
والـنــار بـانـغــام الـصـبـا والــسـيـكـاه
احلزيـنـة ويقـرأ ايات اجلـنـة بانـغام
يـدلف ـفـرحـة احلـجـاز واخلـلــوتي ا
الى الــرست فــيـرتــقي مــيــانـاته "اي
صــيــحــاته" الــواحــدة تــلــو االخـرى
بــسـهـولــة ويـســر ويـخــرج مـنه الى
ـنـصوري فـيـتـناول الـسـيـكـاه كمن ا
يـشـرب فـنـجـان الـقـهـوة ويعـود الى
ر و البيات الذي ابتدأ القراءة فيه
عـلى اخلـنـبـات واحلـكـيـمي ويـتـف
رعلى الزجنران الذي عجز بهما و
عن قراءته كل قراء القرءان كما فعل
ـدمي واالبــراهــيـمي ــر بــا خــلـيل
فـيـعذب بـهـمـا الـروح والـفـؤاد قار
وقرأ ـقـام يـعـجـز عنـهـا كـبـار قـراء ا
ـصـريـة والـتـركـية ايـضـاً بـاالنغـام ا
واجـادهـا ايـنـمـا اجـادة دون خـروج
عن احكام التالوة او احـكام االنغام
فــكـان قــار قــرءان مـكــتــمل وقـار
اال انه قطع عـلى نفسه مقام مـكتـمل
والـيد وعداً لـشيـوخه بـعدم قـراءة ا
قال عنه قـام نـاقب او ا دائح وا وا
وسـيقـارمـحمـد القـباجني “إن في ا
صـوته سـحــرا عـجـيـبـا وهـو مـقـر
نــــحن الــــعــــراق األول دون مــــنـــازع
ولـكن ـقـام الــعـراقي جـمــيـعـاً بــيـد ا
قام بـيد احلـافظ خليل ”وقال فيه ا
وسيقي عادل الهاشمي"هو الناقد ا
ـتــمــيـز في الــعــراق وهـو الــقــار ا
أعـــظـم حــــنــــجـــرة جــــودت ورتــــلت
القرءان الكر في وقته وزمانه وقد
تـــدرج بــــذكـــائه إلى نـــهج طـــريـــقـــة
خاصة به في بـناء قامـوسه النغمي
ا أسـتفـاده من األصغاء تدريـجيـأ 
الـى جـــمــــهــــرة قـــراء عــــــــــــــصـــره
أضـافـة الى أمـتـيـازه بـاآلداء اجلـيـد
من األصــول والــفـروع فــهــو يـبــشـر
ويــــــنـــــــذر فـي تـالواته فـــــــضـأل عن
ــتـمــاسـكـة في تــنـقالته الــنـغــمـيـة ا
ساحـة الواسعة أسلوب الـتالوة وا
في صوته من قراره الى جوابه إلى
قامات قرأ احلافظ ا جواب اجلواب

الرئيسية والفرعية كلها.
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في احـدى الـسنـوات حـضـرت جلـنة
ــصـريـ مـكــونه من كـبــار الـقـراء ا
الختـبار الـقراء الـعراقـي فـقال لهم
مدير االوقاف في حـينه عبـداحلميد
الـعـاني "عم والـدي" "اخـتـبروا الـكل
اال احلـافظ خـليل" فـرفـضت الـلـجـنة
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عــــرف الـــعـــالم الـــعـــربي والـــشـــرق
االوسط ظاهـرة قرءانـية فـريدة ولن
عـلقة وبـستان تتـكرر هواجلـنينـة ا
االنـــغـــام وبـــلـــبـل االحلـــان خـــلـــيل
اسـمـاعـيل عـميـد الـقـراءة الـعـراقـية
ودرة تـاجـها  ولـد خـلـيل إسـمـاعيل
ديـنة ا العُـمر عام 1920 في بغـداد
التي احـبهـا واحبـته وترعـرع فيـها
وتــشــرب روحـهــا ووهــبــهــا صـوته
وروحه فـــصــار مـن يــســمـــعه وهــو
يـــــــتـــــــلــــــــو كـالم الـــــــلـه يـــــــراهـــــــا
كـرمــهـا ورفع اســمـهـا ويــتـخــيـلـهــا
فكرمته ومنحـته رتبة ال يرقى اليها
ـصــطـفــ ووضــعـته في صف اال ا
اخلــالـدين. درس وتــتـلــمـذ عــلى يـد
كـبـار الـقراء والـعـلـمـاء واخـذ مـنهم
الـكــثـيـر وكــانت قـراءته تــصـويـريـة
ــعـاني اآليــات تـؤثــر بـالــسـامــعـ
واضعاً امامه قول النبي صلى الله
عــــلـــــيه وســــلـم "زيــــنـــــوا الــــقــــرآن
بــاصــواتــكم فــان الــصـوت احلــسن
يـزيـد الـقـرآن حـسـنـا" وقـوله "من لم
يتغن بالقرآن فـليس منا" وقوله "ما
اذن الـله لـشيء مـا اذن لـنبـي حسن
الــصـوت يــتــغـنى بــالــقـرآن الــكـر
يـجــهـر به" وكـان هــذا من األسـبـاب
الــتي شــجــعــته عــلى الــقــراءة وفق
ـــقـــامـــيـــة الـــبـــغـــداديـــة األنـــغـــام ا
كـانت قـراءته حــسـبـة لـله االصـيـلــة
بـنيـة صـادقـة لوجـهه لم يـبغ شـهرة

