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األذن الداخليـة فيما يـشبه سماعة
األذن الطبية.

وبــإمـكـان الـبـشـر سـمـاع األصـوات
التي ال يـقل تـرددها عن 20 هيـرتز
وال يــــزيـــد عن 20,000 هـــيــــرتـــز
ولــهـــذا ال يــســـمع الـــبــشـــر بــعض
ـكـن لـلـحـيـوانات األصـوات الـتي 

سماعها.
وتتألف كل لغـة بشرية من أصوات
ــــيــــز إذ ذات نــــطــــاق تـــــرددات 
وجـات الصوتية تتراوح ترددات ا
الصـادرة عن اللغـة اإلجنليـزية ب
2,000 و12,000 هـيــرتـز بــيـنــمـا
تــتــراوح تـــرددات أصــوات الــلــغــة
الـفـرنـسـيـة بـ 15 و250 هـيـرتـز
وب 1,000 و2,000 هـيــرتـز. أمـا
الــروسـيــة فــتـتــراوح مــا بـ 125
و12,000 هـيــرتـز وهـذا يـدل عـلى
أن بـعض الـلـغات نـبـرتـهـا أعلى أو

أكثر انخفاضا من األخرى.
وتـعـتـمـد الـطــريـقـة الـتي ابـتـكـرهـا
تــومـاتـيس عــلى تـدريب األذن عـلى
االستماع لتـرددات أصوات اللغات
األخـرى لـتـحسـ مـهـارات الـطالب
الــســمـعــيـة فـي الـلــغـة الــتي يــريـد
تـعــلــمــهــا. وفي الــبـدايــة يــخــتــبـر
مارس الطالب سمعيا ليقيّم مدى ا
قـــدرته عـــلـى تـــمـــيـــيـــز الـــتــرددات

اخملتلفة.
وبــعـــدهـــا يــســـتــمـع الــطـــالب إلى
دة سـاعـت مـقـطوعـة مـوسـيقـيـة 
وتـسارت تـكون عـادة مـقطـوعـات 
لـكـنهـا مـعدلـة أزيـلت منـهـا األجزاء
ذات الــتــرددات الــتـي أعــتـادت أذن
الطالب عـلى سماعـها وتكررت في
ـــقـــابل األجـــزاء ذات الــنـــغـــمــات ا
والنبرات الـصوتية الـتي لم تألفها
أذنه. والــــهـــدف من ذلك حتـــفـــيـــز
الـــعـــضالت الـــصـــغـــيـــرة في األذن
الوسطى وتقويـتها. وهذا التدريب
ـارسته في ـكن  عـلى االستـماع 

وتـقول جـيـنيـفر دورمـان مـصمـمة
إرشادات تـعلـيمـية بـتطـبيق "بابل"
لـتـعلـيم الـلـغات: "إن بـعض الـناس
لديهم ملكة لغـوية يكتسبونها في
الغـالب بسـبب اعتـياد آذانـهم على
االســتــمــاع لـــلــغــات مـــتــعــددة في
مـرحـلـة الـطـفـولـة أي أن أدمـغـتهم
تعرضت لنغمات وترددات صوتية
عـديــدة وبـات من الــسـهل عــلـيـهم
االسـتــمــاع خملــتــلف األصـوات ألن
آذانــهم ألــفت مــخــتــلف الــتـرددات

الصوتية."
ويقـول خبراء الـلغـويات إن أفضل
طريقة إلجادة اللغة اإلجنليزية أو
غـــيـــرهــا هـي االســتـــمـــاع لـــلـــغــة
ــســتــطـاع. والــتــحــدث بــهـا قــدر ا
ويـقــول رافــيـيـل دوس سـانــتـوس
رائـد أعمـال برازيـلي إنه قـد جرب
طـــرقـــا عــــديـــدة إلتــــقـــان الــــلـــغـــة
ملكة اإلجنليزية منـذ انتقاله إلى ا
ـتـحـدة ووجـد أن أفـضل طـريـقـة ا
هي الـــتــــمـــرّن عــــلى الــــقـــراءة مع

صديقه البريطاني يوميا.
ويقـول دوس سانتـوس: "كنت أقرأ
عـــلــيـه بــعض الـــصــفـــحــات وكــان
يصـحح لي الـنطق ألن اإلجنـليـزية

هي لغته األم".
وتـرى بـولــــــــيـنـا مـونـتـانـو رائدة
أعــــمــــال روســــيــــة وشــــاركت في
تــأســيـــــــس شــركـة لــلــدعــايـة أن
الــلــهــجــة احملــلــيــة قـد تــســبب لك
مـشــاكل إن لـم يـتــمــكن الــنـاس من

فهمك بوضوح.
وتقـول مونتـانو: "أعتـقد أن الناس
في مـجتـمـعا أصـبحـوا أكـثر تـقبال
لـلــتـنــوع الـعــرقي والـلــغـوي. وإذا
شعرت أن لهجتك أو لكنتك ستؤثر
ا يجدر بك على ثقتك بنـفسك فر
أن تــقـول لــنـفـسك: 'إن كل شـخص
يزة لكن لهجتي يتحدث بلهجة 

