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حـــــيـــــاة الــــزعـــــيم رحـــــمه الـــــله
تع الـسـياسـيـة حـديث شـيق و
كــونه رجل كــان صــادق الــوعـود
ومـع الــشـــعب مع الـــله تـــعـــالى 
حـــــــيث جتــــــــرد عن رغــــــــبـــــــاته
الـشخـصيـة ونـذر  ساعـات يومه
ـصلـحـة العـامة لـلعـمل بـأجتاه ا
التي كانت تـمثل العمـود الفقري
لفـلـسـفـة الـفـكـر الـسـيـاسي الذي
كـان يـحـمـله الــزعـيم وهـو يـقـود
الـبـلـد من إجنـاز الى إجنـاز لـذا
ــاذكـره ســنــقف عــنــد الــقــلــيل 
ـؤرخـ عن إجنازات الـكتـاب وا
الــــزعــــيم عـــــلى األرض يــــقــــول
الـدكــتـور كـاظـم مـحـمــد عـلي في
كــتــابـه (الــعــراق في عــهــد عــبــد
الـكــر قــاسم) /مــنــشـورات
وهو دار الـيـقظـة بـغـداد 
يـــــتــــحــــدث عـن اجلــــانب
االقـنـصـادي فـيـقـول( أما
مـــا يـــتـــعـــلـق بـــالـــنـــفط

والـــــقــــــانـــــون رقم 80
وأهميته على الساحة
االقــــتـــصـــاديــــة فـــقـــد
اهــــــتـــــمـت ثـــــورة 14
تموز 1958م به كونه
جـــــــزء مـن الــــــتـــــــحــــــرر
االقــــتـــصــــادي وبـــدأت

مـفـاوضات
إستـمر

إن قـانـون رقم 80 لـسـنـة 1961م
قـد حـرر كامل األراضي الـعـراقـية
من سيطـرة الشركـات عدا مناطق
ـنـتـجة فـعال ومـسـاحـتـها األبـار ا
1937 كم2 فـقـط أي إن الـتـحـريـر
ائة بلغ تسع وتسعون ونصف ا
لـذا يُــعــد الـقــانــون عـلى إنه روح
الـــثـــورة ونــبـــضـــهـــا ســيـــاســـيــا
واقـــتـــصـــاديـــا وكـــان أقـــرب إلى
تـأمـيم حـقـيـقي للـمـخـزون الـهائل
من الثروة النـفطية إذ انه لم يُبقِ
في حــوزة الــشــركــات األجــنــبــيـة

سوى جزء محدود منه. 
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ثل ومن هـنـا فـان القـانـون كـان 
إلى ذلـك احلــــــ أقــــــصـى عــــــمل
مـــتــطــرف قــد اتـــخــذ في الــشــرق
األوسـط ضـــــــــــــــــد شـــــــــركـــــــــات
الــــنــــفــــــــط مــــنــــذ إعالن ايــــران
الــتـامــيم سـنـة 1951 وهـو كـذلك
بداية الطريق الـذي سلكه العراق
لـتحـقيق حـلـمه الكـبيـر في تمـلكه
ــوارده الــنــفــطــيــة والــســيــطــرة
عليـها فضال عن كـونه ثورة ضد
اســتــغالل الــشــركــات األجــنــبــيـة
حلـقـوق الـعـراق واألمــة الـعـربـيـة
وانـقالب مـهم في صـنـاعـة الـنـفط
ـيـة فــضال عن انه أول عـمل الــعـا
ثـــوري نــاجح بــعــد تـــأمــيم قــنــاة
الـســويس عــربـيــا. وبـعــد صـدور
القـانون أصـدر عبـد الكـر قاسم
أوامـره إلى السـلطـات العـسكـرية
بإيقـاف عملـيات التـحري واحلفر
في جـمـيع أنـحـاء الـعـراق وأجـبر
الــشـركــات عــلى تــسـلــيم الــعـراق
جـــــــــــمــــــــــــيـع اخلـــــــــــرائـط
ــــــــــعـــــــــــلــــــــــومــــــــــات وا
ـتـعـلـقـة اجلـيـولـوجـيـة ا
بهنـدسة النـفط اخلاصة
باألراضــــــي احملررة.  
ثم اجتـهـت الـثـورة  بـعـد
ذلـك إلى تـصــفـيــة اجلـهـاز
الـفـني األجـنـبي في مـصـفى
ــــــصـــــــفى الـــــــدورة وهــــــو ا
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في 26/ 1 /2018  افــتــتـــحت اعــمــال
ـعــرض. الــقــاهــرة الـدولي الـدورة 49 
لـلــكـتـاب.وحــضـرتــهـا.لـكــني لم احـضـر
مـعـرض الكـتـاب في الـقـاهرة  رقم 50.
رغم انه الـيـوبــيل الـذهـبي لــلـمـعـرض..
عرض باهمية كبيرة. انطالقا ويتميز ا
من اهـميـة القـاهرة وثـقلـها الـنوعي في

