـيـر نـتيـجـة لـهـذا الـصراع
الدامي الذي ال ذنب لها فيه كما ندين ايضا
اسـتـمرار تـقلـيص دور الـنسـاء في عـملـيات
الــسالم ونــطـالب بــرفع مــسـتــوى مـشــاركـة
الـقيـادات النـسائـية والـشبـابيـة الفـاعلة في
ــبـاحـثـات الــقـادمـة كـشــريك اسـاسي عـلى ا
طـاولة احلوار وال ننـسى ان ندين استمرار
تــعـرض الـعـديـد من الـنــسـاء و الـنـاشـطـات
لـلتهديـد واالعتقاالت والـضرب فى الشوارع
وهى أمـــور تــتــنــاقض مع تــقــالــيــد الــيــمن
ــرأة الــتــاريــخـي فــيه ونــطــالب ومــكـــانــة ا
اجملتمع الدولي بادانة مثل هذه األعمال من

اي طرف كان .
كـمـا نـؤكـد بـأنـنـا سـنـسـتـمـر في الـدفـاع عن
ـواطن الــيــمـني وإيــصــال صـوته حــقــوق ا
ومــعـانــاته اين مــا كـان دون مــجـامالت ألي
طـــرف ســـاعـــ العــــادة احالل الـــسالم الى
وطـننـا النـها واجب وطـني وامانـة نحـملـها

على أعناقنا .

ـنـية هى أكـثر تـشـجيع احلل عـبـر اطراف 
قــدرة عــلى إيــجـاد حل لــلــمــشـكــلــة واالزمـة
الـيـمــنـيـة الـتي يـجب ان تـرتـكـز عـلى حـوار
ا فيـهم احلوثي شـامل دون إقصاء أحـد 
إال أنـنـا نـرفض اسـتخـدام الـسالح ونـسعى
ا لـلـوصـول لـدولـة مـدنـيـة تـضم اجلـمـيـع 
يــحــافظ عــلى مــصــلــحــة وامن وسالمــة كل

نطقة . اليمني ودول ا
{ ومـا تقـييـمك للدور الـذى يؤديه الـرئيس الـيمني

شكلة ? احلالي عبدربه منصور فى حل ا
- أرى أن أخـطـاء الـرئيـس عبـدربه مـنـصور
شكـلة الى ما هى كـان لها دور فى وصـول ا
عـلـيه اليـوم فعـلى الـرغم من أن ثورة الـيمن

بــدأت سـلـمـيـة إال أن اســتـخـدام الـسالح 
نـتيـجـة اخطـاء من الرئـيس اليـمني عـبدربه
مـنصور كـما ولالسف أن األطراف الـداخلية
واخلـارجـية كـان لـها أجـنـدات خاصـة ولعل
أكـثر األخطاء التى ارتكبـها الرئيس اليمني
أنه انـحرف عـن التـركيز عـلى مـسار االعداد

لالنـتخابات خالل الفتـرة االنتقالية التي 
انـتخابه من اجـلها و لـكن لالسف بدأ بعمل
مـؤتمـر احلوار وهـيكلـة اجليش والـذي يعد
تـشتـيـتا عن الـهدف الـرئيـسي الذي انـتخب
لـه والـذي كــان سـيــكـون لـه دورا كـبــيـرا في
احلــفــاظ عــلى امن الــيــمن نــظــرا خلــطـورة
ـرحلـة الصراع الـوضع انذاك والـذي وصل 
ـسلح رغم أن ذلك كـان يجب ان يكـون بعد ا
االنــتـخــابـات وبـوجــود رئـيس وحــكـومـة و
ان جـدد يؤسسـون لدولـة مدنيـة راسخة بـر
وهــذا مــا أدى الـى الــتــفــكك الــذى يــعــيــشه
الـيمن األن واصبح اليمن ميـدان للتصفيات
ألن كـل طـــرف يـــريـــد االنـــتــــقـــام من األخـــر

ولالسف الشعب هو من يدفع الثمن .
 ÈdÝ√ ‰œU³ð

{ ومـا هــو الـدور الــذى اديـته فى عــمـلــيـة تــبـادل
األسرى ?