رائعة."'
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فـي مــؤتـــمــر صـــحـــفي أقــيـم عــلى
ـفـتـوحـة هـامش بـطــولـة فـرنـســا ا
ـاضي وجـد العب لـلـتـنس الـعـام ا
ـاني ألـكسـنـدر زفـيريف الـتـنس األ
صــعــوبــة في فــهم األســئــلـة الــتي
ـراسـل الـصـحـفي طـرحـهـا عــلـيه ا
اإلجنــلــيـزي جــونــاثـان بــيــنـفــيــلـد
ـــقــاطـــعــة بــالـــلــهـــجــة احملـــلـــيــة 
يـــوركـــشـــايـــر وضـــجت الـــقـــاعـــة

بالضحك.
وذكـر بـعـدهـا بـينـفـيـلـد أنه يـحاول
التحدث ببطء في حواراته حتى ال
يساء فهـمه. لكن اللكنـات األجنبية
واللهجـات احمللية قد تـقلل فرصنا
في احلـصـول عـلى الـوظـائـف فـقد
أشــارت دراســات إلى أن أصــحـاب
الـعمل يـختـارون األشخـاص الذين
يــتـــحــدثــون اإلجنــلــيــزيــة الــتي ال
تـخـالطـهـا لـكـنـة أو لـهـجـة غـريـبة
ـــرمـــوقـــة أو ــــنـــاصب ا لـــشـــغل ا

القيادية.
WO U  WG

ـركــز الـثـقـافي وتـشـيــر تـوقـعـات ا
الـبــريـطــاني إلى أنه بــحـلــول عـام
2020 ســــيـــصل عـــدد مــــتـــحـــدثي
اإلجنـلـيــزيـة إلى مـلــيـاري شـخص
حــول الـعـالـم مـقـابل 1.75 مـلـيـار
شــخص اآلن. ورغم ذلك قـلــيال مـا
جتـد بـ هـؤالء من يتـحـدث الـلـغة
اإلجنــلــيـــزيــة الـــصــافــيـــة الــتي ال
تــنــطــوي عــلى لــكــنــة خــاصـة ألن
أكــــثــــرهم مـن غـــيــــر الــــنـــاطــــقـــ

باإلجنليزية.
وذكــر بــحث أعــدتـه شـركــة "أي تي
في أنـــد كـــومـــرز" الــبـــريـــطـــانـــيــة
لالستشارات البـحثية أن أكثر من
ربع الـبريـطانـي واجـهوا تـميـيزا

بسبب لهجاتهم.
وعــنــدمــا انــتــقـل بــول ســبــنــســر
œdمُـــصـــمـم بـــريــــطـــاني مـن شـــرقي « Z¼UM Ë UýuOðUJ « —U³²š≈

ـصالح ـتحـدة االمريـكـية فـنون إدارة ا مـا بـعد نـكسـة فيـتـنام طـورت الواليـات ا
االستـراتيـجيـة جعـلت من الـرئيس األمـريكي مـجرد رئـيس مجـلس إدارة اعلى
للـشركـات متـعـددة اجلنـسيـات ومن يسـبـر اغوار تـلك الفـنون يالحظ ان إدارة
) قد انـتـهى الى تـدوير مـخـرجات احلـرب والـسالم مـا بعـد سـقوط (جـدار بـرلـ
اذج مـتـجـددة تواجه مـخـاطـر صعـود الـتـن االقـتـصادي احلـرب الـبـادرة الى 
الـصـيـني ومـخـاطـر عــدم هـيـمـنـة واشـنـطن عـلـى الـقـرار األوربي وتـقـلـيل كـلف
وازنـة الفـيدرالـية االمـريكـية. الـهيـمنـة االستـراتيـجيـة التي تـصاعـدت في عجـز ا
قـدمـة مـطـلوبـة ألي مـراجـعة لـلـمـواقف االمـريكـيـة في سـيـاساتـهـا إلتـمام هـذه ا
ومـة الـهيــــــــمنـة الـتفـوق االسـتراتـيجي (صـفقـة الـقرن) الـتي تـفتـرض منـهـا د
اط الذرائعية (The dominance of strategic superiority) بـحاجة الى اعتمـاد ذات أ
التي اعـتمـدت من قـبل احملافـظـ اجلدد في اإلدارة االمـريكـيـة امام الـكونـغرس
ـستـقبـليـة وهكـذا حصل مـا حصل عام 1990 والراي الـعام لـتسويق أهـدافهم ا
ومن بـعدها حرب 2003 وما تالهـا من احداث عراقية بامتـياز واليوم ما يحصل
في عهد مـتجدد من سياسات الهيمنة االمريكية بطل مسلسها التلفازي الرئيس

األمريكي دونالد ترامب بشخصه !! 
ـكن توقع ردود أفعال أمريكيـة او إقليمية وحتى عـراقية ابعد من لغة لذلك ال 
ــســاقـــات الــلــفــظــيــة كل حــسـب مــورده لــكن اخلــطط ــخــتــلف ا الــبــيــانـــات 
االسـتـراتيـجيـة قائـمـة وتبـقى كذلك تـسـير بـاجتاه (صـفـقة الـقرن). والـسؤال هل
قـاومـة مع كـامل احـتـرامي ألفـكاره بـاسـتـطـاعته هـنـاك من يـعتـقـد ان مـحـور ا

