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من بـيــروت إلى بـغـداد تــعـانـقت
أصـوات احملـتـجـ مع نـظـرائـهم
في العراق ليقول الشعب صاحبُ
الـسلطـة الشـرعية كـلمـته الفصل:
كـــفى كـــفـى كـــفى إرحـــلـــوا يـــا
سـاســة احملـاصـصــة! من بـيـروت
إلـى بــغــداد تــقــاسـم الــشــعــبــان
مـآسي سـياسـة احملـاصصـة التي
فتـكـت بأحـالمهـم وأذلّت حـياتـهم
وأنـهكت قـدراتهم وغـيّبت كلّ أملٍ
بــإصالح الـذات واألوضــاع. فــمـا
ســمـعه الــشـعـب في كال الـبــلـدين
ـنـصـرمـة ومـا طـيــلـة الـسـنـوات ا
تلـقـاهُ في كلّ انـتفـاضـة جـديدة ال
يـعـدو كـونه جـرعـاتٍ من كـافـاي
خـدراتٍ سيـاسية سـام مخلـوطٍ 
مــعـسـولـة مـجـبــولـة بـطـعم ديـنيّ
وطـائـفي ومـذهـبيّ لـغـايـة تـهـدئـة
اخلــواطـر وامــتــصــاص الـنــقــمـة
وتـــخــديــر الـــثــائــريـن بــشيء من
وعــود عـــرقـــوبـــيـــة ال تــغـــني وال

تسمّن. 
إذا الــشــعب يـــومًــا أراد الــعــيش
بـكـرامـة وحريـة ورفـاهـة ال بدّ أن
يُـجبر الـقَدَرَ نفـسَه للتـجاوب معه
في كـــســر األغالل وقـــهــر الـــظــلم
ومـــــــحــــــاســـــــبـــــــة اجلالّديـن من
الــســيــاســيــ الــذين اســتــغــلّـوا
ــكــرهم ومــازالــوا يــســتــغــلّـون 
وســـــطــــــوتــــــهم ووســــــائـــــلــــــهم
الــعــنــكــبــوتــيـة الــزائــغــة مــواقعَ
ـتــزايـد في الـضــعف في بــؤسه ا
الـــفــاقــة واحلـــاجــة وفي تـــدبــيــر
وسـيلـة لقـمة الـعيش الـتي شحّت
وقــلّت وغـــابت بــركـــتُــهـــا. فــكــان
االستغاللُ السـياسيّ باسم الدين
ـذهب أقربَ طـريقـة إلبقـاء هذا وا
الـشـعب الــبـائس ذلـيالً مـحـتـاجًـا
خـانعًـا يـنتـظـر الرحـمـة والشـفـقة

ــنّــة من ســـاســته الــفــاســدين وا
الـذين ائتـمنـهم خائـبًا عـلى حاله
وثــــروات بالده وشــــرف بــــنــــاته
ونــــســــائه. فــــقــــد جنـح زعــــمـــاء
األحــزاب الـــديــنــيـــة اخلــلط بــ
أوراق الــــــســـــيــــــاســـــة والــــــدين
وجتـيـيـرهـا لـصـاحلـهم ولـصـالح
أتـبـاعـهم وجـمـاعـاتـهم وأذيـالـهم
ـنـتــفـعــ والـطــارئـ عـلى مـن ا
الـعــمــلــيـة الــســيــاسـيــة. وهــكـذا
ـــــدنّس ــــقـــــدّس بــــا اخـــــتــــلـط ا
والــســيــاسـيّ بــالــديــنـيّ لــيــلــقي
بظالله عـلى العـمـليـة السـياسـية
بـــــرمــــتــــهــــا فـي كال الـــــبــــلــــدين

 . اجلريح
ـــصـــيـــبـــة حـــ وهـــنــــا كـــانت ا
اكتشافه أسرارًا خافية ومصائب
كـــبــرى بـــســرقـــة أحالمه وأحالم
أجـياله الـتي لم تولـد بعـد لتـبقى
رهيـنة دول ومـنظمـات االقتراض
والـــديـــون إلى مــــا شـــاء الـــقـــدر
بــإثـقـال مــيـزانـيـاتـه في كلّ سـنـة
بقروض وديون وعجز غير مبرّر
بالرغم من الثـروات الكبيرة التي
تـدخل ميـزانيـته السـنويـة والتي
تــتــجــاوز مـيــزانــيــة دولٍ عــديـدة
ـصـيــبـة األعـظم مـجــاورة له. وا
تــبـجّح سـاسـة الـصـدفـة بـتـقـلـيـد
مـراجع ديـنيـة والتـسـربل بأكـمام
رجاالت معـمّم يقـودون القطيع
هانة بإصرار وعنادٍ إلى الذلةّ وا
واضـح وبـاستـخفـاف ما بـعده
اسـتـخـفـاف وال يـخـلـو من إهـانـة
وإذالل واســــــتـــــغـالل. فـــــأيـن من
سـك شـعارُه "هـيهات الـشعب ا
مـنّـا الـذلـة"? لـكن وبـالرغم من أنّ
الـشــعب قــد وعى مـؤخــرًا بـعض
الـشيء وفـهمَ الـلعـبـة وأدرك مدى
الــدور الـتـخــريـبي واالســتـغاللي