أو مكانة أو نفعاً مادياً. 
في عــــام  1942 اخــــضـع جــــمــــيع
الـقـراء الختـبـار عـسـير لـبـيـان مدى
حـفـظــهم لـكـتـاب الــله لم يـوفق فـيه
وصل. غيره وحـيدر اجلوادي من ا
تنقل احلافظ ب الكثير من جوامع
بغـداد مبـتـدأ بجـامع السـراي حتى

الرمادي
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الـقـصـر اجلـمـهـوري عام 1964 في
شــهـر رمــضـان بــحــضـور الــرئـيس
عـــبــدالــسالم عـــارف. قــال الــعــازف
ســـامـي الـــشــوا لـــعـــدد مـن الـــقــراء
العراقـي عنـدما سمع قـراءة خليل
"أحب أن أقــول لــكـم أن تــراثــكم في
الـتالوات هـو األصل ومـا عـداه هـو
الفرع وقـد زرت عدة دول عـربيةولم
أســمع مــثـل هـذا الــتــراث الــعــظــيم
فـحـافـظـوا عـليـه من الـضيـاع وسط
موجة الـدواخل من األنغام الـبعيدة
كل الـــبــــعـــد عن تـــراثــــنـــا الـــزاهـــر
األصـيل" وقال عـنه الـعالمـة الـشيخ
جالل احلنفي ان خليل يعد أرشيفاً
لألنغام البغدادية يجيد استعمالها
ويــحــسـن الــتــجــوال في أرجــائــهــا
ومـا من نغمـة يتقـنها قرارا وميـانة
ـــقــرئـــ إال كـــان احلــافظ قـــدامى ا
ـدخل تـصل درجته خلـيل في هـذا ا
إلى تسع درجة وهي درجة عالية
ال يـرقى إلـيهـا سـوى الـعـدد الـقـليل
في الــعـالم .”حـضــرت الى الــعـراق
عـام  1970جلــنه أزهــريه لــتــعـلــيم
القراء ضبط أحكام وقواعد التالوة
القرآنية مؤلفه من شيخ أزهري
هـما الـشـيخ رافع والـشيخ مـحـمود
سـيــبـويه وفـتــحـوا دورة في جـامع
ويـروي احلاج مـحـمد احلـيدرخـانـة
اخلـشـالي صاحـب قهـوة الـشـابـندر
ـعروفـة الـقصـة قـائـآل "كنت أرافق ا
احلافظ خـليـل وقد دخل عـلى هذين
الـشــيـخــ في جـامع احلــيـدرخـانه
وكـــانــا اليـــعــرفـــان احلــافظ خـــلــيل
سـابقـآ وبـعد الـسالم عـلـيهـمـا طلب
مـنـهـمـا الـتـسجـيل فـي الدورة الـتي
يفتحـانها وأرادا سـماع قراءته قبل
عـرفة قابـليته األقـرائية درج اسمه 
وما أن بـدأ احلـافظ خـليل بـالـقراءة
أمـامـهـمـا حــتى قـفـزا من مـكـانـهـمـا
ـا سـمـعـوا إعـجـابـآ بـه وأنـدهـاشـآ 
وقـــــاال له تــــــوقف يـــــرحـــــمـك الـــــله
نرجو منك أن تفتح أنت لنا ياشيخ
دورة لتعلـيمنا مـثل قراءتك وأنقلب
اجمللس الى حفـاوة باحلـافظ خليل
كـانته ب وخاصة بـعدما عـرفوا 
الــقـراء الــعـراقــيــ واعـتــذروا مـنه
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ـقـام وفـنونه ووظـفه خلـدمة اجاد ا
فـتـراه يـقــرأ ايـات الـعـذاب الـقــرءان
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شــخـــصــيــات عــربـــيــة رائــدة في
مـقـدمـتـهم اإلعالمـيـ والـكـاتـب
عـــبــد الـــبــاري عـــطـــوان وســامي

كليب إضافة شعبان.
وخالل وجــــود الـــدكـــتــــور عـــبـــد
احلـســ شـعـبـان في نـواكـشـوط
احـــتــفت به الـــنــخــبــة الـــفــكــريــة
والثـقافـية واحلـقوقـية عـلى نحو
مــتــمـــيّــز وألــقى مـــحــاضــرة عن
ــواطــنـة ودورهــا احلــيـوي في "ا
قـراطي" بدعوة من االنتـقال الـد
رئـيــسـة مـركــز مـحـيط لــلـتـنــمـيـة
ــرأة والـســلم مــعـالي وقــضــايـا ا
الوزيـرة مـكفـولة بـنت آقاط  كـما
اســتـضــافــته مــحـطــة الــثـقــافــيـة
الـفـضـائـيـة لـيـكـون أول من عـلّق
عـلى تنـصـيب الرئـيس الـغزواني
من اخلــبــراء الـعــرب واألجـانب 
فـي ظل حتــوّل وانــتــقــال ســلّــمي
سلس مشـيراً إلى أهمـية ما ورد
في خطـابه الذي ركّز عـلى ثالثية
ـقــراطي من خالل الــتــحـوّل الــد
ـــواطــنـــة والــتـــنــمـــيــة واإلدارة ا
الـرشـيـدة وقـبل كل شيء تـوفـيـر
مـــســـتـــلـــزمـــات وحـــدة وطـــنـــيــة
وحـــرّيــات أســـاســـيـــة وتــعـــايش
ســــلـــمـي جلـــمــــيع االنــــتـــمـــاءات
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ي الــعـراقي ــفــكـر االكــاد لــبّى ا
ـقـيم في بـيـروت  عـبـد احلـس ا
شعـبـان في االول من آب اجلاري
دعـــوة رســمـــيـــة حلـــضــور حـــفل
ــوريــتــاني تــنــصــيب الــرئــيس ا
ُــنـــتــخب مـــحــمــد ولـــد الــشــيخ ا
الــغـزواني الـذي تـســلم  مـقـالـيـد
ـنـصـرف الــسـلـطـة من الــرئـيس ا
مــحـمــد ولــد عــبـد الــعــزيــز الـذي
انـتـخـب رئـيـسـاً في الـعـام 2008
لــــدورتــــ  وقــــد حــــضـــر حــــفل
ــركــز الــعـــشــاء الـــذي أقــيم فـي ا
رابـطون) الدولي لـلمـؤتمـرات (ا
عـشـيّـة انـتـقـال الــسـلـطـة سـلـمـيـاً
ـقراطـيـاً ألول مـرّة في تاريخ ود
مــوريـتــانــيــا الــتي اســتـقــلت في

