
الـبــحـرين بـ( 7500ديـنــار) وقـداسـة
الـبـابـا بـثالثـة االف دوالر  وتـبـرعت
الـهــنـد بـأربـعــ الف ربـيـة  وايـران
ليون ريال ايـراني وجمعية الهالل
االحـــمـــر بـــخــــمـــســـة االف ديـــنـــار 
وســمــحت حــكــومــة بــغــداد بــاجـراء
ـــئـــة الف ديـــنــار  اكــتـــتـــاب عـــام 
وارســلت حــكــومــات مـصــر وتــركــيـا
واالردن وسـوريا بـعـثـات طبـيـة  اما
بـريـطـانـيـا فـقـد تـبـرعت بـالف خـيـمة
وبـخمـسـة ماليـ كـيس رمل نقـلـتـها
طــائـــرات خــاصــة ســـقــطت احــداهن
وقتل طاقمها  وتبرعت امريكا كمية

من اخليم ومواد االسعاف. 
ولم تــقــتــصــر االضــرار عــلى بــغـداد
حسب فقد حل بلواء الكوت(محافظة
واسط حـالـيا) مـا حل بـلـواء بـغداد 
وتــعـرض لــواء الـعــمـارة (مــحـافــظـة
مـيــسـان حـالــيـا) الى اضــرار كـبـيـرة
وتـعـرض لـواء الـبـصـرة إلى اخـطار
واصـالت ب جـسـيـمـة وانـقـطعـت ا
ــدن الــرئــيــسـة بــغــداشــد ومــعــظم ا

الحة في دجلة. وتعطلت ا

5 Š s ×

بيروت

جمللس الوزراء ومعارضة شديدة من
جانب وزير الداخلية  وكانت وجهة
نــظـر الــقـزاز ان في بــغـداد جــسـرين
فـقـــط فـاذا اصـطــدمت سـيــارتـان من
تسابق في الهرب وقعت سيارات ا
ـكن مــذابح التـعــرف مــغـبــتـهــا وال 

تالفي اضـــرارها.
وشـــــاءت ارادة الــــبـــــاري ان تــــوقف
الــريـاح الـعــاتـيــة الـتي كـانـت تـعـبث
بـــالـــســـدود  وتــــهـــدد الـــعـــاصـــمـــة
بــــــالـــــكــــــارثـــــــــة فـي كل حلــــــظـــــة 
فـاســـــــتـقـر الـرأي عـلى ان تـضاعف
جـهـود الـعـنـايـة بـالـــــــــسـدود  وان
تــتــخـذ كــافــة الـتــدابــيـر الــضــروريـة
ــتـوقــعـة في كل جملــابـهــة االحـداث ا

حلظة.
واعــلن وزيــر الــداخــلــيــة بــيـانــاً إلى
الــشــعب الـعــراقي بــنــبـرات حــزيــنـة
ونفس كسـيرة قابلـها الناس بـالبكاء
والــعــويل  وكــذب الــبــيــان االخــبـار
التي حتدثت عن بعض الكسرات في

سدود مدينة بغداد.
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ويــــقــــول الــــكــــاتـب د.قــــاسم جــــبــــر
ـسـاحـة التي الـسوداني " جتـاوزت ا
غمرتها مـياه الفيضـان مليوني فدان
 وان عدد الـذين نكبـوا بسـببـها كان
نـــحــو ربـع مــلــيـــون نــســــــمــة  امــا
ادية التي حلقـــت بالطرق االضرار ا
واالراضي الــزراعــيــة وغـيــرهــا فــقـد
جتــاوزت خــمــســة وثالثــ مــلــيــون

دينار".
وقد غـرقت (بـغداد اجلـديدة) بـرمتـها
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ــنـسـوب الــذي يـفـوق درجـة وهـو ا
ـتـر واحـد  فـنـامت بـغداد اخلـطـر 
لــيـــلــة 27  اذار وهي فـــزعــة قـــلــقــة
يـتـهددهـا الـفـيـضـان والغـرق في كل
واضطرت سـلطات الري فتح حلظة 
اربع كـسـرات في مـنـاطق اخلـفـاجي
والـــرفـــيع والـــيــهـــوديـــة والــداوديه
.وسهـر الـناس لـيـلة  28/اذار حتى
الـصـبـاح وهم خـائـفـون ويـرجتـفون
وايـديـهـم عـلى قـلـوبــهم  فـقـد بـدأت
ـيـاه تـتــسـرب إلى كـثـيـر من الـدور ا
ــؤسـسـات الــقـريــبـة من الــنـهـر  وا
وحتولت ساحة السراي الكبرى إلى
ـــوظـــفـــ بـــحـــيــــرة تـــعـــذر عـــلـى ا

اجـتـيـازها بـيـسـر  وكـانت لـيـلة 29
اذار اسـوأ الــلـيـالـي الـتي شـهــدتـهـا
وصارت ميـاه الفيضان التي بغداد 
جتمعت خـلف السـدود احمليطـة بها
مـن الـــشـــرق ومن اجلـــنـــوب تـــهـــدد
العاصمـة بغداد ... وال يحـول بينها
وبـــ الــكــارثــة ســـوى (ســدة نــاظم
بـــاشـــا) الـــتي حتـــيـط بــبـــغـــداد من
الــنــاحـيــة الــشـرقــيــة وقـد اصــابــهـا
الــهــزال واخــذت الـريــاح الــشــرقــيـة