مواجهة غرور النمر األمريكي في بيت عراقي من زجاج ?? 
ـنطقة اخلضراء في محيط السفـارة االمريكية بصاروخ كاتيوشا احلل وقذف ا

األفضل للرد على القباحة الترامبية ?? 
ا حتى إيران انهم مـا زالوا يتعاملون مع السياسات مشـكلة بعض العرب ور
الـدوليـة بعـقلـية احلـرب البـاردة وشعـارات السـتيـنات عن الـقومـية الـعربـية وان
ـنــابـر الــديـنــيـة اإلسالم هــو احلل وغــيـرهــا من األفـكــار الــتي تـكــرر من عــلى ا
واإلعالمية نعم مطلوب ان يكون لنا كعرب ومسلم محورا للمقاومة ولكن هل
فاسد احملـاصصة وفـرضيات الـقدر الغيـبية واهـدار الطاقات يـــــــكـون ذلك 

ادية من اجل اهداف غير منظورة !!  البشرية وا
قـاومة في العراق ـفترضة الـيوم والكـثير من رموز مـحور ا اعتـقد ان احللول ا
اجلـريح يـصرحـون بـعدم مـصـلحـة جـر البـلـد الى اتون حـرب جـديدة مـرفـوضة
حتى من إيـران والية الفقيه جتعل مـطلقي هذا الصاروخ امـام استحقاق وطني

حاكمة علنية لتكون البيانات والتغريدات افعاال وليس هواء في شبك !! 
وفي هذا الـسياق ال اتـفق مع تلك التـحليالت الـتي ترى ان هذه احلـرب ستبقى
منضـبطة الـشدة اما باحلـوار من نوافذ سويـسرية او خلـيجية تـقف على راسها
عــمــان وقـطــر او حـتى عــراقـيــة كـون إســرائـيـل سـتــعـجل قــرار احلـرب داخل
الـكـونغـرس األمـريـكي وهنـاك تـرتـيب للـرد عـربـيا عـلى مـا يـوصف بـالتـهـديدات
قبلة فضال عن إمكانية ارجاع العراق اإليرانية في القمة اخلليجية  – العربية ا
الى الـفـصل الـسـابع بـوصـفه مـنـطـقـة خـطـرة عـلى االمن والـسـلم الـدولـيـ وما

خروج موظفي اكسون موبيل غير نقطة بداية لهذا التوصيف. 
يخـطأ من يـظن ان الدب الـروسي او التـن الـصيـني سيقـفان في مـجلس االمن
تلهف الى الدولي السـتخدام حق النقض الفيتو ضد النمر األمريكي الغاضب ا
ا يـقـلل من عـجز (نـصـر تلـفـازي) يـزيد من وفـرة األمـوال لـلصـنـاعة احلـربـيـة 
ـوازنـة الـفـيدرالـيـة وفـوائـد سـنـدات أموال الـبـتـرو-دوالر جـاهـزة لـدفع فـاتورة ا

قبلة. احلرب ا
عضلة من جميع الزوايا?? السؤال هل تفكر إيران با

 اإلجابة ((نعم))
)) أكثر طـالبة ان ال يـظهـر بعض من يـوصف باحملـلل ((الـوالئيـ  لذلك اكـرر ا
من الولي الـفـقيه نـفـسه فالـقـرار اإليراني عـقالنـيا بـتـفادي احلـرب داخل إيران

وتـرك بــعض مـقــرات ومـعــسـكــرات "والئـيـة " فـي الـعـراق
واليـمن ولبنان اهدافا لتنفـيذ تدريبات جوية للصواريخ
ـتلفزة والطـائرات االمريـكية صـاحلة ألفالم احلرب ا
نهجية ثم البـحث عن (نوافذ صاحلة) للـحوار بذات ا
الـذرائعية االمريكية  –اإليـرانية عن مستقبل العالقات

ب الطرف ...ولله في خلقه شؤون !!

إجنـلــتـرا إلى لـنـدن في عـام 2003
لم يـجـد مـفـرا من تــغـيـيـر طـريـقـته
الـعـفـويـة في التـحـدث والـتـخلص
من لهجته احمللـية حتى يترقى في

العمل.
ويقول سبنسر: "لم أكن أدرك أنني
أحتدث بـلهـجة محـليـة واضحة إال
عندما الحظت نظرات الذهول على

وجوه اآلخرين".
وقـد شـرعت الـكثـيـر من الـشـركات
مــثل "أودي" و"آيــربــاس" و"ريــنــو"
و"ســامــســونغ" في تــبــنـي الــلــغـة
ـزاولة اإلجنلـيـزيـة كـلـغـة رسـمـيـة 
األعـمال في مـختـلف بـلدان الـعالم
وإن كــانت الـشــركــات تــطــبق هـذه

السياسة بدرجات متفاوتة.
" لــلــتــجـارة وكــان مــوقع "راكــوتـ
اإللـــكــتــرونــيــة أكـــثــر صــرامــة في
تطـبيق سـياسـة اللغـة اإلجنلـيزية
إذ غــيــرت الــشــركـة جــمــيع قــوائم
ـطـعم من الـيـابـانـيـة الـطـعـام في ا
إلـى اإلجنـلـيـزيـة. وتـشـتـرط شـركـة
"هـونـدا" لــلـسـيــارات بـدءا من عـام
2020 تـقـد شـهـادة تـثـبت إتـقان
ـــنـــاصب اإلجنـــلـــيـــزيـــة لـــشـــغل ا