العام 1960.
وانـتــظم حـفل تـنــصـيب الـرئـيس
اجلــديـــد بــحــضــور مـــتــمــيّــز من
رؤساء دول ومـسؤولـ رسمـي
ومـــنـــظـــمـــات وهــيـــئـــات دولـــيــة
وشــخـصــيــات فـكــريــة وثـقــافــيـة

وإعالمية كبيرة.
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وكـــان رؤســاء كل من الــســنــغــال
ومالي والـنيـجر وتشـاد وغامـبيا
وبوركـينو فـاسو وغيـنيا وغـينيا
االســـتـــوائــــيـــة وســـاحل الـــعـــاج
والـكــونـغـو قـد حـضـروا احـتـفـال
الـتــنــصــيب إضــافــة إلى رئــيس
ــــــغـــــرب ســـــعـــــد الـــــدين وزراء ا
العثماني ووزراء خـارجية وكبار
سؤول من اجلزائـر وإسبانيا ا
ــتـــحــدة وفـــرنــســـا والــواليـــات ا
وإيـطـالـيــا وروسـيـا وبـريــطـانـيـا
ـمــلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة وا
وعُـــمـــان ومــــصـــر وفـــلــــســـطـــ
والــكــويـت واإلمــارات الــعـــربــيــة
ــــــتـــــــحــــــدة  وشـــــــمل ســـــــجل ا
احلـاضـريـن الـرسـمـيـ أكـثـر من

30.  وفداً حكومياً
كما حضر االحتفال

شـــخــصـــيــات بـــارزة مـــثل وزيــر
التسامح اإلماراتي الشيخ نهيان
بن مبـارك آل نهـيان ونـائب وزير
اخلـارجــيــة الــروسي مــيــخــائـيل
بــــــوغــــــدانــــــوف إضـــــــافــــــة إلى

ÊU³Fý 5 (« b³Ž w «dF « dJH*UÐ wH²×¹ dFA «Ë WŠUBH « bKÐ

ـقــام في جــامع بــنــيـة اســتــقـر بـه ا
وخاللهـا اصبح شـيخ محـفل القراء
فـي جـــــامع االمـــــام االعـــــظـم . دخل
ـا عُـرف وذاع األذاعـة عـام  1941و
صيـته  في األمـصار دعي الـى كثـير
من الـدول وقـرأ في مـسـاجـدابـرزهـا
سـجـد األقصى سـجـد النـبـوي وا ا
ومــرقــد الــســيــدة زيــنب فـي الــشـام
والـــكـــويت وقــد ســـجـــلت له هـــنــاك
تالوات نــادرة  مــحــفــوظــة لــلــيــوم.
أما عاصـر اغلـب القـراء البـغداديـ
قراءاته مع الـعرب فـهي كثـيرة فـقرأ
مع الشـيخ عبـد الفـتاح الـشعـشاعي
ــلـكــة عــالـيــة عـام 1950 في وفــاة ا
حـيـث بـدأ عـبــد الـفـتــاح وبـعـده قـرأ
خليل فقال الشـعشاعي بحقه "والله
كــــويس خــــالص" وكــــررهـــا وأردف
"هـكــذا يـقـرأ الــقـرءان لـقـد أعــتـديـتم
علـينا عـندمـا أتصلـتم بنـا في مصر
وعنـدكم هـذا اخللـيل" وعـنـد أنتـهاء
الــتالوة بــاشــروا بــاخلــتــمــة وكــان
الـدعـاء لـلـحـافظ خـليـل"اللـهم أجـعل
أشـرف صــلـواتك دائــمـأ أبــدأ بـعـدد
أنفاس اخلالئق فردأ فردا" الى أخر
الـدعاء وعـنـد أنـتهـائه تـوجه نـحوه
الــشــعــشــاعي قــائأل :يــحـفــظك الــله
أكـرمك الــله مـا هـذا الــدعـاء الـبـركـة
وما فعـلت بنا يـا شيخ أريد منك أن
تــســجــلـه لي واردف "إني لم أطــرب
ولم أكن أسـمـع مـثل احلـافـظ خـلـيل
أنه وتر الكمـان" كذلك ألتقى مع أبو
الـعـيــنـ شـعـيــشع في بـغـداد وقـرأ
معه والتقى مع الشيخ عبد الباسط
عـــبـــد الـــصــمـــد ومـــحـــمـــد صـــديق
ـنـشـاوي في الـسـتـيـنـيـات وأيـضأ ا
مـع الــــشـــــيـخ مـــــحــــمـــــود خـــــلـــــيل
احلـــــــــــصـــري وقـــرأ مـــــــــــــعه في
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وقـالوا "نـحن اتـينـا بـدعوة ألخـتـبار
كل الـقـراء الـعــراقـيـ وال نـسـتـثـني
احداً والصرارهم وافق الـعاني على
مضض وعنـدما بدأ احلـافظ القراءة
ـــقـــامـــات فـــفـــغــر صــدح بـــاجـــمل ا
اعضـــــــــاء اللجـنة افواههم وقالوا
"اذا كان عنــــــــــدكم اصوات زي دي
جــــــبـــــــتــــــونـه لــــــيـه ده صــــــوت من