تضغط عليها .
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وفـي تــلك الــلـــيــلــة اجـــتــمع رؤســاء
الــــوزراء الــــســـــابــــقــــون والــــوزراء
ـــســــؤولــــون وبــــعـض الــــنـــواب وا
واالعيان واتخذ مجلس الوزراء بعد
مناقشة دقيقة للموقف قراراً باخالء

بغداد اخالءً جزئياً. 
ـسـتـحسن ان وقـال البـيـان" ان من ا
يــنـقل الــشـيـوخ واالطــفـال الــصـغـار
ــــنــــاطق اجملــــاورة ــــرضـى من ا وا
للسداد الشـرقية إلى جانب الكرخ.."
وكــان في بــغـداد زهــاء ثالثــة اربـاع
ـــلــيــون نــســـمــة (االن اكــثــر من 6 ا
) يــســكن ثــلـــثــهم في جــانب ماليـــ
ــعـرض لــلـغــرق. وسـأل الــرصـافــة ا
وزير الداخلية (سعيد قزاز) مهندس
الـري الـبـريـطـاني عن درجـة اخلـطـر
احملــدق بـالــعـاصــمـة  فــلـمــا اجـابه
ـهنـدس ان درجـة اخلـطـر قـد تصل ا
إلى %95 اعــلن الــوزيــر الـقــزاز انه
ـا يولـد تـنفـيذه يخـالف هـذا القـرار 
من ارتـبـاك قـد يـؤدي إلى الـتـهـلـكة 
وكـــان صـــالح جــبـــر  احـــد رؤســاء
ن حـضر هذا الوزراء الـسابـق  
االجـتـمــاع  قـد قـال :"ان نـخـوة اهل
الـكـرخ تـسـمح بـايواء سـبع عـائالت
ـــا حـــضـــر في كـل دار من دورهم" و
االمير عبد االله وجد نفسه ب قرار

ولم تــــبق مــــنــــهــــا اال مـــداخـن كـــور
الطـابـوق  وغـرقت حدائق الـوزيـرية
ـــــــــــيـــــــــــاه اجملـــــــــــاري  وغــــــــــرق
ا فـيـه من عـتاد (مـعـسـكـرالـرشـيـد) 

وارزاق 
وغـــــــــــــــرق كـل
مـــاكـــان خـــلف
ســـــــدة نـــــــاظم
وكــانت بــاشـا 
طـــــــــــائــــــــــرات
الـهـيـلـوكـوبـتـر
تــــــــــنــــــــــقــــــــــذ
احملــــصــــورين
ــــــيــــــاه  مـن ا
والـــــقـت هـــــذه
الـطــائـرات 25
ـواد طـنـاً من ا
الـــــغـــــذائـــــيــــة
وتـــبـــرع مـــلك
الــــســـعــــوديـــة
(ســــــــــعــــــــــود)
ــــــــلـــــــيـــــــون
ونصف مليون
ريـال ســعـودي
(حــــوالي 150
الـف ديـــــنـــــار)
وتـــبــرع امـــيــر
الـــــــــــكــــــــــويـت
(الـــــــــــشــــــــــيـخ
عــــــــبـــــــدالـــــــله
ـائة السـالم) 
الف ديـــــنــــار 
وشــــــــــــــــــــــيــخ

Íœ«bI*« rþU

اسطنبول

    dH _« ‰«dM'«

ÎU UŽ ∂∂ q³  œ«bGÐ X dſ U bMŽ
sÞ«u  ÊuOK  lÐ—Ë W³JMÐ V³ ²¹Ë +Ëœ w½uOK  u×½ dLG¹ ÊUCOH «

 ÍbF « bL×

و ما

 
«—

«b
«

tK « b³Ž d UŽ …dCŠ w

ع مفكريه . في سنوات الحقة من ومن أ
مـسـيـرة الـنــضـال تـعـرفـت بـشـكل قـريب
ووثــيق عــلى الــراحل عــامــر عــبـدالــله 
وذاكرتي مـليانه بـصور مخـتلفـة االبعاد
بعضهـا مغطاة بالـغبار . في دمشق عام
1988 وعـن طــــــريق بــــــعض الــــــرفـــــاق
واالصــدقـــاء ألــتــقـــيت بــالـــراحل عــامــر
عــبـدالـله ألول مــرة في بـيـتـه الـكـائن في
مـنـطقـة مـحي الديـن  وجدته كـمـا قرأت
ــقـربــ مـنه عــنه وســمـعت مـن بـعض ا
بـــــتـــــواضـــــعـه اجلم ودمـــــاثـــــة أخـالقه
ـتواضعـة وعمق مـوسوعته وبسـاطته ا
الفكرية والسيـاسية وقدرته على حتليل

األحداث وأبعادها التاريخية . 
ـستـمرة الى كـثرت لـقـاءاتنـا بزيـاراتي ا
بـيــته في دمــشق  وتــعـززت أكــثـر بــعـد
مـعرفـته أني أبن أخت الـشهـيد الـضابط
الــشــيـوعي خــزعل الــســعـدي  وأطالعه
بـشـكـل مـفـصل عـلى مـواقـفي وتـعـرضي
الى االعتقال في بناية الشعبة اخلامسة
وأسـالـيب الـتـعـذيب الـتي تـعـرضـت لـها