- اديت دور الـوساطة فى أكبر عـملية تبادل
لـألســـرى فى الـــيـــمن والـــتى كـــانـت إحــدى
مـخرجـات مؤتـمر جـنيف 2 كـمـا شاركت في
الــوســاطــة بــالـعــديــد من تــبــادالت األسـرى
ومـسـتشـارة لـلعـديـد من الشـخـصيـات التى
تـقوم بـدور الوسـاطة فى هـذا اجملال والذي

نيات يـعد اجنازا وتفـعيال لدورنا كنـساء 
كما لعبت نـسعى الستعادة السالم لوطـننا 
دور الـوسيط فى اخراج معتقالت ومعتقل
وأطــفــال أحــداث مـيــدان الــتــحــــــــــريـر في
الـعـام   2018 والـبـالغ عـددهم حـوالي( 37)
كـما توسطت الخراج معتقلي أحداث /21/3
بـالـعـاصـمـة صـنـعـاء والـبـالغ عـددهم 2018
حـوالي 88 مـعـتـقل/ فـضال عن الـتوسط فى
ــعـتــقـلــ وادخــالـهم إخــراج الــعـديــد من ا
ضـمن العفو العام سابقا كما تابعت العديد
من قــضــايــا الــراي الــعــام ومــنــهــا قــضــيـة
اخملـــتــطـــفــة رانــدا حـــتى  اعــادتـــهــا الى
ـة ورغم تـعـرضـي لـلـتـهـديدات اسـرتـهـا سـا
ـستـمرة واالحـتجـاز واطالق الرصاص اال ا
انــني ال زلت مـسـتـمــرة كـنـاشـطــة حـقـوقـيـة
ـراة ـانـا مــني بـدور ا وصــنـاعـة الــسالم ا
الــهـام كــشـريـك اسـاسي في شــتي اجملـاالت
وبــنـاء عـلى هـذا الـدور ومن خالل تـوسـطي
فى الـعـديد مـن النـزاعات أصـبـحت مـصنـفة

نظمات الدولية . كصانعة سالم من قبل ا
{ وما هـو دورك فى مواجـهة جتـاوزات احلوثـي
فـيــمـا يـتـعـلق بــاسـتـخـدام األطـفــال ومـنـهم اطـفـال

دارس فى احلروب واعتقال الصحفي ? ا
- اســـتـــخــــدام واســـتـــهـــداف األطـــفـــال فى
احلـــروب مــحــرم انــســـانــيــا وديـــنــيــا وفي
ـواثـيق الـدولـيـة وأنـا كـأم اوال الـقـوانـ وا
وكـناشطة حقوقية أرفض استخدام األطفال
و اسـتـهـدافـهم في اي اعـمـال حـربـيـة ألنني
داعــــيـــــة سالم ولألسـف فــــإن كل األطــــراف
تـسـتـخـدم األطـفـال ولـكن يـتم جتـنيـدهم من
جــانب احلــوثــيــ بـنــســبــة أكــبــر  وكـذلك
ـدنية نـطالب بـوقف القصـف ضد األهداف ا
مـن كل االطـراف ومن الــتـحـالف الــسـعـودي
والـتى يـذهب ضحـيتـها الـكثـير من األطـفال
وهــنــاك أمــرا هــامــا وهـو اهــمــيــة حتــيــيـد
الــتـعــلـيم و ايـقــاف اقـحــام االطـفـال وطالب
ـدارس في نـشر تـوجـهات او افـكـار بعض ا
االطــراف كــمـا يــقـوم به احلــوثــيـ لالسف
ـدارس و ارغـام االطـفـال عـلى وهـو دخـول ا
اداء الــصـرخـة وهـو مــا تـسـبب في حـوادث
رفض من الطالب والطالبات وبالتالي عنف
ضـدهم كـمـا شـاهـد اجلـمـيع في الـعـديـد من
مـقاطع الفـيديو الـتي انتشـرت  كما انه من
اخلــطـاء ايـضـا اسـتـمــرار حتـريـضـهم عـلى
الـقـتـال حـتى( يـوم الـقيـامـة) كـمـا يـقـال لهم
فـالـدين االسالمي هو ديـن حيـاة وليس دين
مـوت وهـو مـا يـؤدي لـزرع ثقـافـة الـكـراهـية
وإطـالة أمـد احلرب ويكـفي أن نعلم أن االف
االطـفال والشـباب الذين يـنتمـون ألعمار من
ســنــة قــتــلــوا فـى هـذه 35 ســنــوات الى  8
احلـرب حيث وصل عدد األطفـال القتلى الى