ألحـزاب الـسـلـطـة ومـنهـم بـالذات
أحـــــزاب اإلسالم الـــــســـــيـــــاسي
الـشـيـعــيـة مـنـهـا والــسـنّـيـة عـلى
السـواء وأحزاب غيـرُها متـحالفة
مـعـهـا والسـيّـمـا الـكرديـة من تـلك
الــتي عـزّزت مـكـاسـبــهـا الـعـرقـيـة
واإلتـنــيــة والـقــومـيــة عــلى طـول
كـاسـبـها ـسـار عبـر الـتـمسـك  ا
ــنـــاطــقــيـــة الــتي فـــرضت بــهــا ا
أجـنـدتـهـا احلزبـيـة والـعـشـائـرية
واإلقـطاعـيـة عـلى سـيـاسـة البالد
ــتــعــاقــبـة إالّ أنّ واحلــكـومــات ا
سـمة اخلـضـوع والـطـاعـة لـهؤالء
ـذهب مـاتزال هي بـاسم الدّين وا
الـطــاغـيــة في الــتـفـكــيـر والــعـمل
ـــواقف حــ تُـــفــرض واتــخـــاذ ا
ـذهب والــطـائـفـة. إرادة الـدين وا
واشيء بـالــشيء يُـذكــر. فـنـحن ال
نـــنـــكــر ذات الـــدور الـــذي لـــعـــبه
واسـتـخدمـه ساسـة وطـارئون من
أديــــان أخــــرى لــــتـــحــــقــــيق ذات
األهـداف وذات الـنتـائج الـكارثـية
بـــحـق شـــعـــوبــــهم الــــتي ادّعـــوا
الـتحدّث بـاسمـها وتمـثيـلها زورًا

وبهتانًا. 
اليوم في بيروت ثار اللبنانيون
ولـيــست هـذه أول ثـورة شــعـبـيـة
لــهـم تــمـــامًـــا كــمـــا كـــانت ثــورة
الــعـراقــيـ الــكـاسـحــة في األيـام
اخلوالـي. وقطعـيًا هـذه اجلديدة
لن تـكـون األخـيـرة. فنـحـن نتـوقع
ثــورة عـارمــة كــاسـحــة في قـوادم
األيــام الـقـلــيـلــة الـتي يــنـتــظـرهـا
اجلـمــيع لــتـكــون سـاعــة الـصــفـر
احلــقـيـقـيـة لــقـلع رؤوس الـفـسـاد
نـتفـعة وإنـهاء هـيمـنة األحـزاب ا
وكسر شوكة سـياسة احملاصصة
ـقـيتـة الـتي نخـرت جـسم البالد ا
وأنـهـكت الــعـبـاد وشـوّهت قـيـمـة

احلـــضـــارة والــثـــقـــافـــة والـــدين
وأهــانت رمـوز الــعـراق من عــهـد
ســــومـــر وبـــابـل وآشـــور مـــرورًا
بــاحلــســ الــثـائــر الــذي يــعــيـد
الـعـراقيـون وأتبـاعُه من كل بـقاع
الـعـالم ذكــرى ثـورته اإلصالحـيـة
عـلى الـظـلم والـطـغـيـان والـفـساد
باركة. لقد صحا في هذه األيام ا
الـشعب الـعراقي مـؤخرًا وأتـباعُ
ـــذهـب الـــشـــيـــعي بـــالـــذات في ا
تـراكمة نـهك باآلهـات ا جـنوبه ا
لــــيـــــتــــعـــــانق مـع الــــســـــائــــرين
والــــنــــاشـــديـن طــــريق احلــــريـــة
الـصــادقـة في بـغــداد الـعـاصـمـة
ـيـون ــثـقـفـون واألكـاد ومـنـهم ا
ـسـتـقلّ وأصـحــاب الـقـلم احلــرّ ا
ــتـطــوعـون من أجل الــصـادق وا
اإلصالح كي يــقـــولــوا كــلــمــتــهم
ويـفـرضـوا إرادتـهم بـاحلـق الذي
كــفـلـته لـهم الـشــرائع الـسـمـاويـة
وإرادة الـربُ اخلـالق والــقـوانـ
الــــوضـــعـــيـــة وشـــرعـــة حـــقـــوق
اإلنــســان الــتي قــبــلــهــا وصـادق
عـلـيـهــا الـعـراق بـالـرغم من عـدم
الـتزامه ببـنودها طـيلة الـسنوات
نصرمة بـكلّ أمانة. فكانت هذه ا
األخـيــرة أشـبه بـحــبـر عـلى ورق
في سجالّت ساسـته وحكوماتهم
ـتعاقـبة منذ اخلائـبة والفـاشلة ا
ـقراطـية بدء الـعهـد اجلديـد لـلد
ــفـــروضـــة من خـــلف األســوار. ا
وآخر دلـيل على هـذه االنتـهاكات
خـروج الـعـراق من جلـنـة حـقـوق
اإلنــســـان الـــدولـــيـــة وخــســـارته
لـــلـــعــــضـــويـــة فــــيـــهـــا بــــســـبب
االنـتـهاكـات األخيـرة الـتي رافقت
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ـشـاعر لـستُ هنـا بـصـدد إثـارة ا
لــــدى الــــثـــــوار ومَن يــــتــــمــــاهى
ويـتعـاطـف معـهـم في قـادم األيام
ــــوقف مـــســــتــــغالً ســــخــــونـــة ا
وهــشـاشـة الــوضع واالســتـعـداد
الــــشــــعــــبي أليّ شـيء وكلّ شيء
بـــعــــد أن جتــــاوزت قـــوات األمن
قـبولـة في التـعامل مع احلـدودَ ا
ـطـالِب بـأبـسط الـشـعب الــثـائـر ا
حقوقه اآلدمـية. وفي اعتقادي أن
ـتجـددة الـقـادمة االحتـجـاجـات ا
ـــطــالب ســـتــشـــهــد رفـع ســقف ا
لــتــتـــجــاوز اخلــدمــات والــعــيش
الــكــر واحلق بــالــعـمـل وكـسب
الـــــــرزق احلـالل إلـى مـــــــطـــــــالب
سياسية تـطالب باالقتصاص من
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أحــزاب الـــســلـــطــة ومـــحــاســـبــة
الـفـاسـديـن مـنـهم ومن مـافـيـاتـهم
ـتسـلطـة على رقـاب النـاس على ا
مـرأى ومـسـمع مـن أركـان الـدولة.
فـــــالــــقــــاعـــــدة اجلــــديـــــدة الــــتي
سـتتـخذهـا مسـيرة االحـتجـاجات
القادمـة ستكون أكـثر وعيًا وأشدّ
صرامة وأرفع حتديًا وإجراءً عبر
مـطـالـبـة زعـمـاء الكـتـل واألحزاب
الـفــاشـلــة بـالـتــنـحي عـن احلـيـاة
السـياسية واالبـتعاد عن الـسلطة
وتـرك احلكم لـلكـفاءات الـنخـبوية
فـي الــــســـــيــــاســـــة والــــقـــــانــــون
واالقـتـصاد والـصـناعـة والـزراعة
واإلســـــكـــــان واخلـــــدمـــــات ومــــا