انتو جبتونا ظلم" اجلنة
ــواقف كــان ســريـع الــتــصــرف في ا
الـصعـبـة حيث يـذكـر أبي انه حـضر
الى االذاعة في احد االيام للتسجيل
وكــان أبي هـــو اخملــرج فــطــلب مــنه
ــقــام الـســيــكــاه فــقـال له الــقــراءة 
احلـــافظ "بس اني مـــحـــضــر روحي
عـلى الــبـيـات عـود غــيـر مـرة اقـرالك
سيكاه" وابتدأ التسجيل فقرأ بعض
االيات بالبـيات ثم انتـقل بعدها الى
الــســـيــكـــاه فـــقــرأه وكل مـــقـــامــاته
فـقال له والدي"اذا الفـرعية وانـغامه
ـــحــضـــر روحك وهــيـج قــريت اذا
حتــضــر شـــلــون?"  كــان رحــمه الــله
ـرات كان ابي ذكيـاً جـداً في احدى ا
يـــــــوصــــــــله مـن االذاعــــــــة الى داره
اجلـــديـــدة "حــيـث تــربـــطه بـــوالــدي
ــة كــون وجــدي واخـــيه عالقـــة قــد
جــــدي قـــار مـــقـــام ومــــنـــاقب وعم
والدي كـان مـديـراً لألوقاف وبـعـدها
وزيـر ووالـدي مــخـرج ومـعـد بـرامج
في االذاعــة" اخـــذ احلــافظ يــدل ابي
الى بـيتـه كأنه يـرى الـطـريق شـارعاً
شارعـاً حـتى قال له تـوقف هـنا عـند
احد الدور وصاح بصوته اجلهوري
وبـلــهـجـته الــبـغـداديـة "حــجـيـة تـره
وصـلت" يـقـصــد زوجـته الـتي كـانت
تـقـف خـلف الــبـاب اخلـارجـي وهـنـا
قـال له والـدي "كـلـهـا اال هـاي شـلون
عرفت وصلنـه بيتكم والـطريق بعده
جــديـد عــلــيك وعـرفـت احلـجــيـة ورا
الـبـاب" فـاجاب "مـو كل اعـمى اعـمى
وال كل مـــفــتـح مــفـــتح اني حـــســبت
سـرعـة مـشــيك بـالـسـيـارة من الـهـوا
ـسـافة الي يـضرب ايـدي وحـسبت ا
لـــلـــبــيت" كـــان رحـــمه الــلـه ال يــحب
الــتــقــرب من الــســلــطــة فـفـي احـدى
ـــــرات اتــــصل والـــــدي بــــاحلــــافظ ا
وابـلــغه بـوفـاة مــيـشـيـل عـفـلق وانه
يجب عـلـيه احلضـورلـقراءة الـقرءان
فاجابه "لؤي انـته ال اتصلت بيه وال
سمعت صوتي صار مـعلوم" فاجابه
والدي "تـمام عـمو" وتـكرر نفـــــــــس
ــوقف في وفــاة عــدنـان خــيــر الـله ا
فـــأجــاب بـــنــفس الـــعــبـــارة "انــته ال
اتــصــلت وال ســمــــــــــــعـت صـوتي"
فـي حـــــــ كــــــان بـــــــاقـي الـــــــقــــــراء
يـتــســـــــابـقــون لـلـقــراءة كـان رحـمه
الله عـفيف الـطبع كـر النـفس ففي
مـجــلس عـزاء جـد والــدي في جـامع
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يــحـضــرون لـلــقــراءة واداء الـواجب
"كـون عم والـدي كـمـا اسـلـفت مـديراً
لالوقـاف ووزيـراً فــيـمـا بـعـد وجـدي
قـــار مـــقـــام" وعـــنـــدمــا حـــان وقت
الــطــعــام اعـد جــدي مــأدبــة خــاصـة
فـــســأل ـــا له من مـــكــانه لـــلــحـــافظ 
احلــــافـظ ابي "عــــمــــو شـــنــــو االكل"
فأجـابه "كذا وكـذا عاداً اكـثر من 10
اصـــنــاف لــلــطــعـــام" فــقــال احلــافظ
"انـطـينـي قطـعـة حلم صـغـيـرة وكـبة
ا رفض ـا ساله ابي  حلب وحدة" و
االكل وامــامه مــائــدة عــامــرة اجــاب

مـــجــسّـم لــلـــقـــدس الــشـــريف في
ــواجــهــة لــلــســفـارة الــســاحـة ا
ـوريــتـاني في اعــتـزازاً بــالـدور ا

دعم القضية الفلسطينية.
وفي مـــكــان إقـــامــتـه قــام نـــقــيب
احملام السابق ورئيس اللجنة
الوطـنيـة حلقوق اإلنـسان مـحمد
ســالم ولـد بــو حـبـيــني بـزيـارته
كـــمــا زاره رئــيس احتــاد األدبــاء
ـوريتانيـ محمد ولد والكتاب ا
أحـظــانـا وزاره أيـضـاً األسـاتـذة
نـامـي صـالــيــحي مــديــر الــتـراث
الــثــقــافـي وســيــدي ولــد أمــجــاد
رئيس فضـائية الـثقافـية والقائم
بــاألعـــمــال الـــعــراقي مـــصــطــفى