نطقة. العالم العربي  وا
51 …—Ëb «

ــعــرض وهــذا الــعـــام   اقــامت ادارة ا
دورته الــتي حــمـلت رقم 51. وحـرصتُ
ـكـتبي ـداولـة مع ا عـلى حـضـورها. و
عروف الدكتور عبدالوهاب الراضي  ا
رئـيس احتــاد الـنــاشـريـن الـعــراقـيـ 
كــنتُ ضــمن مــجـمــوعــة من الــنــاشـرين
كـتبي الـعراقيـ  نتوجه لـلقاهرة وا

حلضور معرضها.
 (2 ) 

وصــلــنــا الـقــاهــرة من بــعـد ظــهــر يـوم
الـثالثـاءالـواحـد والـعـشـرين من الـشـهر
ــاضـي. كــان وفــد احتــاد الـــنــاشــرين ا
. من يـضم عــشـرة نـاشــرين ومـكـتــبـيـ

بينهم استاذان في جامعة ديالى.
وفي الــيــوم الـــتــالي بــدأت فـــعــالــيــات
ـعـرض  الـى مـكـان ـعــرض. انـتـقـل  ا ا
جـديـد في الـتـجـمع اخلـامس .واشـتـمل
عـلى اربع قـاعـات.كل قــاعـة مـسـاحـتـهـا
2500 مــــتــــرا مـــربــــعــــاً. اضـــافــــة الى
ـطـاعم. شـغلت الـشـوارع واحلدائق  وا
ـصــريـة الـقـاعـة رقم واحـد. ـكـتـبـات ا ا
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مــصـريـا تـقـريـبـا..ويـسـاوي 75 ديـنارا
يـكرو االهلي فسعر نقل عراقيا ). اما ا
الـراكب الـواحـد عشـرة جـنـيهـات.طـبـعا
هي اقل من تكـاليف الـنقل فـي العراق 
ـصـري .  هـذه ـواطن ا لـكـنـهـا تــرهق ا
ــواطــنـ احلــالــة اثــرت عــلى تــوجـه ا
للمعرض . بينما جعلت عوائل مصرية
ـعـرض  كـثــيـرة من حـدائق وشـوارع ا
مـــكــانـــا تــتـــجــول فــيـه. في ظل اجــواء
ـطـر . صـحــو مـشـمـســة . غـاب فـيــهـا ا
ونــــتــــيـــجــــة لــــذلك  حــــصل حــــضـــور
جـمــاهـيــري كـثـيف  لــلـمــعـرض  ولـكن

حضور اقل في زيارة االجنحة.
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الحـــظــة الــثـــانــيـــة: اقــتــرنـت اقــامــة ا
ـعرض بـاجراءات امـنيـة مشـددة .وقد ا
يـــكـــون ذلك مـــبــرراً فـي بــلـــد كـــمـــصــر
تسـتهدف مـؤسسـاته من قبل االرهاب .
اال ان بعض االجـراءات قد يـكون مـبالغ
ـفـرد العـبـر عن فـيـهـا. واحتـدث بلـغـة ا
ــعــرض رأيي فــقط  اقـــول : انــا زائــر 
ـعـز  الـكــتـاب  وضـيف عــلى قـاهــرة ا
لـذلك لالشـقـاء تـقــديـراتـهم ورؤيـتـهم ..
الحظة الثالثة : كان التعاون واحملبة ا
ــتـبـادلـة الــسـمـة الــواضـحـة لــتـعـامل ا
الـعـراقـيـ مع بـعـضـهم. وخـاصـة وفـد

احتاد الناشرين العراقي .
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ضمـن مجـمـوعـة الـنـاشـرين الـعـراقـي
الـزائـرين لـلمـعـرض  كـان اسـتاذان من
ــعــرض جـــامــعــة ديــالى . يـــحــضــران 
الكتاب عندما يفتح ابوابه في العاشرة
صــبــاحـاً . ويــبــقـيــان فــيه الى مــا قـبل
اغالقه بـقـلـيل. اجلـامـعـيـان الـعـراقـيـان
اشتريا كميات ليست قليلة من الكتب 
واتـفقا مع مـتعـهد محـلي لشـحنهـا عبر
الــبــحـر الى الــبـصــرة. اكــبـرت فــيـهــمـا
احلـرص عـلى اقـتـنـاء مـا هـو جـديد من