وجنوت بأعجوبة . 
وفي فـــحــوى تــلك الــلـــقــاءات ومــصــيــر
حيـاتي في العـيش الصـعب في دمشق 
بـدأ الـرجل يــقـتـرح عــلـيه جـمــلـة حـلـول
ـسـاعـدة في تـرتـيب حـيـاتي بـتـجاوز بـا
ــتالحـقــة الـتـي الحـقــتـني من األزمــات ا

في مـطلع الـسبـعـينـيات وعـلى التـخوت
ــقــاهي قــريــة الــهـويــدر في الــعــتــيــقــة 
محـافظة ديـالى  كان يـدب همس حديث
ـقــاهي حـول يــومي بـ جــالـسي تــلك ا
آمور البلـد السياسـية مقروناً بـالتحليل
والـتـنـبؤات عن شـراكـة سـياسـيـة قـادمة
بــ الــبــعـثــيــ والــشــيــوعـيــ  وطي
ـاضي القـريب اخملـضبـة بالدم صفـحة ا

والعداء . 
ــرحـوم عــامــر عــبــدالــله هـو كــان أسم ا
األكـــثــر تـــردداً عـــلى مــســـامـــعي  وأنــا
الصـغـير ومـازال عودي غـضاً في الـفهم
واألسـتـيـعـاب  لـكـنه في األيـام الـقـادمـة
ترك عالمة في مسيرتي السياسية ليس
لي وحـدي بل مـئات مـن شيـوعـيي فـترة
اجلـبـهـة الـوطـنـيــة مع الـبـعـثـيـ  كـان
أسـمـاً المــعـاً في صـدارة تـلـــك االحـداث

ومعطياتها .
عـامر عـبدالـله … الـشخـصيـة الشـيوعـية
ــا األوحـد في تـاريخ ـفــكـر األهم ور وا
احلـركـة الشـيـوعيـة الـعـراقيـة عـلى مدى

صفحات تاريخها . 
ولـد الــعـام 1924 في مــديــنـة عــنه لـواء
الــدلــيـم في عــائــلــة عــربـــيــة عــريــقه في
تقاليدها وأنتمائها الوطني . أنتقل الى
الــعــاصــمــة بــغـداد فـي مــقـتــبـل شـبــابه
وأنـخـرط في الـعـمل الـسيـاسي في وقت
مبكر . تعرف في بغداد على أبن مدينته
عـانه عزيـز شـريف رئيس حـزب الـشعب
وجــريـدته ( الــوطن )  وبـســبب ظـروفه
الصعبـة في العاصمـة بغداد وفر له أبن
مـدينـته عـزيـز شريف سـكن داخل بـنـاية
جريـدة الوطن بـ أكوام احلـبر والورق

طبعة .  وركامات ا
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ومن نـــوافـــذهـــا بــدأ يـــرصـــد احلــوادث
ـظـاهرات ويـكتب ويـحـلل ويـشارك في ا
ا تـعرض لـكي  ضـد سيـاسة الـنظـام ا
الحـــقــة واألعــتــقـــال . ســافــر الى الى ا
بــيــروت بــعــد رؤيـتـه مــشـانـق ســاحـات
أعدام قـادة احلـزب الشـيوعي الـعراقي (
فـهد  حـازم  صـارم  يـهـودا صديق ) 

في 14 شباط 1949.  
في بــيـــروت تــعــرف عـــلى قــادة احلــزب
الـشـيــوعي الـلـبــنـاني وشـخــصـيـات من
الـقـوى الـوطـنـيـة ولألطالع عـلى ظـروف
الـبـلد الـسـياسـيـة قربـته أكـثر من الـفـكر
اركـسي وتعـمقه به  وعـندمـا عاد الى ا
الــعــاصـــمــة بــغـــداد أنــضم الى احلــزب
الـشــيـوعي الــعـراقي لــيـتــدرج في أعـلى
تـراتـيـبه ولـيـصبـح من أهم قـادة احلزب
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جتــربـة اجلــبل الى الـتــسـلل الـى بـغـداد
واإلخــتـفــاء بــهــا الى ظــروف االعــتــقـال
والى أن وطـأت رجـلـيه أرض دمـشق بال
عــمل أو أفق قـــريب يــلــوح بـــحل قــريب

عيشي .  لوضعي ا
مكنة هو كانت أكثر احلـلول القريبـة وا
حـصـولـي عـلى اجلـواز الـيـمـني ألتـمـكن
من خالله الــســفــر من ســوريــا بــاجتــاه
أوربــــــــا  فـي وقت صــــــــعب قــــــــررت به
احلكـومة اليمـنية اجلـنوبيـة بوقف منح
جـــــوازات ســـــفــــــر الى الـــــعـــــراقـــــيـــــ
والـفلسـطيـنيـ للضـبابـية في مـواقفهم
وعـــلـى ضـــوء تـــلك الـــتـــداعـــيـــات عـــلى
االحداث اخلـطيـرة التي شـهدتـها الـيمن
واألحــتــراب الـداخــلي بــ رفـاق األمس
أدت ضـيـاع أفق تـلك الـتـجـربـة الـفـريـدة