التنفيذية بالشركة.
وتقول كريست ناشبرغر أستاذة
ــوارد الـــبــشــريـــة بــإحــدى إدارة ا
كــلـيــات إدارة األعــمـال في مــديــنـة
نانت الـفرنـسيـة إن الشـركات اآلن
ية تتجه نـحو رفع إيراداتهـا العا
وال سـيـمـا الـشركـات الـتـي تـعـتـمد
عـلى تـصــديـر الـســلع واخلـدمـات.
ـعــتـمـدة وتـكــون لـغــة الـتــواصل ا
ـــتـــداولـــة في عـــالم الـــتـــجـــارة وا
واألعــمـال هي اإلجنـلـيـزيـة ولـهـذا
تـؤثـر الـلـهـجـة احملـلـيـة أو الـلـكـنـة
األجـنـبـيـة عـلى فـرصك في الـتـرقي

دى الطويل. على ا
ولن يــؤثــر خـروج بــريــطــانــيـا من
االحتـــاد األوروبي عـــلى انـــتـــشــار

نزل. ا
وتـصف فــابـيـان بــيال مـســتـشـارة
اسـتـراتيـجـيات واتـصـاالت رقمـية
هـذه الـطـريـقة بـأنـهـا مفـيـدة ألنـها
تــركــز عــلـى إيــقــاع الــلــغــة ونــبـرة
الــصــوت. فـضال عـن أن اسـتــخـدام
األذن اإللــكـتـرونـيـة أثـنـاء الـتـدريب

يساعدك على التركيز.
واسـتعـانت شركـات بهـذه الطـريقة
ـســاعـدة الـعــامـلـ عــلى حتـسـ
مهـاراتهم الـلغـوية مـثل شركة "أي
بي إم" و"ريـــنــــو" و"ســـيــــســـكـــو".
وتـســتـخـدم طــريـقـة أخــرى تـعـرف
بــــاسم "بـــيـــرارد" هــــذا الـــنـــوع من
الـتـدريـب الـسمـعـي لـلمـسـاعـدة في

تطوير اللغة.
وذكــرت بـعض مـدارس الــلـغـات أن
اسـتــخـدام الــتـدريب الــسـمــعي قـد
يـخــتـصــر وقت تـعــلم لـغــة جـديـدة

ئة. بنسبة 50 في ا
…œôu « Y¹bŠ

قـد يصـعب التـخلص من الـلهـجات
احملـلـيـة ألنـهــا تـتـطـور لـديـنـا مـنـذ
الـصـغـر. وبـيـنــمـا يـسـتـطـيع دمـاغ
حـديث الوالدة الـتـميـيـز ب جـميع
أصــوات الــلــغــات الــبــشــريــة فـإن
الطفل عنـدما يبلغ ثمـانية شهور ال

ينتبه إال ألصوات لغته األصلية.
ويرى بعض علمـاء اللغة أن أفضل
سن لـتعـلم اللـغة وحتـدثها بـطالقة
هــو ست ســـنـــوات بــيـــنــمـــا يــرى
راهقـة يتعذر آخرون أن بعـد سن ا
إجـادة لــغـة جــديـدة من دون لــكـنـة

أجنبية.
وقد يجد الفرنسي الذي اعتاد على
حتدث الـفرنـسيـة مثال صـعوبة في
التحدث بلغة إجنليزية ال تخالطها
لـكـنـة ألن دماغه لم يـعـد يـتـمكن من
تمييز جميع ترددات أصوات اللغة
اإلجنليزية أو النبرة الصوتية ولن

يستطيع فمه أن يحاكيها.
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ابيض اسود

الــلـغــة اإلجنــلـيــزيــة رغم أنــهـا لن
تكون من الـلغات الـرسمية في دول

االحتاد األوروبي.
تـستخـدم اللـهجة كـمعـيار للـتمـييز
بــــ شـــــخص وآخـــــر مــــنــــذ آالف
. فـعنـدمـا انـتـصرت قـبـيـلة السـنـ
جـلـعـاد عـلى قـبـيـلـة إفـرا (وهـما
من القبائل العـبرانية) كما جاء في
الـعـهــد الـقـد كـان سـكــان قـبـيـلـة
ـيزون أبـناء قـبيـلة إفرا جلـعاد 

من لهجتهم.
WKO³  œ«d «

إذ كـان سـكـان جـلـعـاد يـطـلـبون من
أفـراد قـبـيـلة إفـرا الـذين يـنـكرون
أنهم من الـناج أن يـنطقـوا كلمة
ياه "شيبوله" التي تـعني جريان ا
ـكـنهم ألن أبـنـاء قـبـيـلـة إفـرا ال 
. وقُـتل حــيـنـهـا نـطق حـرف الــشـ
42 ألف شـخص مـن أبـنــاء قـبــيـلـة
إفـــــرا بـــــعــــد أن أخـــــفــــقـــــوا في

االختبار.
وتــضـيـف أن الـفــرنـســيــ عـنــدمـا
يـتحـدثون اإلجنـلـيزيـة في اخلارج
قـد يرى اآلخـرون أن الطـريقـة التي
لة ومثيرة يتحدثون بهـا باردة و
للسخرية وأحـيانا فظة أو تنم عن