الكتب..
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ــعــزول عن كــان لي بـــرنــامــجي غــيــر ا
اهتمامات
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فـبـمـسـاعـدتـهم ( الـدكـتـور عـبـدالـوهاب
الـراضي  والـدكـتـور حـسـ الـكـعـبي 
والـناشـر محـمـد الكـتبي )  اقـمت حفل
تـوقـيع لكـتـبي . وغادرتُ الـقـاهرة نـحو
خـارجهـا  وحتديدا مـدينـة العـاشر من
رمـضـان في مـحـافـظـة الشـرقـيـة لـزيارة
دار النـيل والـفرات  والـلقـاء مع رئيس
مــــجـــلـس ادارتـــهـــا الــــدكـــتــــور نـــاجي
ـنـعم  وهــو صـديق  الـعــراقـيـ عـبــدا

عموماً  والناشرين منهم
خاصة .
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ـــصـــري. ـــتـــحف ا وبـــادرت لـــزيـــارة ا
ـدير والـتـقيت الـدكـتور جـمـال البـلم  ا
ـكتـبة ـتحف . واهـديتُ  كـتبـة ا الـعـام 
ـــتـــحف من خـالله  كـــتـــاب الــبـــاحث ا
طبعي وعنوانه:رحلة الى بابل حميد ا

التاريخية. 
ومن مـنشـورات مكـتبـتي . كمـا حضرت
عـرض اقـامهـا رمـوز الشـعر نـدوة في ا
ــصـــري . والـــقـــيتُ فـــيـــهــا الـــبـــدوي ا
يـعـة عـبـاس عـمارة. قصـيـدةالـشـاعـرة 

كنني القول : وفي اخلتام 
ان حـــــــــــــســــــــــــابـــــــــــــات احلــــــــــــــــــقـل

والبيدر..متطابقتان .

الـرئـيس الـذي يُـعــتـمـد عـلـيه في
جتهـيز منتـجات النـفط والدهون
في اجلمهوريـة العراقية وإحالل
اخلبراء العراقي محل األجانب
الـذين كـثـيـرا مـا كـانـوا يـشـكـلون
عـــامل ضــــغط عـــلـى احلـــكـــومـــة
الـعــراقـيـة والــتـوسع فـي إنـتـاج
الــــنـــفط الـــعــــراقي حـــيث أعـــدت
الــتـصــامـيم لــرفع إنــتـاج حــقـول
الـــبـــصـــرة إلى 22 مـــلـــيـــون طن
سـنــويـا اعـتـبـارا من 1961) الى
هـــنـــا  انـــتـــهـى كالم  الـــدكـــتـــور
كــــاظم ومـن هــــنــــا نــــرى حــــجم
الـــوفـــاء لـــلـــوطـن  من قـــبل رجل
عـــســـكـــري أصــر وبـــكل قـــوة مع
زمالئه عـلى ان يـتـركـوا بـصـمات
واضــــحــــة في تــــاريخ الــــعــــراق
عـاصر ساهـمت بشكل مـباشر ا
بـــتـــطـــوره وتـــالــــقه حـــتى  عـــام
1980 حـــــــيـث بــــــــدات احلـــــــرب
العراقـية االيرانيـة وبدا التراجع
يُـخــيم عــلى الـعــراق  لـكــنه كـان
بــطـيــيــئـا ثـم ازداد بـعـض الـشي
أثــنـاء فـتـرة احلــصـار حـتى بـلغ
درجـات عـالـيـة جـدا بـعـد نـيـسان
2003م حــــ ســــيــــطــــرت عــــلى
مـــــقــــــدرات الــــــبـــــلــــــد األحـــــزاب
الـسيـاسيـة التي عـاهدت نـفسـها
عــــلى ان التــــبــــقـي في الــــعــــراق
ــــلي مـــايــــريح الــــنــــفـــوس وال 
ـستـقبـل فصار الوجـدان أمال با
مــــاصــــار  حــــتى ضــــاع الــــوطن
وأصبح العوبة بيد دول اجلوار
 حتــــــيــــــة والف حتــــــيـــــة لــــــذلك
الـعـسـكري الـشـجـاع(عبـد الـكر
قــــاسـم) وهــــو فـي عــــلـــــيــــ مع
فـقـد كـان الـشـهـداء والـصـديـقـ 
عـــراقــــيـــا  بـــــــــــكل تـــوجــــهـــاته
واسـالــيب عــمـله ومــنــجــــــــزاته
نــنــاديه وهـو عــلى أرض الــواقع
عــنـد الـرفـيق األعـلى قـائــــــــــلـ
له: كم نــحن كـعــراقـيــ بـحــاجـة
مـاسـة الى رجل غـيـور عـلى بـلده