سواها. 
كـمـا أنّ الـصـحـوة اجلـديـدة الـتي
بـرزت مـؤخـرًا واالنـتـفـاضـة الـتي
أخـذت طـابــعًـا وطـنـيًـا صـرفًـا من
نــــوع آخـــر وبـــعـــيـــدًا عن ركـــوب
األحزاب للـموجة تشـير لضرورة
بـدء مـرحــلـة أخـرى أكـثـر إشـراقًـا
قـبول في العراق بعد أن للحكم ا
ضـــاق الــشـــعـبُ ذرعًـــا بــالـــلـــعب
ــصــيــره وتــدمــيــر مـســتــقــبــله
ومسـتـقـبل أجـيـاله ونـهب ثروات
بالده الـــتي هي مـن حــقّـه ولــيس
مـن حقّ لــــصــــوص الــــســــلــــطــــة
وأتباعهم ومَـن يقف في صفوفهم
ـستـفيدين من من دول اجلوار وا
الـوضع الـقـائم أبـد الـدهـر.   لـقـد
قـالهـا الشـعب الثـائر فـيمـا مضى
وأعـادهـا في االنـتـفاضـة األخـيرة
بـكلّ وضـوح وجالء وقـوة عـنـدما
ــــذهب احلــــاكم نــــطق أتــــبـــــاعُ ا
أنــــفــــسُــــهم فـي جـــنــــوب الــــبالد
تـخـلـفة ورفـعـوا شعـارات غـاية ا
في الـــقـــوة واجلـــرأة والـــصــدق:
"بـاسم الـدين بـاقـونـا احلـرامـية"
و"إيران برّا برّا بغداد حرّة حرّة".
وهــــذا مـن األدلـــــة عــــلـى إشــــارة
إيجـابيـة وحصول تـطوّر مهمّ في
الـتـوجه الـعـام لـدى عـامـة الـناس
ّن كانـوا مغـشوش بـأحزابهم
الـــديـــنـــيـــة. كــمـــا أنّ الـــصـــحــوة
اجلديـدة تشـير إلى وعيٍ من نوع
آخـر بعـد أن عـرفوا دروب الـلعـبة
وأحـسـنـوا الـتعـامل مـعـهـا مـهـما
كلّفت من دماء ألجل إحقاق احلق
ـطــالب. ف"مــا ضـاع حق ونـيـل ا
وراءه مطالب". وهـذا كفيل بوقف
حـمامـات الدم واألصـوات النـشاز
الـــتي مــــازالت تـــغـــنّـي وتـــبـــجّل
ألحــزاب الـسـلــطـة بـســبب تـأثـيـر