اجلبوري.
ونُـظّم له حـفل اسـتـقـبـال حـضره
كل من وزيــر الــثـــقــافــة الــســابق
الـدكـتـور مـحـمـد فـال ولـد الشـيخ
ووزيـر الـتــعـلـيـم الـعـالي ســابـقـاً
ــلك الـــدكـــتــور الـــبـــكــاي عـــبـــد ا
ـــــــرأة والـــــــشـــــــؤون ووزيـــــــرة ا
االجـتــمـاعـيــة سـابــقـاً الــدكـتـورة
الـــســنّـــيــة بـــنت ســـيــدي هـــيــبــة
وأســتـاذة اجلـغـرافـيـا والـتـنـمـيـة
الـبـشـرية الـدكـتـورة جمـيـلـة بنت
ــهـنــدس مـحــمـد ــ وا الـســيـد 

صـالحي مــؤلف كــتــاب يــومــيـات
غـوانــتــنــامـو واالســتــاذ الــشـراد
مــحـــمــد عــضــو احتـــاد الــكــتــاب
والـدكـتـور محـمـد اخملـتـار أسـتاذ
القـانـون العـام واحملامي وعـضو
اآللــيــة الــوطــنــيــة  لــلــوقــايــة من
الـتـعذيب ومـحـمـد األمـ إنداري
دكـــتــــور الــــعالقــــات  الــــدولــــيـــة
والــــقـــانــــون الــــدولي  ومــــعـــالي
الدكتـورة مكفولـة بنت آقاط التي

ستقبليه. ه  تولّت تقد
وأضـاف شــعـبـان فـي حـديـثه عن
أهـميــــــــــــة موريـتانـيا:إنـها بـلد
الـفـصـاحة والـشــــــــــــــعـر وكـما
ــلــيــون شــــــــــاعــر يُــقــال بــلــد ا
ودورهــا الــراهـن  في الــتـــجــربــة
ـقـراطي الــولـيــدة لالنـتــقـال الــد
عربـياً وأفـريقـياً والـذي من شأن
تـوطـيدهـا أن يـفـتح أكـثر من أفق
ــا تـمــلــكه من طــاقـات أمـامــهــا 
وكــــــــــــفاءات ومـوارد لتـجـعلـها
بـلداً مـحوريـاً ولـيس طـــــــــرفـياً
ــــكـــنــــــــــــهـــا بــــالـــتــــنـــمــــيـــة و
ـــــــــــوقـعــهـا كــجـســر يـوصل و
ب أفـريقـيا وآسيـا وب الـتنوّع
اإلفريـقي والـعربي أن تـلـعب مثل
نشود خصوصاً إذا هذا الدور ا

الثقافية دون تمييز أو إجحاف.
جدير بـالذكر أن الـدكتور شـعبان
تربطه عالقات وطيدة مع النخبة
ـوريــتــانـيــة حــيث كــان قـد زار ا
ــهــمـات نــواكــشــوط عــدّة مــرّات 
مختلـفة سواء إللقـاء محاضرات
أو في إطـار جــهـود دولـيـة ضـمن
بــــعــــثـــــة لــــفــــتـح حــــوارات بــــ
الـفاعـليـات السـياسـية والـثقـافية
يـة اخملتـلفة والنـقابـية واألكـاد
وســـبـق له أن الـــتــــقى الــــرئـــيس
محمـد ولد عبـد العزيـز والرئيس
الـذي ســبـقه  مـحـمـد ولـد الـشـيخ
عبدالله مـثلما تـعرّف اليوم على
الـــرئــيس اجلـــديــد مـــحــمـــد ولــد
الــشـــيخ الـــغـــزواني وأطلّ عـــلى
جتربة التداول السلمي للسلطة.
وفي ســؤال جلــريــدة الــزمـان عن
دور موريتانيا أشار شعبان إلى
أنها البلد العربي األول الذي قام
بتجـريف السفـارة " اإلسرائيـلية"
بـعـد عـدوان "إسـرائـيل" عـلى غزة
في الــعـام 2008 وحــ انـتــقـلت
الـســفـارة األمــريـكـيــة إلى بــنـايـة
جـديــدة أطـلق عــلى الـشـارع ذاته
اسم الـــقـــدس  وبـــادرت بـــلـــديــة
نواكشوط بـدعم النخبـة لتصميم
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اسطنبول

مــــــا تـــــقــــــلّـــــــــــصـت الـــــفـــــوارق
االجــتــمــاعــيـة وطــوّقـت ظــواهـر

الفقر والتخلف.
ودار احلـــــديث حــــول قـــــضــــايــــا
ـشـروع الــتـسـامـح والـلّـاعــنف وا
الــنـهــضـوي الــتـنـويــري احلـديث
ــواءمـة بـ الـتـنـمـيـة وضـرورة ا
ـواطـنـة والــتـقـدّم االجـتـمــاعي وا
ــقـراطي. وتــعـزيــز الـتــحـوّل الـد
كما استُحضرت العالقة الوطيدة
بـ مــوريـتـانـيـا والـعـراق والـتي
ـزيــد من الـتــعـاون حتــتـاج إلـى ا
ا فـيه مصـلحة شـترك  والعـمل ا
الــبـلــدين والــشــعــبــ  وهــو مـا
يشمــــــــــل عالقة مــــــــــوريتانيا
بـالــعـرب أيـضـاَ الـذين يـجـهـلـون
الـكــثـيــر عن هــذا الـبــلــد األصـيل
بـــتـــــــــراثه والـــغـــني بـــكــفـــاءاته
واجلــديــر االهــتـــمــام بــتــجــربــته

اجلنينية. 
وودّع شـعــبـان مــثــلـمــا اسـتــقـبل
ووعد بـزيارة قـريبـة قادمـة ضمن
بــــرنـــامـج عـــمـل يـــتـم اإلعـــداد له
مـــســبــــــــــــقــاً فـي إطــار تـــعــاون
ي يحقق التكامل حقوقي وأكاد
بــــ مـــــغــــرب الــــوطن الــــعــــربي

ومشرقه.