قدام. مثلك ايها ا

الـــــيـــــوم االول خـــــصص لـالفـــــتـــــتــــاح
الـــرســمي.والتـــاحــة الــوقـت الصــحــاب
االجـنــحـة الكـمــال اسـتـعــداداتـهم. وفي
الـــيـــوم الــــثـــاني  اخلـــمــــيس  ســـمح
ـعـرض افـتتح لـلـمـواطـنـ بالـدخـول. ا
اضي  ويـسـتـمر يوم 22 من الـشـهـر ا
حـتـى الـرابع من شـهـر شـبـاط اجلـاري.
واعتـمدت السـنغـال ضيفـة الشرف.و
فـكر جـمال حـمدان شـخصـية اخـتيـار ا
عـرض : مـصر ـعـرض. وكان شـعـار ا ا
عرض افريقيـا..ثقافة التـنوع.  افتتح ا
الــدكــتــور مــصــطــفى مــدبــولي رئــيس
بـصـحـبــة الـدكـتـورة ـصــري  الـوزراء ا

ايناس عبدالدا  وزيرة الثقافة.
 (3 )

ولكن ماذا عن الكتاب العراقي ??
اسئلة عديدة تطرح..منها :

- هل الكتاب العراقي موجود ?
- وان كـــــان كـــــذلـك..مـــــا هـي مـــــعـــــالم

تواجده?.
ــســتـوى - وهل كــان هــذا الــتــواجــد 

الطموح ?
وجنـيب عــلى ذلك بــالـقــول ان الـكــتـاب

العراقي كان موجوداً  من خالل :
. - جناح احتاد الناشرين العراقي

ويـنـبـغي الـقـول  ان هـذا االحتـاد جـهة
ثــقــافــيــة نــشــطـــة. فــمن خالل رئــيــسه
الـدكـتــور عـبـدالـوهــاب الـراضي  وهـو
مــكـتـبي ونـاشــر عـراقي مـعـروف  ومن
خالل كـــوكــبـــة من الـــنــاشـــرين قـــيــادة

الـنــاشـرين الــعـراقــيـ . ونــالت اقـبـال
ــعــرض .  وحــضــرت لــلــجــنــاح زوار ا
شرفون فضائية العراقية وحتدث لها ا
ــعــرض . واقـمــنــا حــفل تــوقـيع عــلى ا

لكتبي .
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- وكـانت هنـاك جهـة ال تـقل نشـاطًا في
عــرض وتـــســـويق الـــكــتـــاب الـــعــراقي
ــكـتــبـات االهــلـيــة.مـثل .وتــمـثــلت في ا
ـدى. وهـاتان مـكـتـبـة سطـور ومـكـتبـة ا
اجلـهـتـان مـعـروفـتـان في نـشـر الـكـتاب
الـعـراقي . لــكن الالفت لـلـنــظـر  غـيـاب
الــقــطـاع الــثــقـافي الــعــراقي الــرسـمي.
فهـناك دور نـشر حكـوميـة دار الشؤون
ــامــون  وجــهــات الـــثــقــافــيـــة  ودار ا
الـــطـــبع والــــنـــشـــر اجلـــامـــعي . اال ان
عـلم الـبـارز. لن نـتـحدث الـغـيـاب كـان ا
نـيابة عـن القطـاع الثـقافي الـرسمي في
اسبـاب هذا الـغيـاب .لكنـنا نـتحدث عن
ـؤلف العراقي نتائـجه التي ال ترضي ا

والقار العراقي وغير العراقي.  
اخلـالصــة ان الـــكــتـــاب الــعـــراقي كــان
مـــــوجــــوداً  لـــــكن تـــــواجــــده لـم يــــكن
ـسـتوى الـطـمـوح .كنت في الـقـاهرة..

نعم ... تطابقت حسابات 
°° —bO³ «Ë qI(«

دون شك  كان مـعرض القـاهرة الدولي
للكتاب..2020 تظاهرة ثقافية كبرى

اطـلت من خالله مـصـر الــعـظـيـمـة عـلى
ي.. شهد الثقافي العربي والعا ا

عـرض التي قاربت االسـبوع ففـترة ا
 كـانت عـرسـاً ثـقـافـيـاً بـامتـيـاز . ولـكن
هنـاك مالحظات من الـضروري االشارة