المباالة.
واكتـشف ألفـريد تـوماتـيس طبيب
أنف وأذن وحــنــجــرة فــرنــسي أن
لكل لـغة نطـاق ترددات خـاص بها.
وتـسـتـع بـعض مـدارس الـلـغات
مثل "سـاوند سـنس" بـجهـاز يعرف
بـاسم "األذن اإللـكـتـرونـيـة" لـتدريب
الفرنسي الـبالغ على االستماع
ـــوجـــات الـــصـــوتـــيــة لـــتـــرددات ا
الـــــصــــــادرة عن نــــــطق الــــــلـــــغـــــة

اإلجنليزية.
وهــــذا اجلــــهـــاز هــــو عــــبــــارة عن
سـماعـات تبث أصـواتا تـنتقـل عبر
الــــهــــواء فـي صــــورة اهــــتــــزازات
صـغـيـرة وتمـر عـبر اجلـمـجـمة إلى

ـا الدولة الـعراقيـة  فقد االجتـياح االمريـكي للعـراق  لم يستـهدف الـنظام  وإ
تاحف ـاء والبنى التحـتية والشوارع ومؤسـسات الدولة وا  تدمـير الكهرباء وا
 وكانت اجليـوش االمريـكية تـنظر بـع الرضـا لعمـليـات التخـريب الشامـلة لكل
مايـتعلق بشيء له عالقـة بكيان الدولـة  وكان الناس يتـصورون  بأن كل مادمر
سـيـعاد بـناءه بـاحـسن منـه  وسيـتحـول الـبلـد الى ورشـة عمل بـايـدي الشـركات
ـاهرة . ولـكن لم يتـحقق أي شيء سـوى تشـكيل الـسلـطة عـلى قواعد تـطورة ا ا
مـذهبـية عـرقيـة طائـفيـة وتفـاعل الصـراعات بـ أركانـها مـصلـحيا وذاتـيا وظل
ـواطن عـلى مـدى الـسنـوات الـطـويـلـة يـنـتـظر دون جـدوى . وثـمـة رغـبـة عـراقـية ا
بخـروج القوات االمريكية من العـراق  وبناء عالقات مع واشنطن فيها شيء من
فـاوضات  وحتقيق قاومـة وبا االحتـرام وخرجت القـوات االمريكـية  بضـغط ا
اتفاقـية الشراكة االستراتيجية ولـكن اخلت واشنطن بشروط تلك االتفاقية  فلم
سـتوى االقـتصـادي واخلدمي  ولم تـمنع وهي االقـدر على حتقـيق شيـئا عـلى ا
ـنع  مـئـات الـسـيـارات الداعـشـيـة الـتي عـبـرت احلـدود الـسـوريـة الـتـركيـة الى ا
نظم للنفط  من العراق العـراق  كذلك لم تتصدى لعمليات التـهريب الداعشي ا
عـبـر كـردسـتـان الى تـركـيـا ثم عـبـر البـحـر الى اسـرائـيل  كل ذلك حـدث  وظل
العـراق متـمسـكا بـشروط االتـفاقـية لـكونه اجلـهة االضـعف . واالن بعـد ان باتت
شروط الـنهوض العراقي متوفرة  سيما في مـجال إمكانية عودة العراق حمليطه
العـربي  بعد أن هـجره العرب في كل مـحّنه  وبنـاء عالقات معـقولة مع ايران 
فـهـي الـدولــة اجلـارة الــتي تـمــتـد حــدودهـا الكــثـر من (  (1400كـيـلــومـتــر  ولـهـا
امـتدادات ثـقـافيـة وشـعبـيـة ودينـيـة  باالضـافـة الى اطراف عـراقـية مـسـلحـة لـها
عالقـات مـتــمـاسـكـة مـع ايـران  لـعـبت دورا فــاعال في حـمـايــة بـغـداد من غـزوة
داعش  وقـاتــلت االرهــاب في كــافـة مــنـاطـق تـواجــده  وانـتــصــرت مع اجلـيش
ناطق احملتلة  من حتقيق النصر االكيد وكانت ايران شئنا واحلشد وجماهير ا
أم ابـيـنـا طـرفــا فـاعال في هـذا االنـتـصـار عــلى االرهـاب . نـقـول واالن بـعـد هـذا
الـنـهوض الـتـدريـجي السـيـاسي الـعراقي مـع محـيـطه العـربي ومع ايـران  تـريد
أمريكـا منه ان يكون منحــــازا لسياساتها ضد ايران  وانها التقــــبل الوسطية
ـعــلـومــات اخلـاطـــــــئـة  تــهـديـد ــهــيــئـ اليـصــال ا في ذلك  وافــتـعـــــلت مع ا
ـصالح االمـريـــــكيـة في الـعراق  ـقاتـلـة احللـيـفة اليـران لـلوجـود وا ـنـظمـات ا ا
وبدأت تضـغط عبر مـختلف الـوسائل لكي تـنتزع موقـفا مؤيـدا لسيـاسا تها  في