Í√d «  U¼U&≈8

w «dF « bL×  5 Š

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

(الـشــرقــيـة) هـي في الـواقـع مـنــبــر لـكل رأي حــر دون قــيـود وال
تفـرض شيـئاً عـلى الضـيوف وال تـسمح بـاخلطـاب الطـائفي الذي
يـحرض عـلى الـعنف وهـذا واقع حـاصل وال هي من هـواة السب
والشتم علماً ان األستاذ سعد والشرقية وكل العامل بها لديهم
ـسـتور جتـربـة إعالمـيـة واسـعـة طـويـلة األمـد لم تـتـغـيـر بـكـشف ا
زيـد وعلى أثرها باتت رؤيـا باحلقيقـة للمتلقي ونحنُ نصبُ إلى ا
لـموس يـقيـناً بـدليل حـ تلـتقي بـالسـيـاسي تنـطق واقع احليـاة ا
عـبـر بـرامــجـهـا .واصـبـحت ( الـشــرقـيـة) تـنـافس بــقـيـة الـقـنـوات
بـأسلـوب إعالمي مخـضـرم لكـونهـا طبـقت عمـلـة الفـهم للـمشـاهد
واطن وتطلعاته بكل أحترام وهي عملة ناجحة ودائماً قريبة من ا
ـزيد من األشعاع لها بكل مـصداقية وأهمية وتقدير وهذ أعطى ا

بالغة األثر.
(الشرقية) من صناعة اخلبر إلى صناعة احلدث وهي في الواقع
مـنـبـر لـكل رأي حـر دون قـيـود وال تـفـرض شـيـئـاً عـلى الـضـيوف
نـقول لـلـحقـيـقة ولـلـواقع والتـأريخ أن خـدمة األجنـازات اإلعالمـية
التي قدمـتها قنـاة (الشرقيـة) الغراء بظل مـؤسسها كـانت بالعقل
طـلـوب فـحـواه ينـشـد لـلـشعب السـلـيم الـذي يـرتقـي للـمـسـتـوى ا
سـلوبـة أمام الـقاصي والدانـي بأفقه اإلعالمي ويطـالب بحـقوقه ا
ـهـني احملـتـرم الــذي أزداد رؤيـا لـلـمـتـلــقي ألن األسـتـاذ سـعـد وا
يـسـتـلـهم كل مـا هـو مـفـيـد لـلـوطن لـكونـه إعالمي مـحـترف أسـهم
كثـيراً في الـتأثـير الـعمـيق في الرأي الـعام الـعراقي بـوجه خاص
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اآلن سـأحــاول أن أقـرب الـفــكـرة أكــثـر لــلـمـتــلـقي مــا حـصل في
الـعــراق الـيـوم من سـواد أعـظم من خـالل أدارة سـيـاسـيـة بـدلـيل
اء وقطع قطعوا عنـا شريان احلياة (الـتيار الكهـربائي ) وشحة ا
األنـتـرنيت ومـواقع الـتواصل وكـأنـهم وصايـا عـليـنـا حل جـعـلوا
الشـعب يرتدي ثـوب احلزن ألنه خسـر حقوقه اإلنـسانيـة وبصدد
سـرقات أمـوال الـعراق ومـن فقـر وبـطالـة مـقنـعـة ولألسف حصل
اليوم أعتداء سافر وصارخ وجتاوز اخلطوط احلمر على الشعب