ماال يقل عن  13ألف قتيل .
{ ومــاهـى األخــطـــاء الـــتى ارتـــكـــبـــــتـــهـــا قــوات

التحالف ?
- هـــنــاك أخــطـــاء كــثــيـــرة من كل االطــراف
احملـلـيـة والـدولـيـة وعـلى راسـهـا الـتـحـالف
فـالشـعب اليـمني يـحتـاج لدعم حـل القـضية
الـيمـنية عـبر احلوار ولـيس القوة ولـو أننا
ا وصلنا الى هذا سـلكنا الطريق الصحيح 
ـكن أن نـعـالج اخلـطـأ بـخـطـأ الـوضـع فال 

أخر .
{ تـرددت أنـبـاء عن وجـود مـخـطط إيـراني يـنـفـذه
احلـوثيـ لـدخـول األراضي الـسـعـوديـة فـمـا مدى

صحة ذلك ?
- الــيـمن جـزء من األمن الـقـومـي لـلـمـنـطـقـة
ويـجب أن تعالج فـى محيط إطـارها العربي

لـــتــخــضـــيــر قـــطــاع الــطـــاقــة. وشــدد
الـــســوداني عــلـى الــقــول (ان الــهــدف
الــرئـيـسي لـلـمــؤتـمـر هـو الـدخـول في
ـعـرفــة في مـجـال الـطـاقـة اســتـثـمـار ا
ستدامة والبيئة في العراق حيث ان ا
ـؤتــمــر سـوف تــكـمن في مــخـرجــات ا
اعـتماد البحوث ذات الـتطبيق العملي
واالســـتــثـــمــاري في الـــعــراق من اجل
الـنهوض في الـبلد الى حافـات العلوم
ـستـدامة والـبيـئة. في مـجـال الطـاقة ا
ـنـظـمـة مـسـؤولـيـة ايـصال وتـتـحـمل ا
ـتـمـيـزة الى اجلـهـات هـذه الــبـحـوث ا
االسـتـثـمـاريـة لـتـنـفـيـذهـا عـمـلـيا عـلى

االرض العراقية). 
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ــؤتــمــر واشـــار الــســوداني الـى ان (ا
يـتضـمن محـورين رئيـس االول يدور
ـسـتـدامـة في ـوارد ا حـول الـطـاقـة وا
الــــعـــراق ويــــتــــنـــاول كـل من االطـــار
الــتــشـريــعي لالســتـثــمــار في الـطــاقـة
ـستـدامة وتـطبيـقات الـبنـاء االخضر ا
بـاني الـذكـية ـسـتـدام وتطـبـيـقـات ا ا
ستدامة تجددة ا وتـطبيقات الطاقـة ا
وتـطـبيـقـات الكـتـلة احلـيـوية وتـطـوير

ا يـعانيـة الوطن نتـيحة انـتشاره في نـظرا 
كل مـفاصل الدولة  و فيما يتعلق باجمللس
فــهــو مــجــلس فــريــد من نــوعه ألنه يــحــمل
بـداخله مـكونـات حزبـية ومـنظـمات مـجتمع
مـدني كـمـا يـضم شـخـصـيـات كـبيـرة من كل
األطــراف الـتي تـؤمن بــاهـمـيـة الــعـمل عـلى
تـعزيز احلل الوطني الـداخلي بعيدا عن اي
ــكن لـــلــحــزب تـــدخالت خــارجـــيــة وكـــان 
واجملـلس أن يـلعـبـا دورا مؤثـرا فى حتـقيق
الـسالم بـالـيـمن ولـكن لالسـف فـإن اجملتـمع
الدولي اليريد تفعيل هذا الدور رغم أهميته
الــكـبـيــرة وكـون الـيـمــنـيـ هـم اكـثـر درايـة
بــكـيـفـيـة حـل اي خالفـات فـيـمــا بـيـنـهم ايـا

كانت. 
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ـبادرات { بـوصـفك عضـو اجملـلس االسـتشـاري 
الــسالم هل طـرحت مــبـادرات مـعــيـنـة حلل األزمـة