نطقة .  ا
كـان الـتحـذير لالمـريكـيـ الغـير اسـاسيـ في الـعراق بـتوخي احلـذر  وبعـدها
سـحـبت شـركـة اوكـسل مـوبـيل الـعـامـلـ لـديـهـا من مـنـطـقـة الـعـمل الـنـفـطي في
نطقـة الغربية خارج البصـرة  ثم جاء التحرك اخلـطير بتسـليح مجموعـات في ا
ارادة وموافـقة احلكومة العـراقية الذي اعتبـرته بغداد عمال غيـر مقبول ورفضته
توقع أن تظهر مجموعات داعشية قادمة من االراضي السورية أو من  ثم من ا
ــتـوقـع عـلى وفق ســيـر االحــداث اخلـفــيـة اخلـاليـا الــنـائــمـة في الــعـراق . ومن ا
علـنة  أن حتصل بعض التفجيرات  وهنا على القيادة العراقية االنتباه لذلك وا
ـهم رغم تـصريـحـات الـطرفـ ايـران وامـريكـا بـانـهمـا غـيـر راغبـان بـالـذهاب  ا
ـعـنـيـة  فـأن كل االطـراف لـلـحـرب وكـذلك مـواقـف الـعـديـد من الـدول الـعـربــيـة ا
تصـارعة التـريد من الـعراق أن يكـون وسطـيا بـ االطراف  وهذا تـناحـرة وا ا

مايضيف عليه احماال ثقيلة احالها مرّ . 
ركـون في زوايا السـياسات  سـيظهـر مرة اخرى في يبـدو إن العقل الـظالمي ا
الـساحـة الـعـراقيـة  وهـذا االمر يـحـتم على كل الـوطـنيـ وابـناء الـبـلد ومـخـتلف
االجهـزة االمنيـة واالستخبـارية التـنبه له  حتى يـندفع البالء الى حـيث مواقعه .
صحـيح إن الدولة العراقية بكياناتها الثالث رئاسة الوزراء  ورئاسة اجلمهورية
ان  تـلعب دورا مهـما لتقـريب وجهات الـنظر ب امـريكا وايران   وقيـادة البر

وصـحيح ايـضـا من احملـتـمل أن يكـون الـعـراق واحدا من
محـطـات الـلـقـاء  والـعـراق يـشتـغل عـلى ذلك  لـكن كل
هـذا لم تــعــد وسـطــيــة الــعـراق مــقــبـولــة في الــدوائـر
االمريـكية وبعض الـعربيـة  فعلى الـسلطات الـعراقية

االنتباه لقادم االيام .
 قــد يـظـهـر أحـد فـروخ داعش  بــاسم جـديـد وبـعـمل

غير محسوب .
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ا الهـاشمي ب االردن والـعراق وا
كـان رئــيس الــوزراء الـســيـد حــمـدي
البـاچه چي الـذي أستمـرت حكـومته
من ســـنــة  1944الى ســـنــة 1946 م
وقــدمت الــطــائــرة الــرئــاســيــة ســنـة
1945 م كــذلـك لم يــكن الــســيـد داود
احلــيــدري عـــضــو الــوفــد وزيــراً في
وزارة السيد الباچه چي وان كان قد
أشـــغل مــــنـــصب وزيــــر عـــدة مـــرات
ـنـصب وزيــر الـعـدل سـنـة ابـتـدأت 
 1928م وانـتـخب نـائـبـاً في مـجـلس
ـــلــكي وهـــو ابن الـــســيــد الـــنــواب ا
ابـراهيم احلـيـدري الذي أشـغل ثاني
مـنــصب في الـدولـة الــعـثـمــانـيـة هـو
مـــنـــصب شـــيخ االسالم فـي الـــدولــة
الــعـثــمـانـيــة الـذي يــسـاوي مــنـصب
الــــصــــدر االعــــظم رئــــيس الــــوزراء.
والـشـخـصـيـة االخـرى في الـوفـد هـو
الـعــقـيــد الـذي أصـبـح الحـقـاً بــرتـبـة
ــضــايــفي فــريق عــبــيــد عــبــد الــله ا
ـــلك فـــيــصـل االول والــذي صـــديق ا
رافقه طـول حياته سـواء في احلجاز
أو في بــغـــداد الــذي ســـبق وأن كــان
عـضــواً في الـوفـد الـذي رأسه الـولي
عـلـى الـعـهــد االمـيــر عـبــد االله سـنـة
1943 م وسـافــر الى بـريــطـانــيـا مع
الــفـــريق اســمــاعــيـل نــامق وطــبــيب
الكة هاري سندرسن عضو العائلة ا
الوفد احلالي أيضاً بعد أن  منحه
رتـبـة لواء فـخـريـة والذي بـدأ حـياته
الــطــبـيــة بــدايــة عــشــريــنــات الــقـرن
الـعـشرين بـتـأسيس الـدائـرة الطـبـية
والـصـحـيـة فـي مـديـنـة احلـلـة والذي
عـنـدمـا تـرك الــعـراق وعـاد الى بـلـده
انگـلترا أصـطحب مـعه (قفه) أي گفه
واسـطة الـنقل بـ جهـتي نهـر دجلة
لتذكره ببغـداد وعمل بحيرة صغيرة
في داره ووضـع الــقــفـه الــبـــغــداديــة
فيـها ويجـلس لساعـات ملقـياً بصره
عـلى القـفه والبـحيرة وعـقله مـع نهر
دجــلـة وبــغــداد مـســتــذكـراً بالد ألف