نــطقة.   من نوعها في ا
في هذا األثناء من بـدايات العام 1989.
ـــرحــوم عـــامـــر عـــبــدالـــله الى ســـافـــر ا
العـاصمـة عدن على ضـوء دعوة رسـمية
من حـكـومـة الـيـمـن اجلـنـوبـيـة اجلـديدة
(عـــلي ســـالم الــبـــيض ) أثـــر األقــتـــتــال
الداخلي الرفاقي شـهر يناير 1986 قتل
على أثـرها عبـد الفـتاح أسمـاعيل وعلي
عـنــتــر وعـلي شــايع هــادي وهــرب عـلي
ناصـر مـحمـد ورفاقه الـطرف الـثاني في
الــصـــراع والـــتـــصـــفـــيـــات الى الـــيـــمن
الـشـمـالي لـيـسـتـقر بـه احلال فـي دمشق
رحوم عامر لالطالع العاصمة  فذهب ا
عـلى مـقـتــضـيـات الـوضـع اجلـديـد بـعـد
حــمـامـات الــدم الـتي ســالت في شـوارع
عــدن  ووضع خــطــة خــمـســيــة لــلــبــلـد
ــــاضي لـــتــــجــــاوز عـــقــــبــــات أحـــداث ا
والـنهوض بـالبـنيـة التـحتـية في الـبلد 
رحوم عامـر عبدالله في كان قد أملـني ا
حال وصوله الى عدن سـيبذل جهود مع
سؤولـ هناك من أجل حـصولي على ا
ــنـي  بـــعــد أيـــام من وصـــوله جـــواز 
أتــصــلت بي الــســيــدة بـدور ( أم أريج )
وظفة في السفارة زوجة عامر عبدالله ا

اليمنية بدمشق . 
وأبــلـغـتـني مع بـاقــات تـهـاني لـقـد تـمت
ني واقفـة على حصـولي على جواز  ا

ومــا عـــلـــيه األ أن أذهب الـى الــســـفــارة
الـــيـــمـــنــــيـــة في دمـــشـق حـــامالً صـــور

شخصية ألجل أستالم اجلواز . 
بــعــد أيــام عــاد الى الــعــاصــمــة دمــشق
الـراحل عــامـر عـبـدالـله حـامالً في ذهـنه
عــبــأ ثــقــيل عن تــداعــيــات االحــداث في
الـيــمن وتــأسـفـه عـلى مــا أصــاب شـعب
الـــيـــمن مـن ويالت وتـــشـــظي وضـــيـــاع
الــتـجـربـة ومـواقـف الـرفـاق  وأعـلن عن
رغـــبــتـه في األنــتـــقــال الـى الــعـــاصــمــة
الـــتــشـــيــكـــيــة ( بـــراغ ) حــسـب قــوله ..
سـأقـضي آخــر عـمــري هـنـاك وســأجـهـد
نفسي في كتابة مذكراتي حول جتربتي
الـسـيـاسـيـة  وأضـاف لي أمالً  عـنـدمـا
أجــد هـنــاك فـرص مــتـاحــة في بـراغ من
خالل الـرفاق لـلـسفـر الى بـلـدان اللـجوء
سـأبـعث لك خـبـراً في اجمليء لـنـا . وفي
غضن عدة أسابـيع  أستلمت رساله من
بــاقـر أبـراهـيم ( أبــو خـولـة ) أن أتـوجه
الـى الـعـاصــمـة (بــراغ )  وسـعــدت بـهـا
لـمت حـالي وحزمت حـقيـبتي بـإجتاه و
الــعـــاصــمـــة (بــراغ). وصــلت لـــهــا يــوم
15آيـار 1989 الـى مــطــار الــعــاصــمـة 
وكـــان في أســـتـــقــبـــالي الـــراحل عـــامــر
طـار  وكـان يـوم مـشمس عـبـداللـه في ا
ودافـيء  ورافــقـتـه في ســيــارة تـاكــسي
الى بيته اجلميل في أطراف مدينة براغ
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في مــســاء الــيــوم ألــتــقــيت مـع الــرفـاق
بسـهـرة في قـصـر الـثـقـافـة الـتـشـيـكـية 
ـرحوم بـاالضـافـة الى عـامـر عـبـدالـله  ا
حــسـ سـلـطـان  عــدنـان عـبـاس  عـبـد
احلس شعبان  رواء اجلصاني  جنم
الـدليـمي .. وآخرون . بـقـيت عشـرة أيام
فـي مـديـنـة بـراغ اجلـمـيـلـة  كـنـا يـومـياً
ــديــنـــة نــلــتـــقي بــرفــاق نـــتــجــول فـي ا
وأصــدقـاء وأحــبــة  والــشــوارع تــغص
بالشبيـبة الشيوعـية فرح مسرورين 
يـتـعـانـقـون بـقـبـل طـويـلـة لـلـتـعـبـيـر عن
حـبـهم لـلحـيـاة  لـكن لم يـدر في خـلدهم
أن بـعــد عـام سـتــغـتـال تــلك الـتــجـربـة 
واحلديث الذي يستهـوينا والطاغي هو