احلافظ خليل اسماعيل عبد الباسط عبد الصمد نشاوي محمد صديق ا

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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كن ان تكون عليه شؤون التعي للمناصب احلساسة في الدولة  هو أسوأ مـا 
ـهـنـيـة والـكـفـاءة والـنـزاهة ـتمـثـلـة بـا ـوضـوعـيـة ا ـعـايـيـر ا أنْ جتـري بـعـيـداً عن ا

والوطنية ...
وتـعتـمـد الصـفقـات والـتوافـقـات ب الـكتـل السـياسـيـة أساسـاً لالخـتيـار في تلك
صالح صائب ... وتُنْتَـهك حرمة ا التعـيينات  وعـندها تكثـر العجائب ... وتقـع ا

العليا للبالد والعباد .
-2-

واألمثـلة على مـا قلـناه جلـية واضــــحـة وتوضيح الـواضحات  –كـما قيل  –من
شكالت ..!! أشكل ا

-3-
ـواطـنـ ال يـخـرج عن سـياق ومـا يـجـري في الـكـثـير مـن الدوائـر الـرسـمـيـة مع ا

التوافقات والصفقات أيضا ..!!
وهنا تكمن الكارثة 

حدّثـني قبل أيام أحد األعزاء انه راجع احدى الدوائر مستصحبا معه كل وثائقه
ومستنداته .

ويبـدو أنَّ الدائرة التي راجـعها ذات طوابق عديـدة  وهكذا ظل في عمـلية صعود
ونزول ويقال له في كل مرّة :

عاملة ناقصة  ا
وح يسأل :

وما الذي ينقصها ?
يُقال له :

ـتـواجــدين أمـام تـلـك الـدائـرة وحـ أســأل فالنـا  –وهـو مـن كُـتّـاب الـعــرائض ا
قصده سائالً عن النقص قال له :

اعطني ( خمسة آالف دينار ) لكي أجيبك ..!!
فقدّم له ورقة نقدية ذات  5000 دينار 

وهنا قال ( العرضحاجلي) :
عاملة ورقة نقدية من فئة ( 25000) دينار  عليك أنْ تُرفق مع ا

وح أرفقها مع االوراق اخلاصة بالقضية فجاء اجلواب :
عاملة ولم يبق فيها نقص ..!! اآلن تمت ا

سؤول عن ـوظف) ا لـفت هنا : الـتوافق اخلـبيث ب (الـعرضـحاجلي) وب (ا وا
عاملة ... اجناز ا

انه غيض من فيض 
-4-

والسؤال اآلن :
اذا غابت الرقابة ?

واين التفتيش ?
والى متى تستمر عمليات االبتزاز للمواطن دون خجل وال وجل ?

-5-
سـؤول كـافة أنْ يـكـونوا مـيدانـي  وأنْ اننـا نهـيب بـا
ـبـاغِـتَـة لـدوائـرهم وأنْ ـارسـوا عـمـلـيــات الـتـفـتـيش ا
وظف وب راقبة مـا يحول ب ا يضـعوا من أجهزة ا

ارسة عمليات االبتزاز للمواطن .
ان  وهذا أضعف اال

wJ³ð ô v²Š p×{√
واطّــلع عــلـى مــشــاكــلــهـا ــســؤول في وزارة الــصــحــة مــســتــشــفــانــا زار الــســيــد ا
ــواطن في الــرعــايـة وحـقــوق ا وحتــدث مـطــوال وكــثــيـرا عـن الـوطـن وإحــتــيـاجــاتــهــا
ولم والوليمة الـدسمة غادرنا دون أي قرار أو توجيه وبعد إكتمال التـصوير الصحيـة
ذاقــوا من بــقــايـا ســوى أن عــمــال اخلــدمــات في مــســتـشــفــانــا نــنــتــفع مــنه شــيــئـا
الـلـحم الذي حـرمـوا منه طـويال! قـال السـيـد وزير الـكهـربـاء أن مشـكـلتـنا في ولـيـمته
واحلق يـقـال أن الـرجل كل تــصـريـحـاته حـتى األن طـريـقـهـا لــلـحل في بـضع سـنــ
أن من لكن ما يخيفنا حقا ونسبـيا هناك "إستقرار" في حالة الطاقة الكهربائية جيدة
إلى تصدير شكلة خالل عام فمن حل ا سبقوه صـرحوا بشكل كان يسعدنا أكثـر
ـهـفات" والـنـتـيـجـة واحـدة.. إزدهـار سـوق "ا ـتـحـدة بـعـظـمـتـهـا الـكـهـربـاء لـلـواليـات ا
حـتى نـعود حلـالة " ومـا أن نـسدد فـتـسوء احلـالة وإذاللـنا نـهايـة كل شـهر ولـدات وا
بكل مـا فيها من فـضائح تسريب اإلستقرار"! لم تـنته بعـد ضجة اإلمتـحانات العـامة
ـستوى العلمي وغرابة األسـئلة من حيث ا وسوء األجواء اإلمتـحانية وضعف مراقـبة
حتى بدأ مستوى الـقلق يتصاعد لدى وتـراجع نسب النجاح بشـكل مرعب والتربوي
فـال وزيـر وال خـطـط وال رؤيـة.. ونـسب ــا يـخــبـئه الــعـام الـدراسـي الـقـادم األهـالي
فـكم سـتـكــون في قـادم الـسـنــوات?! طـالب يـكـلم ـئــة الــنـجـاح المـست الــثالثـ من ا
بواسطة " البرشامات" فإن لم ينفع الغش فسنكون من الناجح أكيدا ال تهتم زميله
ومـقـابل مبـلغ بـسيط هـنـاك من سيـرسل لـنا ـكن تـهريـبـها هـنـاك سمـاعـات صغـيرة 
وهــنــاك مــسـاعــدة بــخــمس أو عــشـر ـا الــرابع ولـديــنــا الــدور الــثـالـث ور األجــوبــة
وما أن نـنـجح حـتى ـا سـيـكـون هـنـاك قـرار بـإجنـاح الـدرجـات احلـرجـة ور درجـات
ونـعود لـنخـدم الـوطن! قال لـها أن نسـافر لـدولـة " زفتـانيـا" أو غـيرهـا ونصـبح أطـباء
ـا لن تـنـالي مـعـشـار مـا حـصـلت عـلـيه في فـر ـؤشـرات اإلنـتــخـابـيـة لـيـست جـيـدة ا
وقالت له: ال يهم عـندها سأرشح ألكون ضحكت بكل جـوارحها اإلنتحـابات السابقـة
على تخييب وإن لم تفـلح فسأكون في األقل مستشـارة! يصر رئيس حكومـتنا وزيرة
كن وما  فمن مقـاالت رائعة عن اإلقـتصاد ونـظرياته الـعملـية أمـالنا مـرة بعد أخـرى
صار هم اإلقتـصاد هو ودور الـقطاع اخلـاص احليـوي تـطبـيقه عنـدنا ويالئم وضـعنا
فـنـحن قـد شـبـعنـا من أخـر مـشـاغـله.. سـيدي الـرئـيس دعـنـا من الـسـيـاسـيـة واألمن
ـوت وأطفـالنـا شـبعى ..سـيدي لـكن دعنـا  وت وتـعـايشـنا مـعه الـسـياسـة وأعتـدنـا ا
فـهل تـعـلم ذلك أم ان ـوت الـرئـيس الـقـطـاع اخلــاص يـكـاد يـنـهي مـرحـلـة ســكـرات ا