اليمنية ?
- طـــرحــنــا 6 مـــبــادرات كــان كــانت اوالهــا
عـنـدمـا  حـصـارالـرئـيس الـيـمـني عـبـدربه
مـــنــصـــور في الــعــام  2014 حـــيث أعـــلــنــا
رفـضـنـا اسـتخـدام الـسالح حلل اي قـضـايا
داخـلـية إال أن األحـزاب لألسف أفـشـلت تلك
ــــبـــادرات الن كل األطـــراف كــــان لـــديـــهـــا ا
أهـدافهـا للـسيـطرة عـلى السـلطـة كمـا كانت
األجـنـدات الدولـيـة تـسيـر بـشكل أسـرع كـما
ــبــادرات مع الـيــاتــهـا مــنـذ قــمــنـا بــطـرح ا
ــيـ لــلـيـمن ـبــعـوثـ األ الــبـدايـة عــلى ا
والـــذي كـــنـــا نـــامل مـــنـــهم الـــتـــجـــاوب مع
ـبادرات الشـعبـية الوطـنية لـلمسـاهمة في ا
اعـادة السالم لليمن ولكن دون جدوى و قد
اخـذت األطراف في الـداخل بـعضا مـن بنود
ـبادرات مـثل انشـاء مـجلس سـياسي احـد ا
وتـشـكـيل احلكـومـة وإعـادة مجـلس الـنواب
وتـفـعـيل الـدسـتـور فـقط و بـلـورتـهـا عـلى
أسـاس طرف فقط رغم أننـا كنا نريد االخذ
بـهـا كـامـلـة من كـافـة األطـراف كـمـا وضـعـنا
ـشكـلة ـبادرات ولـكن ا ألـيـات لتـنفـيـذ تلك ا
أن األطــراف الــدولــيــة تــتــكــلم عــلى حــسب
بادرات لتم مـصاحلهـا ولو  األخذ بتـلك ا
ــشــكـلــة ألنه كـلــمــا طـالت مــدة االزمـة حل ا
فـانـهـا تـتـعقـد بـصـورة أكـبـر ونـحن نرى أن

بغداد
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ـعـاصر يـطـلع عـلى أدق الـتـقـاريـر واالحصـاءات الـتي تـخـرجـها االنـسـان ا
مـراكز مختصة باألبحاث والدراسات في شتى مناحي احلياة وخاصة في

اجملاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية .
وقـد يكون بعضـها عن القدرات التي تـملكها هـذه الدولة أو تلك في ميدان
ــسـتـور من الـوقـائع عـبـر مـنـظـومـات االمن واخملـابـرات كـشف الـظـاهـر وا

واالستخبارات .
ومثل هذه التقارير ال وجود لها أصالً في العصور السالفة ..

-2-
ونـحـن ال نـســتـطـيـع الـوصـول الـى حـقـيــقـةِ مــا كـانت عــلـيه احلــال في تـلك
الـعـصور  –فـي النـواحي االمنـية  –اال مـن خالل تتـبع مـا ورد في الـتاريخ

وما جاء في تراجم الرجال حيث تطفح بعض األخبار واالسرار ..
ثال التاريخي : ا

شاهير ت 303هـ  عن جعفر بن احمد (احلصيري)  –وهو احد االعالم ا
قال :

" كـنا في مـجلس مـحمـد بن رافع حتت شـجرة يـقرأ علـينـا  وكان اذا رفع
أحد صوته أو تبسّم قام وال يُراجع "

لـقد كان االستاذ حريصاً على سالمة طقوس الدرس العلمي بعيداً عن كل
الشوائب .

فـمتى ما أخلّ أحد الـطالب بتلك الطقـوس من قريب أو بعيـد  قطع (محمد
بن رافع) الدرس وقام عنه ...

ويستمر جعفر بن احمد فيقول :
" فوقع ذرقُ طيرِ على يدي وثيابي 

فضحك خادم الوالد طاهر بن عبد الله األمير .
فنظر اليه ابن رافع فوضع الكتاب .."

ان اســتـاذهم (مــحـمـد بـن رافع) حـ رأى خـادم أوالد االمــيـر ضــاحـكـا 
أنهى الدرس واعتبر تلك الضحكة إخالال بآداب اجمللس .