جراء التظاهرات التي بدأت في 
10/1/ 2019 الـتي قـام بهـا بـعد مـا ضـحى بـالغـالي والـنـفيس
وراحت ضحايـا كثـيرة ب 100 شهـيد و 6 آالف جريح وقـبلـها
قـتل األرهـاب فلـذة كـبـدي عمـر حـسـ محـمـد الـسبت  7تـشرين
األول  2006 ويـحــمل رقم شـهــادة الـوفـاة 148942 الـصـادرة
رسمـيا من الـطب العدلي بـبغـداد وبسـبب فراقه أصبت بـجلـطت
والـذبـحـة الـصـدريـة كـذلك أغـتـيـال أخـوتي الـثـالثة ومـنـهـم عـباس
محمد مطلك علماً نشرت قضـيتي بصحيفة العراق اليوم بعددها
828 عـندمـا كان أسـمي الـقد حـس الـعـقابي أضف إلى ذلك
(ال أمـلك سـكـن) وسـاكن بـغـرفـة لأليـجـار قـدره 100 ألف ديـنار
وأمــنــيــتي أحــصل عــلى ســكن حــتى  لـو 30 مــتــر وكـلـي تـمــنى
ي االعالمي علي اخلـالدي في يزورني ويـسلط الـضوء عـلى مظـا
الشــــــــــرقـية سأتركك تـكتب يا قلـم لتسجل بـالتاريخ سجل كل
مـا جـرى عـلــيـنـا مـن مـواجع سـجل ال تــنـسى شيء من الــتـوثـيق
أجـعـله في صفـاحـاتك رسـميـا وعـلمهُ لـألجيـال فـقد تـسـتفـيـد منه
عجـزت األحرف فـترجـمت الدمـوع وجعـلت قلمـي ال يكتب إال اآله
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ونعود مجدداً للـمتظاهرين الذين ضاقت بـهم السُبل وطفح كيلهم
ـبـ أعاله عـلـماً ـسـوه من تـعـامل ا وبـلغ سـيـلـهم الـزبى بـعـد ما 
طالبـة بحقـوقه ومن هنا الدسـتور العراقـي يكفل حق الـتظاهـر وا
ن دافـعـوا عن الـعـراق ومــشـروعه ومـنـهم األسـتـاذ أعـطي احلـق 
اجلليل طـيب الذكر سعـد البزاز من خالل تـأثيره الفـعال إعالمياً
عـبـر قـنـاته (الـشـرقـيـة) واليـوم أنـا وكـثـيـر من اجلـمـهـور الـعراقي
يـتابـعـون بـرامجـهـا عن كثـب وعلى كل مـا يـحـصل في الوطن من
ويالت حلت عليه من قـبل سياسيه رباه من هـذا الوجع لقد جفت
ضـمـائـركم وأفـرغـتم مـا في جـعـبـتـكم من ظـلم وذُل عـلى الـشـعب
ــأسـاة وأصــبح الــعـراقـي يـعــيش يـوم وصل بـالــدرك األســفل بـا
احلشر ألن سـرقتم أحالمه وأوصـلتمـوه إلى مستـوى احلضيض
ومـفـتـرق طـرق وجـعلـتم أسـلـوبـكم جـسـر عبـرت عـلـيه دول عـنـيدة
ـشبوهة فتباً لكم وسحقى حاقدة من أجل الوصول إلى غايتكم ا
قدرات الشعب وتعتقدون ولألسف أساليب أتضحت أستهتاراً 
ـنـوحة من ـطلـقـة وأن لديـكم رخـصة  أنـكم تـمتـلـكون احلـقـيقـة ا
إيران وأمـريـكـيـا بـظـلـمـكم لـدمـار الـشـعب وال خـيـر بـدولـة  تـرهن
أرادتـهـا لألجـنـبي وشـعـارهـا الوسـاطـة واحملـسـوبـيـة والـرشا من
أسي على أجل ان يصل اإلنـسان إلى مبـتغـاه ومن هنا تـنطـلق ا
ـبـتـلى بـسـيـاسـيه وأصـبـحت ال تـوجـد حـرمـة لـلدم هـذا الـشـعب ا
ـمنـهج احلـاصل حـاليـاً ودق نـاقوس الـعراقي مـن خالل العـنف ا
طروح أين اخلطر وجعلنا نعيش خلف الكواليس واآلن السؤال ا
رأس احلكمة الـتي يأمن بها سـياسيو الـتاسع من نيسان 2003
وحلد يومنـا هذا بالبعـد القيمي واألخالقي والـوطني للعراق وأين
احلـلف بـالـيـمـ عـلـمـاً أنا أعـتـذر لـلـقـارىء الـكـر ألني حـاسبت
ضـميـري فـأرتكـبت خـطأ فـادحـا عنـدما كـتـبت مقـال بـعنـوان على
وجهكم السعد لألستاذ برهم صـالح ح أستلم سلطاته كرئيس
تناسي لرأس احلكـمة .وكلي يق وثقة جمهورية ألنه النـاسي وا
ـسـاعدة ـد يـد العـون وا وانـا أجـد الـيوم االسـتـاذ سـعد الـبـزاز 
لكل محتـاج وسيبقى شـمعة العـراق الدائمة والـغني عن التعريف

 . ة للمظلوم من خالل يده الكر
سيدي القارىء الكر ... 

بـدأ مـؤسس قـنـاة الــشـرقـيـة الـسـيـد سـعــد مـنـذ أنـطالقـهـا فـقـدم
رسـالــته الــواضـحــة لـشــعب الــعـراق بــرؤيـة ثــاقــيـة وهــدف جـلي
وحرص وبـكل ما لـديه من كلـمات عـميـقة بـفحـواها وصـدقها إلى
حتـقـيق الـعال الـذي تـرك بـصـمـته لـشـعب الـعـراق إعالمـيـاً عـلـمـاً
ـآسي الـتي ـيـز الـيـوم في خــضم أمـواج ا خـاض دور إعالمـي 
ر بها الوطن وال أحد ينكر الـدور األستراتيجي الهام الذي قام
ولـود وال أحد يـقبل به بأسـلوب إعالمي صـادح ح تـبنـى هذا ا
ـيـول لـلـشـعب) وقـال بـالـتــخـلي عن مـولـوده (احلـرص الـوطـني وا
تكلـم األمس الذين أوعدونـا وهم ليس بواقع الـيوم وبالتالي ال
ـشـهـده الـظالمي أن يـتـقـدم حلل مـشـاكـله بـدون ـكـن لـلـعـراق 
(قنـاة الـشـرقـيـة) ومـؤسـسـهـا الـسـيـد الـكـر سـعـد عـبد الـسالم
الـبزاز احملـتـرم فتـحيـة إكـباراً وإجالل إلى من آزرنـي فلن أنـساه

ما حييت .