مستشاريك لم يبلغوك?!
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بغداد

ـفـردات الـتي رافـقت الـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة بـعد 2003 م وكـأن الـفـسـاد من أخـطر ا
الـعراق وصل الى مـرحلـة إستـحالـة القـضاء عـليه فـبدأ وكـأنه مرض عـضال أنـتشر
في معظم مـفاصل الدولة وحسب إعتراف القوى السياسية والسلطات احلكومية..ثم
ا لـها وما عليها.  ال أصبح له تفاسـير مختلفـة حسب قواميس إختلـفت في قراءتها 
ـا تـقـاطع تفـسـيـر بتـفـسـير يـوجـد وصف حـقيـقي كي نـقـول هـذا فاسـد وذاك ال ور
وأتهم أحدهم اآلخـر بالـفساد. مـاذكره رئيس مـجلس الـوزراء في مؤتمـره األسبوعي
رقـمــا يـصل الى 4000 آالف مــلف وحـسب مــا يـتـضح أنه لــوزراء وكـبـار الــسـلـطـة
الـتنـفـيـذيـة والـدرجـات اخلـاصـة وكأنـه رقم هـائل لـكونـه يرتـبط بـشـخـصـيـات ثـانـوية
وفـروع أخـرى وهذا مـا يـعـزز نـظـريـة تـفـشي الـفـساد وصـعـوبـة مـحـاربـته وطـبـيـعة
الشـخـصيـات الـتي تورطت به وتـمـلك أدوات التـمـلص من العـقـاب نتـيـجة وجـود هذا
لف بهـذا الشكل سيـطال معظم الـقوى السيـاسية وأنهـا متورطة الفساد. يـبدو أن ا
ـستميت عن الفاسدين بشكل مبـاشر والتي إرتضت لنفـسها احملاصصة والدفاع ا
ــنــصب مــورد مـغــا يــدر األربـاح ــنـاصب وجــعــلت من ا او عــلى حـصــتــهــا من ا
والـوظــائف والـسـلـطـة ولــلـتـسـتـر عـلـى مـلـفـات كي ال يُـطــاح بـسـمـعـتـهــا الـسـيـاسـيـة
واإلنـتـخـابـيـة. رغم اخلــطـوات الـتي أشـار لـهـا مـجــلس الـوزراء وإسـتـحـداث مـجـلس
وه إال أن مكافـحة الفـساد من أجل تطـويق الفسـاد وقطع السبـل التي تؤدي الى 
ـواطن وقد نسـمع توجـهات كـبير احلقـيقـة تكـمن بالـتفاصـيل وال سيـما الـتي تمس ا
ولـكن تعوقـها حلـقات صغـيرة ويبـقى الكالم حبـرا على ورق بـذرائع تدعيـها جهات
شهد تعـقيداً وال تعطي حلوالً آنية. وبالنتـيجة تنتهي األطروحة إليجـاد حلقات تزيد ا
ؤسسات وال ـاستر كارد غـير مفـعلة في معـظم ا ـثال ما تـزال بطاقة ا على سبيل ا
ـاء يـوجـد تـفـكـيــر جـدي بـإيـجـاد بــطـاقـة إلـكـتـرونــيـة لـكل مـواطن إلســتـيـفـاء أمـوال ا
ثـال بل عنـدما نـسمع فـقدان أثـر مشـروع السكن والكـهربـاء والبـنزين عـلى سبـيل ا
ـان ولــكن وضع في إدراج وزارة الــوطـنـي الـذي حتــدث عــنه رئـيـس الـوزراء والــبــر
اإلســكـان واإلعــمــار وتـذرع وزيــرهـا بــعــدم وجـود بــنى حتــتـيــة أو رفـضـه من قـبل
احملـافظـ ومدراء الـبلـديات وبـعض األحزاب لـتعـارضه مع أطروحـاتهـا التي تـشدد
ـواطن بـحـاجـة دائمـة لـسـطوة األحـزاب ومن ثم يـسـتـخدم فـي محـورهـا عـلى إبـقاء ا
مـشـروع اخلـدمـة كـورقـة إنـتـخـابـية. مـكـافـحـة الـفـسـاد يـتـوقف بـعـدة مـطـبـات أهـمـها
التشريعـات ثم اآلليات والتنفيذ; فالتشريعات معظـمها غير مناسبة والبيئة مريضة ال
ـشاريـع بل منـها من يـسـمح للـفسـاد ويـشجـعه وأن وجدت قـوان تسـمح بـإجناح ا