العراق ونية النظام في توجهات جديدة
ـفـاوضـات والـعـودة حـول الــتـعـدديـة وا
بعد نهاية احلرب العراقية / اإليرانية 
ووصــول الــوســيط الــدائم  لــلــوســاطــة
ـفـاوضـات  الـشـخـصـيـة الـشـيـوعـيـة وا
مــكــرم الــطـالــبــاني حــامالً فـي جــعـبــته
تـوجـهـات جـديـة في اخلـروج من األزمـة
ــيـثـاق الــوطـني . وعـلى والــعـودة الى ا
آثــر تــلـك الــتــطــورات أخـــرت قــلــيالً من
ـــلــكــة أنـــدفــاعي نـــحــو الــتـــوجه الى 
السـويـد  أمالً في إيجـاد صيغ لـلتـفاهم
واألعالن عن أنـفراج سـياسـي  ففـضلت
الـعـودة الى بـغـداد بدالً مـن التـوجه الى
طــلب الـلـجـوء الـســيـاسي . وكـان هـنـاك
ـا ضــمـنـهم تــوجه عـام بــهـذا االجتــاه 
احلــزبــ الــكـــرديــ األحتــاد الــوطــني
ــقــراطي الــكــردســـتــاني واحلــزب الـــد
الكردستاني  لكن في اللحظات األخيرة
ـرحـوم ـشـروع  عـنـدمـا حـمل ا أحـبط ا
عبـد الرزاق الـصافي وثـيقـة األتفاق الى
العاصمـة دمشق  هناك توقف كل شيء
رحـوم عامر عـبدالله ?. وأنتـهى .  كان ا
اليــخــفـي تــوجــســاته مـن أزمــة فــكــريــة
وســيــاســيــة ســتـحـل في بــنــيــة احلـزب
ـا وتـطــلــعـاته وعالقــته بــاجلـمــاهـيــر 
ؤتـمر الـرابع لـلحزب حصل فـي خيـمة ا
الشـيوعي العـراقي في منطـقة ( آرموش
الــسـفــلى )  وشــبـهــهــا بـأحــداث قــاعـة
اخلــلــد عـام 1979 عــنــدمــا ذبح صـدام
ؤتـمر الرابع حسـ رفاقه . في خيـمة ا
 عــزل 26  عــضـــو جلــنـــة مــركـــزيــة 
ن رحـل عن احلـــيـــاة . وشـــمل حــــتى 
ومنح عـزيز محـمد بعـد أن أعيد تعـينيه
سـكرتـيـراً للـحزب بـأخـتيـار عشـرة رفاق
ا أطـلق علـيهم ـركزيـة   جدد لـلجـنة ا
ـبشرة في اجلـنة  وأسـتمروا العـشرة ا
لــســـنــوات واحـــد داخل واآلخـــر خــارج
رافـــضه عـــزرائـــيـل .  بـــدأت أبـــحث عن
مخـارج لـلوصـول الى السـويد  فـذهبت
برفقة الدكتور عـبد احلس شعبان الى
الـسـفارة الـبـولنـديـة في الـعاصـمـة براغ
لـلحـصـول على فـيـزة جلوازي الـيـمني 
فـتـعـرقـلـت في غـيـاب الـسـفيـر الـيـمـني 
وفي عـودتــنـا الى بـيت عـامـر عـبـدالـله 
تـــوصــلــنـــا الى حل  قـــام به الـــدكــتــور
شــعـبـان فـحـصـلت عـلى الـفـيـزة  وبـعـد
رحوم عـامر في احملطة يوم ودعـني ا
ــيــة حلــركــة الــقــطــارات بــإحتــاه الــعـــا

العاصمة وارشوا . 
في يوم 3 حزيران 1989 وطأت قـدماي
رصــيف مـديـنـة إيـســتـاد الـسـويـديـة في
رحــلـة مــضـنــيـة وصــعــبـة عــبـر بــاخـرة

بولونية عمالقة . 
عـاش الـراحل عـامـر عـبـدالـله أخـر أيامه
في العاصـمة لندن  ولم تـنقطع زياراته
الـدائـمـة الى الــعـاصـمـة (أســتـوكـهـولم)
ضـيـفـاً عـنـد قـريـبـته الـسـيـدة هـيـفاء (أم
هــنــد)  وكــنت عــلـى تــواصل دائم مــعه
ـر في شـقـته بـالـعـاصـمة حلـ رحـيـله ا

لندن يوم 29 كانون ثاني 2000 . 
ومـــازال حــول رحـــيـــله ســـجــاالً  وأراء
وأفــكــار وكــتب ورســائل أطــروحه حـول
مـــنــجــزاته الــفــكـــريــة الــكــبــيــرة ودوره
الـــســيــاسي الـــبــارع ورؤيــته الـــثــاقــبــة

لالحداث .