أصـحـاب الـعـمـائم ورجـال الـدين
مـن دون تـمــيــيـز وال تــخــصـيص
وتـدخلـهـم في حـيـاة النـاس وفي
ســيـاســة الـبـالد فـيــمـا مــكــانُـهم
الطبيعي النصحُ وتقو اخلطى
والـسـيـرة والــصالة لـرب الـعـبـاد
عـابد ـساجـد واجلـوامع وا في ا
والـكنائس.  نـقولُـها الـيوم وغدًا
مـعًـا جـميـعًـا في لـبـنـان والـعراق
وفي كلّ مـــكــان وكـــمــا فـــعــلـــهــا
الــــشـــعب الــــســــوداني ونــــخـــبُه
الوطـنية مـعًا نحـو قطع الطريق
ــسـرحــيــات الــسـيــاســيـة أمــام ا
اخلـائـبـة الـتي ملّ مـنـهـا الـشـعب
وخــرجَ عن طــوعـه بــعــد أن نــفــذ
صـــبـــرُه وضـــاقـت يـــدُه ومـــدّهـــا
ـقامـة بـحـثًا عن لتـجـاورَ أكـوام ا
رزق غـــــائـب لـــــبـــــعـض فـــــئـــــاته
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مـعًـا لـتـتـعـانق ثـورة الـلـبـنـانـي
والـــــعـــــراقــــيـــــ ولـــــتــــتـــــجــــدّد
االحتـجاجـات حتى إسـقاط رموز
ـــتالعـــبـــ بـــقــوت الـــفـــســاد وا
ـــال الـــعــام الـــشـــعب وســـارقي ا
واقـعهم وأحـزابهم ـستـغلـ  وا
بـالــســطـو عــلى عــقـارات الــدولـة
وثـروات الــبالد الــريـعــيــة مـنــهـا
نـافذ احلدودية كـتسبة عـبر ا وا
واألجـــواء والـــضــــرائب الـــتي ال
يُــعـــرف الــكـــثـــيــر عن أســـرارهــا

ودهاليزها. 
مــعًــا لــنــســـرْ ضــدّ إقــطــاعــيــات
احملـاصــصـة ومــافـيــات الـفــسـاد
ـيــلـيـشـيـات والـدور الـتـخــريـبي 
ـلتـحفـة بالدين أحـزاب السـلطة ا
أو تـلك التي تـدّعي تقـليـد مراجع
تـسربلـة باسم الدين دينـية أو ا
ـذهـب تـلك الــتي ســطت عـلى وا
ــتـلــكـات عــامـة ووضـعـت الـيـد
عـلى مــسـاحـات شـاسـعـة بـحـجـة
االســــتــــثــــمــــار واحملــــاصــــصــــة
ظلـومية التي أرهـقت ميزانية وا
ـرتبات خـيالـية مـتعددة الـدولة 
وامـــتــيـــازات ال حـــصــر لـــهــا وال
حـدود.  فـمَن يـسـكتُ دهـرًا لـيس
بـالضـرورة أن ينـطق كفـرًا. ولعلّ
قــول اإلمـــام عــلي وهـــو يــصــرخُ
بوجه الظلم والطغيان خير رادع
ـن ال يـخـشى مـخـافة وأفـضلُ ردّ 
الــله في عـبـاده: "حـ سـكت أهل
احلق عـن الــــبــــاطل تـــــوهم أهل
الـــبــــاطل أنـــهم عــــلى حق." هـــذا

ختام النصح!
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بغداد

الــكــون هـو  كــوب من الــقــهـوة.
ـكن تشبـيه كمـية القـهوة التي
تـــــمـأل الــــكـــــوب  بـــــالـــــطـــــاقــــة
ـظلـمـةوكـمّـيـة احلـلـيب الـقـليل ا
ـظلمة وإضافة ادة ا ضاف با ا
مقـدار قليل من الـسكّر الـيها هو

ادة الطبيعيّة. ثّل نسبة ا ما
وهنا البدّ  أن نذكّر بأنّه

ــقـال ــفــيــد اإلطّالع عــلى ا من ا
ـنشـور في عدد (مـرّيخـيّات 3) ا

الزمان الصادر  بتاريخ
2019/8/24 حـــــــــول تــــــــعــــــــدّد

األكوان.
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في الــعـام 1995 نـشــر مـيــشـيل
مـايـر  مع ديديـر كـويـليـز  بـحـثاً
أعلـنـا فيه أول إكـتـشاف لـكوكب
خــارج نـظـامـنـا الـشـمـسي يـدور
حـول جنم شـمسي الـنـوع ضمن
مـجـرّتنـا درب الـتـبّانـة بـواسـطة

مرصد في جنوب فرنسا.
ـكـتـشف وغـيره وهـذا الكـوكب ا
يـــقـع ضــمـن مــكـــوّنـــات الـــكــون
ـشار الـيـها في (3) الـطبـيـعيّـة ا

أعاله.
ــثّل هـذا اإلكــتـشــاف ثـورة في
عــلم الـــفـــضــاء وهـــنــاك 4,000
نظومة الـشمسيّة جنماً خـارج ا
في مــجــرّة درب الــتــبّــانــة. لــقــد
أضـاف هــذا اإلكـتــشـاف أبــعـاداً
حتوّلـيّة لـفهـمنـا للـكون واجملرّة
ومــا فـيــهـا من كــواكب وخـفــايـا

تواجه البحث والتحرّي. 
 ·UA² ù« «c¼ l³²²Ý

مـــســـتـــقـــبالً دراســـات لـــغــازات
ومكـوّنات أجواء هـذا الكوكب و
الــــكــــواكب األخــــرى وحتــــلــــيل

ـتـشــكّـلـة مــنـذ حـدوث الـكــون  ا
اإلنـفجار الـكبـير قبل   14مليار
سـنةتقـريباً وإكـتشافـها بإرجاع
الـــــــزمن الـى وقـت حــــــدوث ذلك
اإلنـفجـار وتمـدّد الكـون الذي لم