لم نـسـمع طـيـلـة حـيـاتـنـا خـاصـة في
زماننا الذي تنقل فيه وسائل االعالم
كل شـيء عن الـرئــيس االمــريـكي ولم
نـقــرأ في كــتب الــتــاريخ ان الــرئـيس
االمــريـــكي أرسل طـــيــارتـه اخلــاصــة
لــنــقل شـخــصــيـة عــلى مــ طــائـرته
الرئاسية اخلاصـة مهما علت منزلته
ـا زار أمريـكا جاء ال بل حتـى البـابا 
بــطــيـــارة خــاصـــة ولــيس الـــطــائــرة
الــرئـاسـيـة اخلـاصـة واذا لم يـحـصل
ذلك فــــأن كـــــتب الــــتــــاريـخ ووثــــائق
اخلارجية العراقية تؤكد واقعة قدوم
الـطائـرة الرئـاسيـة اخلاصـة من نوع
سـكـاي مـاسـتر الى بـغـداد في الـعـهد
لكي وبالضبط في الشهر اخلامس ا
شــهــر أيــار من ســنــة 1945م حــطت
طـائـرة الـرئـيس السـكـاي مـاسـتر في
بــغـــداد لـــنــقل الـــوفـــد الــعـــراقي الى
ـتـحـدة االمـريـكـيـة وفـعالً الـواليـات ا
فـــــفي يــــوم 1945/5/22 م أســـــتــــقل
الوفد العراقي وركب السكاي ماستر
لـتـقـلـهم الـى أمـريـكـا وقـد كـان الـوفـد
الـذي حــمـلــتـهم الـطــائـرة الـرئــاسـيـة
مشـكال برئاسـة ولي العد االمـير عبد
االله والـبـاشـا نـوري الـسـعـيد وداود
احلـيـدري والــعـقـيـد عـبــيـد عـبـد الـله
ـالـكـة ـضـايــفي وطـبـيب الـعــائـلـة ا ا
هــاري ســنـدرسن في ســابــقـة لم ولن
تـتـكرر اذ لـم يسـبق أن أقـدم الـرئيس
االمـــريــكـي عــلى هـــذه اخلـــطــوة ولم
تــــتـــكــــرر الحـــقــــاً لـــدولــــة أخـــرى أو
لـشـخــصـيـات ولـهــذه اخلـطـوة وهـذا
االجـــراء مــعـــان عــظـــيــمـــة وكــبـــيــرة
وخـطــيـرة نــحن في غــنى عن ذكــرهـا
فــهي مـعــروفــة عـنــد كل لـبــيب عــلـيم
فـطـ وقد كـان اخـتيـار الـوفد بـعـيداً
عن الـــطـــابع الـــرســـمي وأقـــتــرب من
ـهـني اذ لم يـكـن في وقـتـها الـطـابع ا
الـبــاشى الـذي أشـغل مـنـصب رئـيس
وزراء خـمـسـة عشـر مـرة كـان آخـرها
رئــــــيـس وزراء االحتــــــاد الــــــعــــــربي

ليلة وليلة كما يقول. 
لــقــد كـانت ســنـة 1945 الـتـي سـافـر
ـية فـيـهـا الـوفـد نـهـايـة احلـرب الـعـا
االولى الـــتي تــمــكن فـــيــهــا الــوصي
والـــبــاشــا والــوطــنـــيــون من جتــنب
الــعـراق الـدخـول أو االشـتـراك فـيـهـا
عـنـدمـا مـا حـاول االنـقالبـيـون وعلى
رأســــهـم رشــــيــــد عــــالي الـــــگــــيالني
والعقداء االربعة ويونس السبعاوي
ــــانــــيـــا الــــدخـــول فـي احلــــرب مع ا
تمـكنوا من عـدم ارسال جـندي واحد
لألشــتــراك في تــلك احلــرب لــصــالح
بـريـطـانـيا أو فـرنـسـا كـمـا حصل من
ا فـيها البالد الـعربـية في افـريقيـا 

ــغـرب واجلــزائــر حـيث  مـصــر وا
ـية االولى اشـراكهـا في احلـرب العـا
لــــصــــالـح أطـــراف احلــــرب وذهــــبت
االرواح الــعـربــيــة في حــرب ال نــاقـة
للـعـرب فـيـهـا وال جمل فـلـقـد تـمـكنت
قـيـادة بــغـداد من ابـعــاد الـعـراق عن

احلرب وأهوالها. ل
قـــد كــانت ســنــة 1945م ســـنــة عــمل
وجــهـد خلــدمــة هـذه الــبالد وتــقـد

االفـضل لـشعـبهـا فـممـا حـصل فيـها:
فـلقـد تولت احلـكومـة مشـروع قانون
احملـاكم اجلديـد وأعـلن نـهايـة مرض
الــــطــــاعـــون فـي الـــعــــمــــارة وبـــدأت
البعثات الى جامعة االزهر في مصر
لـدراسـة اخلط الـعـربي و الـتـوقـيع
عــلـى مــيــثــاق اجلـــامــعــة الـــعــربــيــة
وأرصدت االمـوال لبـناء دور شـعبـية
في مـنطـقة تل مـحـمد الـتي هي نواة
مــنــطــقــة بــغــداد اجلــديــدة وجــلــبت
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بغداد