مع أنَّ سـقوط ذَرْق الطير على يد (جعفـر بن أحمد احلصيري) وكتابه كان
هـو السبب في الضحك  فلم يكن الضحـك ناشئا من تهاون او استخفاف

بالدرس .
هم وهنا بيت القصيد  وا

" وانـتهى اخلبر الى الـسلطان فجـاءني اخلادم ومعه حمّـال على ظهره نبت
سامان فقال :

والله ال أملكُ االّ هذا 
وهو هدية لك 

فإنْ سئلتَ عني فقل :
ال أدري مَنْ تبسّم  فقلتُ :

أفعل "
انّ خـبـر ضحـكة اخلـادم في الـدرس وصل الى السـلـطان وخـاف اخلادم
من تـبـعـات وصـول اخلـبـر الى الـسـلطـان فـقـدّم هـديـة مـجـزيـة (جلـعـفر بن
أحـمــد احلـصــيـري) عـلـى ان ال يـخـبــر الـسـلــطـان بــاسـمه وال يــذكـره عـلى

االطالق .
يقول احلصيري :
" فلما كان الغد 

حملت الى باب السلطان فبرّأتُ اخلادم 
ثم بــعت الـســامـان بــثالثـ ديــنـــاراً واســتـعــنت بـذلك عــلى اخلــــروج الى

العراق ..
سير اعالم النبالء / ج/ 14ص 219-220

?
اذا كـان خـبــر ضـحـكـة اخلـادم في الـدرس يـصـل الى الـسـلـطـان فـكـيف ال

يصل اليه ما هو األهم واألخطر من االمور ?
وكل ذلك ال يكون اال اذا كان للسلطان عيون بثها في كل مكان ..!!

وهذا يعني أنْ شبكة اخملبرين احمللي كان من السعة بدرجة تفوق اخليال
!!..

-3-
وليست مجازفةً أنْ تقول :

ان الـتـقاط األخـبـار وايـصالـهـا الى مـركز الـقـرار كانت
مــتـقـدمــة عـلى رغـم تـقـدم الــوسـائل الــتـكــنـولــوجـيـة

وابتكاراتها الفريدة .
وهذا من عجائب األمور وغرائبها .

وهو أمر قد ال يصدّق على االطالق ..!!
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زار مـحـافظ  ذي قـار يـحـيى الـنـاصري
دوائــر وزارة الــتــجــارة في احملــافــظـة
ـوسم تـسـويق الكـمــال اسـتـعـداداتـهـا 
وصـفه بالـوفيـر حملصـول احلنـطة هذا
الـــعــام . وقــال امـس  انه (وجه دوائــر
وزارة الـــتــجـــارة والـــشــركـــة الــعـــامــة
لــتـجـارة احلـبـوب فـي ذي قـار بـاكـمـال
ـــوسـم الــتـــســـويق اســـتـــعـــداداتـــهــا 
حملـصـولي احلـنـطـة والـشـعـيـر). ودعـا
ـسؤولـ في تلك الـدوائر الى وضع (ا
خــطــة مـتــكــامـلــة الســتالم احملــاصـيل
الـزراعـية والـتـعاون في مـجـال استالم
ـا فـيـهـا تلـك التي جـمـيع احملـاصـيل 
قررة) . زرعت خارج اخلطة الزراعية ا
ــــــوسم الــــــزراعي احلــــــالي ووصـف ا
(بــالــوفــيــر بــســبب زراعــة مــســاحــات
ـطـر الـتي شــاسـعـة بــفـضل مـوجــات ا
شهدتها احملافظة في موسم الشتاء).
ـفـتش الـعـام لـوزارة الـزراعـة واطــلع ا
ـــيــاء داود كــاظم عـــلى ســيـــر الــعــمل
اجلــاري بــتــنــفــيــذ اخلــطــة الــزراعــيـة
لـــــلــــمـــــوسم احلـــــالي مـن اجل زيــــادة
وحتــــســـ اإلنـــتــــاج الـــزراعي وإدارة
ديرية زراعة االنبار  الـعمل الوظيفي 
بـرفقـة عدد من اخملـتصـ . وقال بـيان
فـتش العام تـلقته (الـزمان) امس ان (ا

لـشرح تفصيـلي من مدير زراعة االنبار
عن تـنفيذ اخلطة الزراعية والنشاطات
ــشـاكل لــلــمــوسم الــزراعي احلــالي وا
الـتي تـعـتـرضـهـا بـغـيـة وضـع احلـلول
ـنـاسـبة وتـوفـير مـتـطـلبـات الـعمـلـية ا
الــزراعــيـــة وتــقــد الــدعم لــلــفالحــ
ـزارع للـنهوض بالـقطاع الزراعي وا