يتوقّف حتى زمننا احلاضر. 
تــشــمل مــكــوّنــات الــكــون بــعــد

اإلنفجار الكبير مايأتي:
ظـلمـة وهي اجلزء 1- الـطاقـة ا

األعظم منه.
ظلمة. ادة ا 2- ا

3- الكـواكب والنـجوم بضـمنها
الــشـمس واألرض فـي مـجــرّتـنـا
بــــاإلضــــافــــة الـى إشــــعــــاعـــات
ــتــولّـــدة بــعــد ـــايــكــروويـڤ ا ا
اإلنفجار والتي حتيط باجملرّات
عــــلـى شــــكل غــــيــــوم عــــمـالقـــة
. ــنـــتــشـــرة مــنـــذ ذلك احلــ وا
والـــرجــوع بـــالـــزمن  الى  وقت
اإلنفجـار الكبير ودراسـة خلفيّة
ـايــكـروويف الــكـوني إشـعــاع ا
هي مــعــطـيــات قــراءة مـكــوّنـات
الكون بسـبب بقاء هذا اإلشعاع

وعدم إختفاءه.
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ـــــوجـب مــــاتـــــوصّـــــلت الـــــيه
ــكـــوّنــات احلـــســابـــات  فـــإنّ ا
ظلـمة للكون  تـشكّل نسبة 95 ا
ـــادة ـــئـــة مـــنـه ونـــســـبـــة ا بـــا
الـــطــبــيـــعــيـــة فــيه كـــالــكــواكب
والـــنــجــوم ونــحن واألرض هي

ئة. فقط 5 با
وفي مـقـابـلـة عـلـمـيّة  بـعـد مـنح
اجلـائـزة مـبـاشـرة  حتـدّث أحد
ـيّة بـصورة عـنيـينـفي األكاد ا
مـبـسّـطـة  عـن مـكـوّنـات  الـكـون
ــشــار الـــيــهــا في أعاله وكــأنّ ا

ـــلـــكـــيّــة ـــيّــةا أعـــلـــنت األكـــاد
الـسـويـديّـة لـلـعـلـوم  يوم  8 من
الــشــهــر احلــالي تــشــرين األول
(أكــتــوبـر) 2019 عـن مــوضـوع
جـــائـــزة نـــوبل في الـــفـــيـــزيـــاء
والـــفـــائـــزيـن بـــهـــا.  لـــقـــد كــان
مــــــوضـــــــوع اجلــــــائـــــــزة هــــــو
ـسـاهـمـات في فـهـمـنـا لـتـطوّر ا
الكون وموقع األرض في النظام

الكوني. 
وكـان الـفـائـز  بـنـصف اجلـائـزة
الـفــيــزيــاوي الـنــظــري جــيـمس
پـيـبـلس(لـقـب ألـبـرت آينـشـتـاين
پــروفــســـور عــلــوم ويـــعــمل في
جامعة پرنسـتون األمريكية منذ
تـخـرّجه منـهـا عام 1962(كـندي

ولد 1935).  ا
عـنـوان مـسـاهـمـته الـعـلـمـيّة في

اجلائزة هو:
( إكتشافات نظريّة في علم

اإلكوان الفيزيائيّة )
حـيث يـعمل في هـذا احلقل مـنذ
. في بـحـوث أكــثـر من  57عـامــاً

وأطاريح عديدة.
أما الـنصف الثـاني من اجلائزة
فــــقــــد تــــقـــــاسم بـه بــــاحــــثــــان

سويسريّان هما
مــيــشــيل مــايــر(پــروفــســور في
جامعـة جنيڤ- تولّد   (1942و
 ديـدير كـويـليـز  (پـروفـسور في
جـــامـــعــــة جـــنـــيـڤ وجـــامـــعـــة
كـــــامـــــبـــــردج- تـــــولّـــــد 1966)
جلـهـداهـمـا مـعـاً  في (إكـتـشـاف
كـوكب خارج نظـامنا  الـشمسي
يدور حول جنم شمسي النوع).
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يــتــضـمّـن تـشــخـيـص مـكــوّنـات

ـتـعـلّـقـة الــنـتـائج بـالـتـنــبـؤات ا
بـإمـكانـيّـة عيش  الـبـشر  فـيـها.
تـــتم مـــثل هـــذه الـــدراســات عن
طريق تتبّع آثـار حركة الكواكب
بــسـبب عــدم إمـكـانــيـة رؤيــتـهـا
لـوقوعـهـا أمـام  جنوم شـمـسـيّة
مضيئةفي منظوماتها الكونية.
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عــــنــــدمــــا نــــتــــحــــدّث عـن هـــذا
ــوضــوع نــعــود الـى نــظــريّـة ا
اإلنـفـجــار الـكـبـيــر ومـا طـرحـته
لـــكـي نــدرك مـــالـــذي نـــشـــاهــده
الــــيــــوم.  إنّ جـــــمــــيع الـــــكــــتل
ـوجـودة  فـي الـكـون بـدأت من ا
نـقــطـة حــادة في اخلـصــوصـيّـة
كــثــيــفـــة جــدّاً جــدّاً دون حــدود
ـــاالنـــهــيـــة)تـــعـــجــز لـــدرجـــة (ا
الــريــاضـــيّــات في  تــمـــثــيــلــهــا
والتعـبير عنهـا . وبعد اإلنفجار
ــائـــة ألف ســـنــة بـــدأت هــذه
اخلـصوصـيّـة النـقـطيّـة الـهائـلة
في الكثـافة باتتمدّد قـليالً لكنّها
بــــقــــيـت  بــــنــــفس الــــكــــثــــافــــة
والـغـمــوض دون أن تُـفـهم. كـان
الكـون كثـيـفاً وحـراً جداً بـحيث
ــكـــونـــات الــذرة أن ال يـــســمـح 