اليها  لنقرر :
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ـعرض االولى : صـحـيح ان مـنشـئـات ا
كـانت مـتـكـامــلـة  اال ان مـكـانه بـعـيـد .
وهــو خـــارج الــقـــاهــرة عـــلى الـــطــريق
الــــصــــــــــحــــراوي . ان ذلــــــك اقــــتـــرن
بـــضـــيـــاع بــعـض الــوقـــــــت  ووجــود
تــكــالــيـــــــف مــــــــــضــافــة  لــلـنــــــــقل.
وصــحــيـح ان هــنــاك بـــاصــات لـــلــنــقل
بـــاســـعــــار واطـــئـــة اال ان ذلـك يـــرهق
ـصــريــة.فــالـنــقل بــالــبـاص الـعــائــلــة ا
احلكـومي بسعـر ستة جـنيهـات للراكب
الـواحـد . (الـدوالر يـساوي 16 جـنـيـها عرض القاهرة للكتاب انياالصحفي عكاب سالم خالل القائه كلمة  ا
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الكل رآى في االول من شباط 2020 وجه رئيس اجلمـهوريـة برهم صالح
العـابس وغـيـر السـعـيـد عنـدمـا سلم وثـيـقـة تكـلـيف رئـاسة الـوزراء حملـمد
توفـيق عالوي لـصـبح رئـيـساً لـلـوزراء رغم رفض الـشـعب الذي الزال في
الشوارع متـظاهراً ضد الفـساد وسياسـيي الصدفة  لـيصبح اول رئيس
وزراء بفضل (التوثـية) التي رفعـها تيار عراقي كـان معروفاً بـوطنيته ايام
الصدر االول والثاني ولكنه لالسـف حاد عن طريق احلق والوطن ليصبح
صالح الشخصية الضيقة اليوم . ما حدث باألمس ليست ذراع ايران وا
صـدفـة من وجـهـة نـظـر االحـزاب الـفـاسـدة الـتي حتـكم الـعـراق من ايـران
نظراً لهروب عديد قياداتها الى هناك خوفاً من ضربات الدرون االمريكية
 فهـذه االحزاب لم تـعي الى اليـوم ماذا يـريد الـشعب بل انـها ال تـريد ان
تفهم او تتفهم دوافع الـشباب الذين خرجـوا للشوارع للمـطالبة بوطن حر
قـراطي وذات سيـادة . هذه االحـزاب التي رفـعت السالح والـسكـاك د
والتـوثـية بـوجه الـشـباب الـعـراقي تريـد ان تـستـمـر سرقـاتـها الطـول فـترة
كنة وقدمت الـكثير من التـنازالت ليس للشـعب بل لكل اجلهات االخرى
التي لـهـا مصـالح سـياسـيـة واقتـصـادية فـي العـراق لـغرض مـسـاندتـها .
مكن حالياً في العراق تعتبر بحد وصول شخص يقال عنه  انه افضل ا
ذاتـهــا اهــانــة لـلــعــراق تـاريــخــاً وحـضــارة وشــعـبــاً  ألنه من نــفس رحم
االحـزاب الـتي عــاثت فـسـاداً في الــسـبـعـة عــشـرة عـامـاً االخــيـرة ونـهـبت
مـقـدرات الــبـلـد وحـولــته الى اقـلـيم تــابع لـلـجــارة الـشـرقـيــة  وذلـيالً بـيـد
ن يـرددون ان عــلى الـشـعب ان يـعــطي الـفـرصـة االمـريـكـان . الــبـعض 
لـعالوي بـدافع وطـني ولـغـرض الــرجـوع الى احلـيـاة االداريـة والـطـبـيـعـيـة
عطلـة ومن ثم مراقبـته  هم في نيتهم الـوطنيـة احلقيقـية على حق ولكن ا
النتيجة لن تكون افضل من عـهود الذين سبقوه  ألن اخلطأ في األساس
والفـسـاد اصـبح غوالً ال يـسـتـطيع احـد مـجـاراته إال بتـعـاون الـشعب مع

سلطة حقيقية وليست سلطة فاسدة . 
الشعب الذي خرج للـشوارع منذ اربعـة أشهر وقدم اكثر من 700 شهيد
فلسـ وطنية واكثر من 24 الف جريح لن يسكت امـام ( توثية ) بـعض ا
واخالقاً وسـيـبـقى في الـشوارع مـتـحديـاً كل الـسـلطـات  الى أن يـتـحقق
نشود من قبل الشباب  رغم ضبابية الوضع وتعقيداته الكثيرة التغيير ا
وحجم الـتضـحيـات الكبـيرة  الـشيء الوحـيد الـواضح وبشـكل قاطع الى

اآلن هو اكتشاف من مع الشعب ومن ضده !! 
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دوسلدورف