في احملافظة). 
فتش الـعام على واضـاف البيـان ان (ا
ضـرورة تـفـعـيل الـعـمل اجلـاد وتـنـفـيذ
ــوضــوعـــة لــضــمــان جنــاح اخلـــطــة ا
ـوسم الزراعي وزيادة الغلة الزراعية ا
يـدانية لـشعب وأقسام خالل الـزيارة ا

ديرية). ا
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وترأس الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة
ـســتــشـار مــهــدي سـهــر اجلــبــوري وا
ــعـادن الــعــلـمي لــوزارة الـصــنــاعـة وا
عـمـار حـمد اجلـنـابي اجـتـماع الـلـجـنة
ـشـتـركـة بـ الـوزارت الـتـنـسـيـقـيـة ا
ــبـيـدات ــنـاقــشـة إنــتـاج األســمـدة وا
ـدراء احملــلــيــة  بــحــضــور عــدد مـن ا

العامي واخملتص .
وقــال الـبـيـان ان (اجلـبـوري اكـد خالل
االجـتمـاع أهميـة زيادة اإلنـتاج احمللي
من األســمـدة كـمـاً ونـوعــاً لـسـد حـاجـة
ـــــزارعــــــ ومـن اجل الــــــفـالحــــــ وا

اسـتـدامـة الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة  مـؤكداً
اســتــعــداد وزارة الــزراعــة لــشـــــــــراء
كـامل إنــــــــتاج سماد اليـــــــوريا وفقاً
ــــبـــرم بـــ الــــشـــركـــة لـــلـــــــــــعـــقـــد ا
لــــلـــتــــجــــــــــهـــيــــزات الـــزراعــــيـــــــــــة
والــــشــــــــــركــــة الــــعـــامــــة لألســــمـــدة

اجلنوبية . 
حـيث  التـأكيـد على تـفعـيل الـتعاون
والـتـكـامل االقـتـصـادي بـ الـوزارتـ

ـــنــــتج احملـــلي) لــــتـــشـــجـــيـع ودعم ا
وتـضـمن مـحـضـر االجـتـمـاع مـواضيع
ــبــيــدات وشـراء عــدة مــنــهــا إنــتــاج ا
ــعــدات األغــطـــيــة الــبالســتـــيــكــيــة وا
الـزراعية والـتي نوقشت بـ اجلانب
خلـدمـة الـعمـلـيـة الـزراعيـة والـنـهوض
بـالـقطـاع الزراعي والـصـناعي لـتعـزيز

االقتصاد الوطني.
وضـمن الـبرنـامج االرشـادي التـوعوي
الـسـاند لـلخـطة الـشتـوية لـعام 2019
ـيـاه  اقـام مـحـور تـرشـيـد اسـتـهالك ا
ـركـز االرشـادي فـي ذي قـار مـشـاهدة ا
حـقلية حول اسـتخدام الطاقـة النظيفة
ـــضــخــات فـي مــزرعــة فـي تــشــغـــيل ا
الــنـصـر االرشــاديـة بـحــضـور عـدد من

زارع . الفالح وا
 واشــار الـــبــيــان الى انه (جــرى خالل
ـشـاهدة الـتطـرق الى مصـادر الطـاقة ا

تجددة الـنظيفـة وفوائدها وانواعـها ا
ـيـزاتـها ـيـكانـيـكـيـة و الـشـمـسـيـة وا
واثـرها على الـبيئـة واستخـدام الطاقة
ـتـجـددة  لتـولـيد الـكـهـرباء وتـشـغيل ا
ـضـخـات ــضـخـات والـتـعــرف عـلى ا ا
ـــتـــجــددة الـــتي تـــعـــمـل بـــالـــطـــاقـــة ا

واجزاءها وكيفية صيانتها).
ونـاقـشت مـديـريـة زراعـة نـيـنوى خالل
نـدوة إرشـاديـة أقـامتـهـا بـالـتـعاون مع

مـديرية تربـية احملافظـة أفضل الطرق
لـلـوقايـة من داء اللـشـمانـيات . الـندوة
أقـيـمت من قـبل قـسم اإلرشـاد الزراعي
/ شــعـبــة الــنـشئ والــشــبـاب الــريـفي
ـديرية وقـسم الثـروة احليـوانيـة في ا
وتــهـــدف إلى نــشــر الــوعي اإلرشــادي
والـصحي للوقاية من داء اللشمانيات
واالطـالع على أماكن انتشاره وأنواعه
تاحة وطـرق الوقاية منه والعالجات ا