تتحد لتشكيل ذرّة.  
وبـعــد الــوصـول الى 380,000
سنـة بعد اإلنـفجار  بـدأت تظهر
مالمح كون بعد انخفاض درجة
احلـرارة الى درجة  3000كـلڤن
حــيث ولـدت أول ذرّة في الـكـون
وهي ذرة الـهـيدروجـ  بـعد إن
كـان الــكـون كــلّه فـوق الــسـاخن

عــبــارة عن حــالــة بالزمــا حـارّة
بـيــضــاء  (غـاز  مــتــأيّن مـوصل
لـــلــــكــــهـــربــــائـــيّــــة). ومن ذرات
الــهـيــدروجـ هــذه وحتت هـذه
ــــكـن أن يـــنــــبــــعث احلــــرارة 
فوتـون لـينـتـقل في الـكون وهي
ـوجـات الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـيّـة ا
ــنـتــقــلــة في الــكــون مــنـذ ذلك ا

. احل
هـناك حقـيقة يعـرفها الـفيزيائي
وهي أنّه كــلّـمــا يـبــتـعــد مـصـدر
وجـة الكـهرومـغنـاطيسـيّة عن ا
ـوجـات تـكـتـسب الـنـاظـر فـإن ا
تـزحـيـفـاً بـإجتـاه الـلـون األحـمر
تولّدة وهذا ماحدث للموجات ا
بـعــد اإلنـفـجــار الـكــبـيـر بــفـتـرة
ّ 380,000 ســــــنـــــــة والـــــــتي 
الـكـشفً عـنهـا عـمـليّـاً كـمـوجات
مــــــايــــــكــــــروويـڤ  في أواخــــــر
ـاضي الـســتّـيـنـات من الـقـرن  ا
وهـي تنـتقل في كـونـنا الـشاسع
ـستمـر في التمـدد منذ 13 , 7 ا
سـنـة تــقـريـبـاً.  لــقـد وُلـدت هـذه
ــوجـات  بــتــرددات  مـعــيــنـة اال
ووصلـتنا بـعد مليـارات السن
هــــــذه وعــــــانت مــــــاعـــــانـت من
تـزحـيـفـات بـإجتـاه األحـمـر   ثمّ
الى الــطــيـف الــراديــوي والــتي
يـســمّى اآلن بــإشــعــاع خـلــفــيّـة

ايكروويف الكوني. ا
إنّ مــثل هــذا اإلشــعـاع مــوجـود
في نــقـطــة أو إجتـاه فـي الـكـون
وأصـبح مــجــسّـاً لــلـمــعـلــومـات
ـسـجّـلـة عن طريق والـبـيانـات ا
التلسكوپات الراديويّة واألقمار

الــصـنـاعـيّـة بـضـمـنـهـا تـقـلّـبـات
درجــات احلـرارة عــبــر اجملـرّات
ودراســــة مــــكـــــوّنــــات الــــكــــون

وتطوّرها مع الزمن.
ـكن إسـتـخـدام آلـيـة وأخـيــراً 
التزحيف األحمر لقياس األبعاد
الفلكيّةاجملرّية عن طريق معرفة
مــقـدار هــذا الـتــزحـيف األحــمـر
حـــيث  يـــكـــون ضـــوء اجملـــرّات
ــــــزَحّف األبــــــعــــــد عـن األرض ا
األكـــثــر  وإنّـه كــلّـــمــا ابـــتــعــدت
ـتـمـدد عن اجملـرّات في الـكـون ا
األرض تزداد سـرعـتـهـا ويـكون
التزحيف األحمر لضوئها أعلى

 وهي تشاهد من األرض.
ÂU²)« —uDÝ

ـــؤتــمــر في إحـــدى جــلـــســات ا
الــســنـــوي لــفــيــزيـــاء الــبالزمــا
ـنـعقـد بـجامـعـة كامـبـردج عام ا
 1984حـيث شـاركْـنـا  أسـتـاذي
ـــــشـــــرف  (پـــــروفـــــســـــور ألن ا
فـسلـپس) وأنـا بـبـحث  سـألني
جـــــون لــــــوصن(پــــــروفـــــســـــور
يّاً باإلختصاص): ومعروف عا
ـاذا تــدرس فـيـزيـاء الـبالزمـا  -
ولديكم النفط كمصدر للطاقةفي

العراق?
أجـبتـه:  وجوب مـواكـبـة الـعالم
بــهــذا اإلخــتــصــاص وتــطــويــر
الـــــــتـــــــدريـس والـــــــبـــــــحـث في
اجلامعـات العراقيّـة وهو ماكان

يعمل به اخملتصّون هنا.
ـسـيـرة فــهل مـازلـنـا فـي نـفس ا
لــتـــطــويـــر هـــذا اإلخــتـــصــاص

الدقيق في اجلامعات اآلن?!

بغداد
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