ـئـات من اخلـبـراء تـعـرفَ اهل الـنـاصـريـة في الـسـبـعـيـنـيـات عـلى وجـوه ا
والعمـال الروس الذين كـانوا يشـيدونَ مـحطة كـهرباء الـناصريـة احلرارية
قبل تشغيـلها  وكنـا نقترب منـهم دائما ونسـألهم بحماسـنا اليساري عن
موسكو ورفـاة لين والـساحة احلـمراء وروايات غوركي ولـكنهم لم يردوا
سوى باالبـتسـامة ويـبدو انـهم نصحـوهم ان يبـتسـموا فـقط. لكـني تعرفت
علـيـهم أكـثـر حـ كانـوا يـأتـون الى سـوق الصـابـئـة (الـصيـاغ) لـيـشـتروا
الـسالسل ومـدالــيـات الـذهب االيــطـالي  حـيث يــنـدر وجـوده في االحتـاد
الـسـوفـيـتـي  وكـنت قـد تـعــرفت أثـنـاء تـرددي عـلـى مـحل أحـد األصـدقـاء
ـهنـدس فكتـور جوفـيسـكي وزوجته راقـصة الـباليه ندائـي عـلى عائـلة ا ا
السـابـقة في فـرقـة الـبولـشـوي الروسـيـة (ناتـالي جـوفـيسـكي) وقـد رافقت
زوجها الى هنا بعد أن تـوقفت عن العمل اثناء التـواء كاحلها في التدريب
. تعـرف الزوجـان على صـائغ منـدائي واقتـرحا علـيه القـيام في نـزهة الى
اهوار اجلبـايش .  وح وصلـوا هناك سـحر جوفيـسكي وزوجتـه بجمال
اء واسراب الطيور وح ركبوا كان وقد تفاجئوا بقرى القصب وبيئة ا ا
الزوارق ضـحـكوا كـثـيرا وسـعـدوا انهم يـركـبون في زوارق كـان قـوم نوح
يصـنعـون مـثلـها. تـمـتعت نـاتـالي بهـذه الطـبـيعـة الفـريـدة وتمـنت أن يجيء
مديـر فـرقتـها لـيـستـوحي رقـصات بـالـيه الفـرقـة في موسـمـها اجلـديد من
عدان وهن يحملن عشرة أوانٍ على رؤوسهن دون أن تهوي مشي نساء ا
عـلى االرض وقـد كـان الـصـوت عـذبا فـي غـنـاء الصـيـاديـن وهم يـدفـعون
ـوج وازدادت سـعــادتـهـا حـ مـرت قـواربـهم مع ايــقـاع مـنـتـظـم حلـركـة ا
خمس بجعات فوق غابة القصب فصاحت : آه جايكوفسكي هنا في مدن
اآللهـة السـومـرية  سـأجـعل من ضفـاف هـذا الشـاطئ مـسرحـا وسأودي

لكم رقصة من رقصات باليه بحيرة البجع. 
ــنـظـر مــذهال عــنـدمـا رفــعت نـاتــالـيــا تـنــورتـهـا كـان ا
وراحت تـؤدي رقـصات جـمـيـلـة اثـنـاء طـيـران الـبجع
فــوق مــيـــاه األهــوار اخلــضـــراء. فــيــمـــا كــان رعــاة
عـدان ينظـرون اليهـا بدهشة وحب اجلـواميس من ا

واعجاب.!

ـعاصر وبعد في تاريخ العراق ا
إن تـخـلص عن تـبــعـيـتـة لـلـدولـة
التي أذاقـته األمرين الـعثـمانـيـة 
كـمـا هـو شـأن بـقـيـة الـدول الـتي
ـتـلـكـاتـهـا والتي كـانت ضـمن 
كـانت لم تــقـدم له أي خــدمـة قط 
هـنــاك مـفـاصل مــهـمـة وحــيـويـة
وحلقات مـضيئة وأخـرى مظلمة
ومـفـتـرقـات طـرق أوصلـت البالد
فـيمـا بعـد الى مانـحن فيه الـيوم
مـن مـــأسي وأحـــزان وتـــبـــعـــيـــة

ومذلة .
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من ضـمن تلك احلـلـقات الـتي ما
زال الـــنــاس يـــتـــذكــرون نـــورهــا
الساطع الذي مأل العراق ضياءا
مـتـمـثال بـأجنـازات ومـكـاسب ما
أل سـاحـة الـعراق زال عـطـرهـا 
بـــكل أبـــعــاده هي فـــتــرة قـــيــادة
الــعـراق مـن قـبـل الـفــريق الــركن
عــبـد الــكـر قـاسم ( رحــمه الـله
تــعـــالى) لـــلـــمــدة من 14 تـــمــوز
1958الى  9 شــــــــبـــــــاط  1963
حــــيـث ضل الــــرجـل في قــــيــــادة
الـــدولـــة حــــوالي أربع ســـنـــوات
ونــــــصـف  قـــــدم خـاللــــــهــــــا من
كاسب مالم يقدمه اإلجنازات وا
ن كــــــان قـــــبـــــلـه  في غــــــيـــــره 
الواجهة السـياسية أوجاء بعده
الى يــوم الــنـاس هــذا وعــنــدمـا
وضوع نتـكلم بـهذه الـطريـقة فـا