احلكومة مكائن احلراثة (التراكتور)
ــــزارعــــ و ووزعـــــتــــهـــــا عــــلـى ا
اســتـــمالك أراضي بــحـــيــرة الــرزازة
قضائياً مقـابل بدل للمالك ووزعت
بـذور احلــنـطـة عـلى الـزراع وأوفـدت
ـــــهـــــنـــــدســـــ ـــــواصـالت ا وزارة ا
للدراسة في امريكا وانگلترا ووزارة
العـمل والشـؤون االجتـماعـية تـتكفل
نـفقـات نصف طـلبـة كلـية الطـب لسد
وافقة على النقص لديها وحصلت ا
تــصــديــر 24 مــلــيــون ســيــگــارة الى
ايـــران واخلــلـــيج وســـوريــا واالردن
ولـبـنـان وتـصـديـر بـذور الـكـتـان الى
لــبــنـــان وأســتــقـــبــلت بـــغــداد شــيخ
ـسـتـشـرقـ ماسـيـنـيـون الـذي جاء ا
لــزيــارة الــقــبــر الــرمــزي لـلــحالج أو
لــلــحج الى الــقــبــر كــمــا كــان يــقــول
ــفــكــر عــبــاس ــنــاظــرة احملــامي ا و
الـــعــزاوي بــشـــأن الــتـــصــوف حــيث
ناظرة في مجلس الكرملي حصلت ا
الــثـــقــافي الـــبــغـــدادي في كــنـــيــســة
الـــكـــرمـــلـــ اجملـــاورة لـــلـــشـــورجــة
ــوافــقــة عــلى تــأســيس وحــصــلـت ا
جـمـعـيـة الـصـحـفـيـ العـراقـيـ في
بـــغـــداد وأهـــدى رئـــيس الـــطـــائـــفـــة
االســـرائــيـــلـــيــة بـــبـــغــداد ســـاســون
خـضــوري الى دائــرة االثــار نـســخـة
خــطــيــة من الــتـوراة مــكــتــوبــة عـلى
اجللد وبدأ مد خط أنابيب النفط من
ــتــوسط و كــركـــوك الى الــبــحـــر ا
تـأسـيس أول شـركة أهـلـيـة للـطـيران
و تــوســيع مــطـار بــغــداد وعــقـدت
اتفاقية ماليـة ب العراق وبريطانياً

وبــــــدأ انـــــشــــــاء دور الــــــســــــكـك في
الشـاجليـة و منح االمـير عـبد االله
الــدكـتـوراه من جــامـعـة جـورج تـاون
ومــنح وسـام االسـتـحـقـاق االمـريـكي
وتــألـــيف شــركـــة لـــطــحن احلـــبــوب
وزيـــادة أعـــضـــاء جلـــنــة الـــتـــألـــيف
والـــنـــشـــر بـــضم مـــصـــطـــفـى جــواد
والـــدكــتـــور هــاشـم الــوتـــري وجــلب
خــبــراء مـــصــريـــ لــزراعــة الـــقــطن
وأعـلـنت وزارة الــتـجـارة االمــريـكـيـة
بألـغاء الگـمارگ عـما يصـدره العراق
ألمـريـكـا ومـنـعت زراعـة اخلـشـخـاش
الـذي تـستـخـلص مـنه اخملدرات و
ـــــرضى الـــــذين يـــــتم زيـــــادة عــــدد ا
ارسالهم للبنـان وتمت مفاحتة مصر
وســــوريــــا ألرســــال مــــدرســــات و
رور الدولية االنضمام الى اتفاقية ا
و ارســال بـحـدود الــفي كـتـاب الى
مــكـتــبـة الــكـونــغـرس االمــريـكي و
الـــطــــلب مـن رؤســـاء الــــصــــحـــة في
̀ــم بــنـات احملــافــظـات لــزوم  تــعــلي
الريف االسـعافـات االوليـة و الغاء
الـرقابـة على الـبـريد و اكـمال بـناء
اربعمائة دار في تل محمد لتوزيعها
ـلك ـبـلغ زهـيـد وتـقـدم ا مـجـانـا او 
عــبـد الــعــزيـز آل ســعــود بـطــلب الى
الــوصي لـــلــعـــفــو عـن رشــيـــد عــالي
الــــگــــيالنـي و جتــــهــــيـــز الــــقــــطع
احلــــديــــديـــة اخلــــاصـــة بــــالــــســــكك

اجلديدة. 
ـا عمـلت عليه وما أوردنـاه القـليل 
احلــكــومــة ســنــة  1946م لــلــصــالح

العام.

راسل الصحفي الذي يتحدث اإلجنليزية اني ألكسندر زفيريف كلمة واحدة من األسئلة التي طرحها عليه ا لم يفهم العب التنس األ
بلهجة يوركشاير

يز وبينما تتراوح ترددات أصوات اللغة اإلجنليزية ب  2,000و 12,000هيرتز فإن لكل لغة نطاق ترددات 
ترددات اللغة الفرنسية تتراوح ب  15و 250أو ب  1,000و 2,000هيرتز

ية األكثر تداوال في عالم التجارة واألعمال لكن اللهجات احمللية العديدة قد تقف أصبحت اإلجنليزية هي اللغة العا
عائقا أمام النجاح والترقي

نوري السعيد داود احليدرياالمير عبد االله 