تـعــجـز اآللــيـات الــتي تـؤدي بــدورهـا لــلــتـنــفـيــذ في حـال هــيـمــنـة
الفاسدين على تلك األدوات.  

الـنـتــيـجـة عــرقـلـة مــتـعـمـدة تــشـتـرك فــيـهـا مـعــظم الـقـوى
السيـاسية وكأن أفعالها أفخاخ ومحاربة الفساد تعبيد
ـثل ـهــولــة فـأنـه  لــطـريـق مـفــخخ ورغم هــذه األرقــام ا
ــعــروف مــنــهـا ــكــتــشف فــمـا بــالـك بـغــيــر ا جــزءامن ا

تستر عليه من الفاسدين?! وا

بـصـوته اجلـهـوري "عـمو لـؤي اني
وجـــبت الــزاد خلـــاطــركـم لــكن اني
احب اكل فـي بــيــتي عـــلى راحــتي"
يــردف والــدي ان احلــافظ تــعــرض
حملـاربة من قـبل الـعـديـد من الـقراء
والـــشــــخــــصــــيـــات داخـل وخـــارج
شخصيته قوية ويترفع عن االذاعة
الكـثـير بـالـلهـجة الـبـغداديـة "رجال
عـــالـي جـــنـــاب وكـــبــــار لغ" وانه له
ــلــكـــهــا غــيــره. أصــاب مـــقــدرة ال
ــهــله احلــافـظ مــرض عــضــال لـم 
طــــويال فــــتـــــوفي يــــوم األربــــعــــاء
اخلامس من تموز عام  2000فكان
ذاك الـــيــوم حـــزيــنـــاً عــلى مـــحــبي
حزنت وعاشقي هذا الصرح الكبير
يـومهـا كل مـسـاجد ومـنـابـر ومآذن
العراق فقد ذهب الصوت الذي كان
يـجـلـجل فـيـهـا ويـصـدح بـحـنجـرته
شـيـعـــــــــت الـذهــبـيـة في رحـابــهـا
بــغــداد في الــيــوم الــتــالي قــارئــهـا
ــعـــز تــشــيـــيــعــاً االول مـن جــامع ا
مـهـيـبــاً إلى مـثــــــــــواه األخـيـر في
مقبرة الكرخ.الـذي اراحنا بالقرءان
لـعقـود تـوفي وفي قـلـبه غـصه على
أســــر ابـــنه مــــهـــنى الــــذي وقع في
األســـر وكــان يــتـــمــنى رؤيـــته قــبل
قبل اشهر زرت قبره ووجدت وفاته
ـــزروعـــات روضــــة تـــنـــبت فــــوقه ا
وتــظــلــله نــخــله عــالــيـة دون بــاقي
فــسـبــحـان الـذي الــقـبــور اجملـاورة
ــا قـــدمت يـــداه واحــسن. جـــازاه 

الي كسب قلوب ا
بكت بتالوته العيون

وخــــشـــــعت بــــصـــــوته الـــــقــــلــــوب
واجلوارح

صوته يدور حيثما دارت ايات الله
رفيقه القرءان

لم ولن يـنـجب العـالم قـارئـا بـحجم
خليل

كل القراء يستظلون بظله
ينهلون من نهره العظيم 

وهبه الله مالم يهب احداً غيره
ـن تال كــــتــــاب الــــله حق فــــكــــان 

تالوته
قار للفقراء ولألغنياء
قار للملوك والرؤساء
قاييس هو طفرة بكل ا

ـدرسـة الـعـراقـية بـوفـاته انـثلـمت ا
للقرءان الكر ثلمة وانفرط عقدها

الثم
ومهما تكلمت عنه لن اعطيه حقه
رحلـت عنـا ياخـلـيل بجـسـدك وبقي
ــهـــيب وقــراءتك مــادامت صــوتك ا

السموات واألرض 
شاء اللــــه ان يجعلك من اخلالدين
شـــــاءت ارادته ان يـــــكــــون اســـــمك
مقـرونـا بكـتابه الـعـزيز وهـو شرف

مابعده شرف 
لن جتـــد مــجــلس عـــزاء في بــغــداد

اليصدح فيه صوتك
مـاذا اكتب عـنك وكـتـاب الله يـشـهد

لك ?
ـــســـاجـــد مـــاذا اكـــتـب عـــنك وكل ا

نابر تشهد لك آذن وا وا
لن ننسى فضلك
لن ننسى عطاءك

خليل اسماعيل لن تموت ابداً
وكتاب الله يتلى بصوتك  

كَـالْــأَرْضِ تَـحْـيَـا إِذَا مَــا الْـغَـيْثُ حَلَّ
بِـــهَـــا وَإِنْ أَبَـى عَــادَ فِـي أَكْـــنَـــافِـــهَــا

التَّلَفُ.

وريتاني اجلديد محمد ولد الشيخ الغزوانيمع عبد الباري عطوان مهنئاً الرئيس ا