لـيس إنـحـيازا لـشـخـصه أو ميال
بل وحــبـــا له دون مــايـــبــرر ذلك 
هي احلــقـيـقـة  ,وغــيـر احلـقــيـقـة
التــبــغي األقالم الــوطــنــيــة الــتي
تــعــشق الــعــراق وتــتــوقـف عــنـد
مــــفــــاصـل واقــــعـه الــــســــيــــاسي
ــر ــعـــاصــر . والــيـــوم حــيث  ا
العراق بـفترة حـرجة من تاريخه
ـعاصـر وهو عـلى مـفتـرق طرق ا
أمـا تـوصلـه الى بر األمـان لـيـبدأ
من جديـد وهذا ما نـريد ونـتمنى
 ,أو تـــخــــرج به بــــعـــيــــدا حـــيث
احلــــرب األهـــلــــيــــة الــــتي تــــأكل
األخضر والـيابس السامح الله ,
أملـنا بالـشباب الـواعي أن يكون
صامدا وداعما وبصوة مستمرة
حلق الــعـــراق الــذي اغــتــصــبــته
اجلهات السياسية التي  هيمنت
عــلـيه طـوال الـسـنـوات الـعـجـاف
ــنـصـرمـة  لـلـخـروج من األزمـة ا
والــدخــول لـلــمــســتــقـبل بــسالم 
ـشــرق بـاذن الــله  وعـلــيه فـأن ا
الـوقــوف عـنـد ذكــرى اسـتــشـهـاد
الـزعــيم عـبــدالـكـر قــاسم الـذي
مـثـل وبـقـوة الــزعـامــة الـوطــنـيـة
احلقة التي قادت العراق وقدمت
ألبناءه وأهـله وتاريخه ووجوده
ـوذجا كن عـده مـفخـرة وإ مـا
رائــعــا لــلــوطــنــيــة وحب الــوطن
والــــتـــفــــانـي من اجـل حــــاضـــره
ا أن احلديث عن ومسـتقبـله و
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الطاهر مع الصديق عبد الوهاب الراضي  رئيس احتاد الناشرين

االحتــاد  اقــدم االحتـاد عــلى مــبـادرات
جـــيـــدة  تـــصب فـي صـــالح الـــنـــاشـــر

العراقي..
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فــــقــــد حـــــصل االحتــــاد عــــلى جــــنــــاح
ـساحـة مـناسـبة في مـعـرض القـاهرة
الـدولي لـلــكـتـاب  بــاالتـفـاق مع احتـاد
ـــصـــريـــ  يـــخـــصص الـــنـــاشـــريـن ا

للناشرين العراقي دون مقابل. 
ــثل . ولــكن عــلى اســاس الــتــعــامل بــا
ويــؤدي هــذا اجلــنــاح دوره في عــرض
وتـسـويق الـكـتــاب الـعـراقي من جـهـة 
ويــكــون مــثــابــة لـــلــقــاءات الــنــاشــرين
ثـقفـ العراقـي فـيما بـينهم  ومع وا
الــنــاشـرين غــيــر الـعــراقـيــ من جــهـة
الحظ ان مـكان اجلـنـاح كان اخـرى. وا
ـــا جــعــله فـي صــدر الــقـــاعــة رقم 3. 

واجهة الزائر للقاعة. 
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اشـــــرف عـــــلى اجلـــــنـــــاح الــــعـــــراقي 
الــنــاشــران حــسـ الــكــعــبي ومــحــمـد
الـــكـــتـــبي. وكـــنُت مـــتـــواجـــداً مــعـــهم.
وعُرضت نسخ غيـر قليلة من اصدارات