إن حــــدثت اإلصـــابــــة . ويـــصـــنف داء
الـــلـــشـــمــــانـــيـــات بـــأنه من األمـــراض
ـــشـــتــركـــة الـــتي تـــصـــيب اإلنـــســان ا
واحلـيـوان ويـسـببه طـفـيـلي حـيواني
ـنـشـأ يـنـتـشـر بـواسـطـة ذبـاب الـرمل ا
ويــنــتــقل عن طــريق مص دم اإلنــسـان
رض وله عدة صـابة با واحلـيوانات ا
انـــواع اجلـــلــدي اجلـــلـــدي اخملــاطي

أحلشوي .
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بغداد

هـناك اعداد كثيـرة من البشر عاشـوا حياتهم حتت رحمـة الظروف احمليطة
بـهم أو حتت رحمة األشيـاء التي حدثت لهم وجـعلتهـم يعيشون حـياة تشبه
ا حتت رحـمـة النـاس الـذين يعـيـشون ضـمن دائـرة حيـاتهم اجلـحـيم أو ر
ا جـعلتهم الـظروف اخلاصة يعـيشون حتت وطأة سجن بـصورة عامة . ر
ـاضي الـتـعيـس الذين عـاشـوا فـيه فـترة مـن الزمن نـتـيـجـة ظروف مـعـيـنة ا
ـرعب وحـولت حيـاتـهم الى آهات ال تـنـتهي . قـذفت بـهم الى ذلك الـسجن ا
اضي التعيس  –إن كان هناك قبل كل شيء ينبغي التخلص من ذكريات ا
ـاضي يسيطـر على حاضرنا أو مـاضٍ مخيف كنـا قد مررنا به وال جنعل ا
اضي يـجب علينا أن نتخلص منه مـستقبلنا . مهـما كان قد حدث لنا في ا
الى األبـد . يجـب أن نتـخلى عن تـلك الذكـريات الـتـعيـسة ونـنطـلق الى عالم
ـاضي رحل ولن يعود مهما حاولنا رح والنشاط ألن ا جـديد من احلياة وا
تـذكـره . . ينـبـغي أن نتـخـلص من أفكـار الـناس الـذين يـحاولـون الـسيـطرة
عـلـينـا بـطـريقـة مـا لـيثـبـتـوا لنـا أنـهم يـدركون مـفـاهـيم احليـاة أفـضل مـنا .
أحـيانـا يتـحـتم علـينـا أن نوجه الـسـؤال التـالي الى أعمـاق أرواحنـا وجنيب
عـلـيه بـدقه وبــدون أي تـأثـيـر خـارجي " هل يـجب عـلي الـقـيـام بـهـذا الـفـعل
ألنـني أريـد الـقـيـام به أم ألن شخـصـاً مـا يـطـلب مـني ذلك وعـلي أن أجـعله
سـعـيداً ? أو ألنـني أخاف مـن النـاس الذين يـحـيطـون بي وبـالتـالي أريد أن

ا أقوم به من فعل ? .  أنال رضاهم فقط دون االهــــتمام 
يـتحـتم عـليـنا أن نـؤمن بقـدراتنـا الـشخـصيـة وقابـلـياتـنا عـلى أجناز أشـياء
كثيرة ومهمة في هذه احلياة دون األعتماد على أفكار اآلخرين ونصائحهم
ـان مـطـلق بقـدراتك الـشـخصـيـة ووجود الـتي ال تـنتـهي . إذا كـان هـناك إ
ـان راسخ بأنك تـستطـيع القـيام بجـميع األشـياء التي يـستـطيع اآلخرون إ
الـقيام بـها ..عنـدها سترفـد روحك بطاقـة هائلـة تستـطيع من خاللهـا القيام
سـتحيل . بـأشيـاء تعـد سابـقاً بالـنسـبة لك ولـآلخرين ضـرباً من ضـروب ا
يـتحتم عـلينا أن نـبني عالقات جـيدة مع فئات مـختلفـة من البشـر ونتخلص
من دائرة العزلة التي نحيط بها أنفسنا بحجة جتنب األفكار الشريرة التي
تـسيطر على طبقات مختلفـة من البشر . ال جتعل عالقتك مرتبطة بشخص
واحـد عـلى األطالق ألن رحـيل هـذا الـشخـص أو االبتـعـاد عـنك مـعـناه أنك
سـتـعيش حـالـة فراغ مـطـلقـة تؤدي بـك الى التـعـاسة أو حـالة مـن الكـآبة أو
جتـعـلك تشـعر بـأنك في حـالة ضـيـاع تام. التـضع نفـسك في حـالة خـاصة
تظن من خاللها أن اآلخرين يجب عليهم أن يخلقوا لك سعادة مطلقة ال بل
عـليك أن تـخـلق لنـفسك ظـرفاً مـعـينـاً يجـعلك تـعـيش في حالـة من السـعادة