{ سطور من كتاب في قيد االعداد .  يوسف سلمان يوسف (فهد)

كان يبـدو ان اجلنرال كورونا .. اعلنها صـراحة  عن تغيير  شكل احلروب في ا
تلك خريـطة جرثومية مـتطورة  يصيب هذا ويـغفر لذاك .. انها والزمان  فـهو 
ـا بـدايـة حلـرب جرثـومـيـة  مـا كانـت يومـا في عـقل فـرعـون وهـامان  وال في ر
قدوني  عقل قـياصرة رومـا  والفـرس واليونـان  وال حتى في عـقل االسكنـدر ا

وال بونابارت وجنكيزخان  وهتلر  وبقايا طغاة الصوجلان . 
عالم الـيوم  .. يـتخـبط ويـتراجع بـشكل مـحـزن  ومخـيف امام فـايروس كـورونا 
حتى امـسى مثل خيوط بيـت العنكبـوت  ضعيفة واهـية  ال اعمدة وال اوتاد  وال

ا سطره االجداد . اشعار  تشيد 
هـكذا هـو انـسان الـيوم   .. ضـعيـفا مـستـسلـما مـحبـطا  امـام ظاهـرة األمراض

ُحتملة .. فاجئة .. واحلروب اجلرثومية ا ا
من وباء الطاعون  الى جنون البقر  ومن فالونزا الطيور  وآيدز  

البشر .. واخيرا  امام وباء كورونا  
يسـقط  مرة واحدة  خائفا مرتبكا .. و تـسقط معه الدول مجتمعة هي االخرى 
حائرة خـائرة  ال صـواريخهـا تنـفع  وال سفنـها احلـربية تـقلع  وال مـختبـراتها

العلمية تشفع .
ـسـارح  وفي مـقـاهي بـاريس ال ـتـاحف وا في رومـا  ... تـتـعـطل الـسـيـنـمـات وا
ـصالح  اما في طارح  وفي شـوارع لندن تـتعثـر التجارة و ا مواعـيد للـحب وا
الـعـراق العـظـيم .. فـلـيس لـنـا سوى الـدعـاء وقـراءة الـتـعاويـذ .. والـشـمـاتـة بدول

قدس  من خالل خطب االسياد. الكفر واالحلاد .. واالصرار على اجلهل  ا
ـسـيرة  تـرى .. مـا نـفع صنـاعـة الـدبابـات والـصـواريخ والطـائـرات اخملـيرة  وا
ـشـفـرة .. وكل نـتاجـات تـكـنـولـوجـيا  الـسالح  اذا كـانت احلـرب اجلـرثـومـية وا

فعال قد دقت االبواب  سالح جديد  ال ينجو منه اال اولو األلباب .
هل هي مصـادفة .. ان تـعشـعش جراثيـم كورونا في مـدينـة (ووهان) الـصيـنية 
مـديـنـة العـلـم والـبـحـوث واجلـامـعـات والـرخـام  والتنـتـشـر فـي مـديـنـة شـنـغـهاي

كتظة بالبضائع  والناس واالحالم .. االقتصادية ا
وهل  هي مصـادفة .. ان تنـتشر كـورونا في مديـنة قم الديـنية االيـرانية  وتـظهر

خجولة في باقي مدن ايران التجارية ..?
وسـواء كـانت حــربـا جـرثـومــيـة مـقــصـودة .. او عـدوى المـراض مــعـهـودة  فـأن
احلرب االعالمـية االمريكـية اوصلت رسالـتها  الى بكـ وطهران بسـرعة واتقان
..  وشلت حـركـة االقتـصاد وعـزلت الصـ وايران .. وال يـهم  ان تصل جـراثيم
ـانيـا  وفـرنسـا  وحـتى مدن امـريـكا  .. كـورونـا متـاخـرة الى مدن ايـطـاليـا  وا
ـهم ان الـعـالـم قـد اسـتـفــاق عـلى حـرب اعالمـيــة سـبـقت احلــرب اجلـرثـومـيـة  ا
وجـعـلت من مطـارات الـص خـاوية مـنـسيـة  في عـزلة خـانقـة  كـلفـتـها عـشرات

شافي والثكنات . صانع الى ا ليارات .. وجعلت اقتصادها يهرب من ا ا
للعلم.. ان امريكا لم توقع ابدا على معاهدة احلد من احلرب اجلرثومية .. ويبدو
وانيء انهـا ارادت  وبشكل مبكر  تـنبيه الص التي قـطعت اشواطا في انشاء ا
في اليـونان وتركيا .. لضمان امتداد طريق احلرير الى الشرق وامريكا الالتينية

  وتغرس جذورها التجارية داخل وخارج حدود الواليات  االمريكية .
معـظم حروب الـتاريخ .. تـندلع  السبـاب اقتـصاديـة.. وعالم الـيوم  يـعيش وبحق
ازمــة اقـتـصــاديـة خــانـقـة .. فــجـمـيـع دول الـعـالـم تـعـاني مـن ازمـات اقـتــصـاديـة
مـتالحـقـة  وجـميع دول الـعـالم تـعـاني من مـديـونيـة مـتـزايـدة.. وهـذا الوضع من
الــركـود والــتـضــخم والـغالء والــبـضــائع الــغـالــيـة .. يــذكـرنــا بـالــذي حـصل في

ية الثانية . السنوات التي سبقت  نشوب احلرب العا
ية ثالثة ..? اخيرا / .. هل نحن امام حرب عا

ـقـراطـية في يـبـدو ان مقـدمـات هـذه احلـرب جـاهزة مـاثـلـة  لـفـشل االنـظمـة الـد
بادرة .. وتقف عاجزة امام اجيال العـالم التي تعاني من خلل في الفكر  وروح ا
كن الـتالعب بعقولـها من خالل سياسـات التضليل االعالمي رقمـية خطرة  ال 