ي يوم بـعـد يوم يـتـراجع الـبلـد في مـفاصل مـهـمة حـسب الـتـصنـيف الـعا
وهذا مـؤشـر خطـيـر يـنذر بـخـطر يـهـدد مكـانـة الـبلـد في االروقـة واحملافل
الدولـية ان مـا حدث في الـعراق بـعد 2003 وما تال ذلك من تـغيـيرات في
الوضع السياسي ونشوء احزاب سيـاسية تمركزت على دفة احلكم كانت
كفيلـة بأنحدار مـكانة الـبلد للـهاوية بسـبب سياسـات متعثـرة حلكومات لم
ـهمة واقع ا حترك ساكن في حتـريك عجـلة التـطور لـلبلـد بل ان اختـيار ا
ـا عــلى حــســاب احملـســوبــيـة ــهـنــيــة وا لــيس عـلـى حـســاب الــكـفــاءة وا
ـواقع ـنــسـوبــيـة ان عــدم اخـتــيـار االخــتــصـاص والــكـفــاءة في ادارة ا وا
ـوقع ـا تـراجع ا احلـكـومـيـة سـيــؤدي لـيس فـقط  في فـشل الــشـخص وا
احلكومي الذي ترأسة وعدم تـقدمة في مجال معـ فاجلواز العراقي منذ
ـيـا كـأســوأ جـواز عـراقي حــسب تـصـنـيف الـعام 2016 بـدأ يـتـراجـع عـا
نظمات تقيس قوة ية وان هذه ا هتمة بتصنيف اجلوازات العا نظمات ا ا
اجلواز على اساس االستقرار السياسي واالمني في البلد ومدى احترام
مبـاد حـقـوق االنسـان وحـريـات التـعـبـير واحلـقـوق واحلريـات لـلـفرد في
دولـتـه ولـيـس عـلى اســاس تــقــنـيــة اصــدار اجلــواز في الـبــلــد  فــالـوضع
تـدهور وهـشـاشة وعـدم االسـتقـرار االمنـي هي احد اسـباب السـياسـي ا
يا وعدم تمكـ واختيار االختصاص تراجع تصنيف اجلواز العـراقي عا
جـال التـمثيـل الدبلـوماسي سـببـا اخر و الـفساد والكـفاءة من العـاملـ 
االداري ودمـار الـبـنى الــتـحـتـيـة والـتــراجع والـتـأخـر في مــواكـبـة الـتـطـور
ي في مجـاالت مهـمة سـاهمت بـشكل واخـر في تراجع الـعراق كـبلد العـا
ـواطن في اخلـارج وان ــثـابـة هـويــة ا بـأكـمــله فـكـيف جــوازة الـذي يـعـد 
تراجع تـصنـيف اجلـواز العـراقي كـأسوأ جـواز  هو سـرقـة لهـوية الـعراق
ـلك مـوقع اسـتـراتـيـجي مـهم في وتـمـثـيـلـة في الـعـالم اخلـارجي الـعـراق 
ـنـطـقـة وثـروات مـهمـة لـكـن آفة الـفـسـاد  هي مـن ادت الى انـهـيـار الـبـلد ا
وتوقف عجلة التطور. ان ما يجب اتخـاذه هو تمك الكفاءات واخملتص
لرفـد واستـثمـار هـذه الطـاقات لـدورهم في اعادة الـهـيبـة للـجواز الـعراقي
خاصـة ان اخملـتصـ بـالعـمل هم من يـستـطـيع تشـخـيص نقـاط الـضعف
واخللـل والعـمل عـلى االصالح والـنـجـاح في الـعـمل  مع ضـرورة اهـتـمام
اجلهات العـليا في الـبلد لتـدارك خطر تـراجع اجلواز العـراقي وتوفير كل
االمكانيات لـلجهات ذات العالقـة العادة هيبة الـعراق في العالم اخلارجي
وذلك من خالل اصالح الــنــظــام الـســيــاسي وضــبط االمن والــعـمـل عـلى
سـتـوى للـفـرد وحفظ احلـقوق واحلـريـات للـمواطن تقـد خدمـات عـاليـة ا
التي كفلـها الدستـور هذه خطوات مـهمة بأجتـاه رقي البلد واعـاده مكانته
بـ بلـدان الـعـالم عـنـدهـا جند اجلـواز الـعـراقي يـسـتـعيـد مـكـانـته وهـيـبته

واطن العراقي في كل انحاء العالم.    كهوية للعراق وا
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بغداد
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ت لــــفــــتـــــرة طــــويــــلـــــة كــــان من
حـصـيـلـتـهـا إصـدار الـقـانـون رقم
80 لــــــســـــنـــــة 1961 وجــــــاء في
ــــوجــــبـــة لــــصـــدور األســــبـــاب ا
الــقـانــون هــو إنـقــاذ الــشـعب من
براثن االستعمار وانتزاع حقوقه
كـامـلة غـيـر منـقـوصة والـتـخلص
ـس اســـــــتـــــــقالل مـن كل أمـــــــر 
الـعـراق الـسـيـاسي واالقـتـصادي
ورفع الــغــ الـذي حلق بــالـوطن
نتيجـة لتساهل حـكام العـــــــــهد
ـــبـــاد في حـــقـــوق الـــوطن وفي ا
ثـــــــــــروات الـــــــــــبـالد وعـــــــــــقــــــــــد
االتفـــــــاقيـات اجلائـرة ومنـــــــح
امتياز النفط لألجنبي إن أهمية
الـــقــانــون رقم 80 لـــســنــة
 1961يــكـــمن في إنه
مــكـسب وجه ألول
مـــــرة في تــــاريخ
الـــعــراق ضـــربــة
إلى االحـتـكـارات
الــــنـــــــــفــــطـــيـــة
ـــيــة أوال الـــعـــا
وكـــــــذلك مـــــــنح
الـــــــعـــــــراق حق
ارسة سيادته
الـــوطــنـــيـــة عــلى
جــــمــــيـع أراضــــيه

ثانيا.  