التي ال تنتهي . 
هـناك شيء مهم جدا ينبغي عليك أن تضعه في احلسبان وهو خلق فرصة
الـية للعيش في بحبوحة وال مـعينة تستطيع من خاللـها أن تمنحك القدرة ا
ال تـستـطيع أن تـفعل تـضع نفـسك في حاجـة ماديـة لآلخـرين. من خالل ا
ـساعـدة نفسك ومـساعدة اآلخـرين بطرق مـختلـفة وهذا أشـياء كثـيرة جدا 
يـؤدي في الـنـهايـة الى سـعـادتك . حـاول أن تضع في احلـسـبـان أن وجود
ـال احلالل الـوفيـر نـسـبيـا يـسبب سـعـادة الى اآلخـرين من خاللك . هذه ا

ــبـاد مــعـروفــة لــلـجــمــيع بـطــريــقـة أو أخــرى لـكن ا
الـبـعض اآلخـر غافـل عنـهـا وبـذلك تـتحـول حـيـاتهم
طـالعة تـمنح األنسـان نوعاً الى مـأساة . حـقاً أن ا
من احلـصانـة الـنفـسيـة جتاه احلـاالت التي تـسبب

نوعاً من التعاسة .
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حتــتـضن بـغـداد في الــثـاني من شـهـر
قـبل مـؤتـمرا عـلـمـيا تـشـرين الـثـاني ا
دولـيـا بعـنوان (االسـتـثمـار في الطـاقة
ـسـتـدامة والـبـيئـيـة) ويـستـمـر ثالثة ا
ــؤتـــمــر ــشـــرف عــلـى ا ايـــام. وقـــال ا
الــنـائب مـحـمــد شـيـاع الـسـوداني (ان
مـــنــــظـــمـــة االفق االخــــضـــر لالغـــاثـــة
ـؤتـمـر ــسـتـدامـة تــقـيم ا والــتـنـمـيـة ا
الــعـلــمي الـدولـي االول بـالـتــعـاون مع

ـسـتـدامـة االحتـاد الــعـربي لـلـتـنــمـيـة ا
ـقبل لـلـمدة من 4 – 2 تـشـرين الثـاني ا
ــنـصــور مـيـلــيـا بــبـغـداد). في فــنـدق ا
ـؤتمـر يـهدف الى تـفـعيل واضـاف ان ا
سـتدامـة وتطـوير االقـتصاد االنـظمـة ا
االخـــضــر وخــلق فـــرص عــمل جــديــدة
وحتــريك ســوق الـعــمل بــرؤيـة الــعـالم
ـسـتـدام وتـطـويـر الـقـوانـ من اجل ا
حتقيق صداقة البيئة وخفض البصمة
ــكن حــتى الــكــاربــونــيــة الى اقل مــا 

ستـقبل االمن لالجيـال ويعد يـتوفـر ا
ستدامة خيارا االسـتثمار في الطاقة ا
اسـتراتـيجـيا لالنتـقال نـحو االقـتصاد
االخـضـر في اطـار االسـتـثـمـار الـفـاعل
ـستـدامة لـلـموارد لـتـحقـيق التـنـميـة ا
وتـتـاتى اهمـية االسـتـثمـار في الطـاقة
ـسـتدامـة في االنتـقـال الى االقتـصاد ا
ـوارد االخــضـر وتــرشـيـد اســتـثــمـار ا
والــوقـوف عـنـد احـسـن االسـتـثـمـارات
ـــتــقــدمــة الــتـي اعــتــمـــدتــهــا الــدول ا