 و سياسة االحتواء الصبياني .
ـتـسـارع .. سـيـكـون لـهـا  مـوقف اخـر .. من هـذا لـكن الـصـ صـاحـبـة الـنـمـو ا
الصـلف والتـهور  االمـريكي .. اقـله ان تـكثف  سـعيـها لـتـكون الـقطب الـثاني مع
امـريكـا لـقيـادة الـعالم اجلـديـد.. عالم سـتـحكـمه عـقـول رقمـيـة شابـة .. تـستـهدي

بكـشوفـات تكـنولـوجيـا االتصـال  واسلـحة  االنـترت الـفعال 
الــذي ســيــصــبح مــجــانــا كــمــا اعــلــنـت احــدى شــركـات

االتصال  .
لـقد بـات مـؤكدا ..  ان اقـتـصاديـات االعالم  في حـالة
انـعاش وفي طـريق مـسدود  وان الـذكـاء االصطـناعي
سيـحيل العقل الى االستقالة .. عندها  ستتغير قواعد
اللـعبة .. وستـتغير مـعها نظـريات  وادوات الصراعات

القادمة .
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الـبعض من االصـدقاء يـشاركـون الغـير يـوميـاتـهم على مـواقع التـواصل االجتـماعي
ـلبس وتواصلهم من مكان الخر اكل وا أشاهد يـومياتهم وهم بأبهى صورة من ا
لـكون قـوة يومهم أي مـا ينـشر على مـواقعهم ويـبالغـون بصـوره كبيـرة جداً وهم ال 
ـريـر بـشيء . تـعطـيك مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي كـلـهـا مـزيفـه وال تمس واقـعـهم ا
14 ثـانيـة لـتنـشـر قصـتك ومـامررت به ويـعـطيـك دقيـقة وعـلى االنسـتـجرام حتـديداً 
واحدة لـتنـشـر شيء ما عـلى حـسابك الـشخـصي لـلذكـرى يـعتـقد الـبـعض انهـا مدة
كافية لـتنشر ما مـررت به وجتعل لنفسك ذكرى حـتى وان كانت سخيفـة عند النشر
أوصيك ان جتعل من يومك على مـواقع التواصل وخصوصاً في يومـيات مامررته به
حـقيـقياً وال تـزيف احلقائق بـنشـر مادة كاذبـة كتنـاول االكالت السريـعة او مرورك
ـتنـبي الخ .. يـقول بـيكـاسـو : كل ما تـتـخيـلهُ هـو حقـيقـة أجـعل حقـيـقتك واضـحة بـا
للـنـاس وما تـتخـيـله ال تضـيف لهُ التـزيف النه بـبسـاطه سـيتـشوه وال يـزيدك ذالك اال

تعرياً أخر لعقلك وثقافتك البسيطة التي جتعلك تنشر هكذا أمور سطحية .
ا تنشرة من سخافة وتزييف وانت ادي والبعض يتأثر  وتصيب االخـرين بالقلق ا
تعمل ذلك عن قصد كي يراك البعض انك تعيش في كوكب أخر بعيداً كل البعد عن

الواقع احلقيقي كونك متغطرساً بواقعك االفتراضي.
وتـذكر مـقولـة فاقـد الشيء ال يـعطـيه ان كنت تـعيش في الـواقع االفتـراضي وترضي

ا تنشره فذلك هالكً لشخصك ونفسيتك االمارة بالسوء . غرورك 
جل ماعليـك فعلهُ أن تكون حقيقـياً اصيالً في ماتعمله وتـنشره فـما نحن اال بُقع من
العـتم  لوّال نـور الـله فيـنا أتـمنى ان تـكـون الرسـالة وصـلتك فــعـمل على مـايجـعلك
حقيـقي واترك الزيف الـذي اليجعـل منك شيء سوى شـخصيـة مهزومـة  مهزوزة من

الداخل .
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كـنا في بـيتنـا نعاني من اجلـوع والعوز ولـكن كان هـناك سعـادة ترسم على مالمـحنا
احلـزينه بـ احل واحلـ جنتـمع على مـائدة الـطـعام ورغم قـلّته ولـكن كانت اعـينـنا
تـتــطـلع بـعـضــنـا من الـذي اكل قــلـيل نـتــرك له اخـر الـوجــبه من الـطـعــام حـتى نـكـون

متساوون في حصة االكل ..
ـضي بحيـاتنـا سنواجه كنـا نتـحاور كيف نـتمـنى ان يكـون مستـقبـلنا وكـيف سوف 

حتديات وسنتغلب على الصعاب ولم يكون على البال ماحدث ..
مـرض ابي ونام عـلى الفـراش وكنت اتـطلـع علـيه على بـعد النـني لم اقوة عـلى التـقدم

اليه بسبب االفاعي التي حتيط حولنا ...
اخوتي من جـلس دون حراك ومنهم من ترك البـيت ولم استطيع ان افعل شيء سوى
عـمم ولم يقـصر جـاء مهـروال اليـنا واخـبرته عـما يـحدث سـاعـدة من جارنـا ا لطـلب ا
وذهب الى جانب ابي حـتى يساعـده ولكن طال الـوقت وهو واقف وال يسمح البي في
النـهوض وابـواب الـبيت مـفتـوحة عـلى مـصراعـيهـا واخذ يـدخل الـلصـوص وقطـاع
تـقدمة فـشخصـو حالة الـطرق يسـرقون مايـحلو لـهم التـجأت الى دكاتـرة من الدول ا
ـرض الــسـرطــان ويـجـب اسـتــئـصــاله بــبـتــر اطـرافه وكــان هــذا احلل مـؤلم والــدي 
ومـرفـوض بـالـنسـبـة لي وعـدت وقـلـبي يـتـمزق عـلى حـاله وعـيـني تـذرف الـدمـوع على

ابي.. 
وكلـمـا اسـتعـ بـشخـص لنـقـاذ والدي اجـد انه وضـعه زاد سـوءا حـتى نفـذ صـبري
وبـصوت عـالي اصـرخ كـفى اتـركـونـا لـقـد شتـتـوا شـمـلـنـا واخذتـوا قـوتـنـا وسـرقـتوا
فرحتنـا لقد اقتحمتم حرمت دارنا وحطمـتم احالمنا اصبحنا بال مأوى وال معيل لقد
ستـباحـيـتم حرمت دمـائنـا ورخصـتم ارواح اخـوتي الغـاليـة يكـفي اخـرجوا من بـيتـنا
نـعه من الـنهـوض واسـتـمر هـذا احلـال سته والـثـعابـ تـتـكاثـر وجـارنا يـعـثر ابـي و

عشر عام وجسم ابي ينحل يوم بعد يوم
تمزق قلبي على حالنا كيف كنا وكيف اصبحنا ..

ان ولم احد بقـي لي سوى الله سبحـانه وتعالى ..وتذرعت له واستـعانيت به وبكل ا
ويق بالـله وسلميتي ذات يوم سينهض ذلك الشـيخ اجلليل ويرحم بحالنا ويطرد من

رتزقة والعمالء واالغراب واللصوص .. بيتنا كل ا
ذات يـوم سنـغلق االبـواب بيـتنـا وتعـود الـسعـادة مع اخوتي وتـر اجلدران ونـلونـها

باجمل االلوان وسنكتب عليها
هـذا وطنـنا ملـكنا ..اتـركوا احلمـام يحلق في سـماءنا والـنوارس ترقص عـلى ضفاف
ـزق احـزاننـا ونقـتل جـهلـنا ونـطرد روافدنـا والشـمس تـشرق وتـبث في قـلوبـنا االمل 

تخلفنا ونعانق احلياة لغد افضل.

عبد الغني الدليسعيد قزاز

محسن حس على ضفاف ساحة النصر

هذه الـصـورة ليـست من صـور غرق
شــوارع بــغـداد في مــوجــة االمــطـار
االخـيـرة . الـصـورة الـتـقـطت لي في
شـهـر اذار 1954 اي قـبل 66 عـامـا

في ســاحـة الـنـصــر بـبـغــداد عـنـدمـا
اجــتــاح الــفــيــضــان بـعـض مـنــاطق

العاصمة وهددها بكارثة.
ولـهـذا الـفيـضـان قـصـة تـسـتحق ان
نذكر بها هذا اجليل ما فعله اباؤهم
واجــــــــدادهـم فـي تـــــــــلـك االوقــــــــات

العصيبة.
فـفي اواخــر عـام عـام 1953 واوائل
لـكي هـطلت عام 1953 في العـهـد ا
امـطــار غـزيـرة واصـبح مــتـوقـعـا ان

فيضاناً خطراً سيداهم العراق .
وقــال وزيــر الــزراعــة (عــبــد الــغــني
الـدللي) ان تـدابـير قـد اتـخذت مـنـها
تقوية السدود الضعيفة التي نشأت

من الـفـيــضـانـات الـسـابـقـة في وادي
وتـــنـــســــــــــــيق الــــعــــــــمل دجـــلــــة 
وظفي راقبة وحتـديد الواجـبات  وا
وفي 3/17  الـري واالدارة وغـيـرهم 

ياه في نهر /1954 بدأت مناسيب ا
ناسب دجلة تـرتفع  ووصلت هـذه ا
إلى درجـــة خـــطــرة في 25 من اذار 
واعـــلـــنت الــبـالغــات الـــرســمـــيــة ان
الــزيــادة لم يــســبق لـهــا مــثــيل مــنـذ
ــــنـــاســــيب 48عـــامــــاً  وواصــــلت ا
ارتفاعـها  فـتولى اجليش والـشرطة
واالهـالي حـراسـة الـسـدود  ووزعت
ـــواد الالزمــة الـــدوائــر اخملـــتــصــة ا
جملـــابــهـــة الـــفـــيـــضـــان  وســـخــرت
كـائن واالالت الـتي كانت احلكـومـة ا
الـشركـات االجـنـبيـة تـسـتخـدمـها في
ـنـشـآت  تـبـلـيـط الـشـوارع واقـامـة ا
وقاربت الزيادة 36 متراً في26/اذار

حس محمد الشبيبي (صارم)عامر عبد الله

ياه شوارع بغداد وقد غرقتها ا


