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العدد 2472 :

منتجع
علوش السياحي
حيدر عباس الطاهر
في س���ابقة غريبة ..اقدم عليها أهالي
تقع ش���مال شرق
مدينة الش���عب التي ُ
العاصم���ة العراقي���ة بغ���داد على دعوة
السياح الروس ،المغادرين منتجع شرم
الشيخ السياحي ،بسبب تهديدات داعش
بتغيير وجهتهم نحو مدينتهم ،بمناس���بة
افتتاحه���م منتج���ع علوش الس���ياحي
لالستجمام  ،عا ّدينُه مضاهياً لمنتجع شرم
الش���يخ من حيث وج���ود المياه الوفيرة
وحرارة الش���مس الخريفي���ة المالئمة
ألجساد الش���قراوات  ..في خطوة منهم
لتش���جيع السياحة في بل ٍد فقد كل شيء،
وخ���رج من جميع المقاي���س العالمية،
ُ
حيث كان العراق يذكر في ذيول القوائم
الدولية في التعلي���م والصحة والرفاهية
وحروب
لحاكم ظالم،
 ،عازي���ن التراجع
ٍ
ٍ

طويلة وحصار قاسي  ،لكن الغريب في
األم���ر بعد زوال حقب���ة البعث وصدام ،
وطي صفحة من سفر العراق المظلمة،
ّ
بمس���تقبل واعد ،يكون فيه
مستبشرين
ٍ
العراق س���يداً بين اش���قائه بعد س���نين
عجاف من العزلة والحرمان  ،واذا بهذا
الوطن يتهاوى من سيء الى اسوأ  ..بل
خرج من كل المسميات حتى بات عبارة
خربة واطالل وش���عب محطم اشعث
عن ِ
اغبر ،ينتظ ُر الموت بس���يارة مفخخة أو
بحزام ناس���ف أو على يد ش���ذاذ اآلفاق
ٍ
ّ
وقطاع الطرق  ،والسعيد منهم من تكون
منيته بس���بب رحمة م���ن رحمات الرب
كالمطر والفيضان���ات  ،آملين أن يرأف
بهم الق���در ويحالفهم الحظ ،كي يحظون
بدولة المنقذ المهدي .

املواطن العراقي غريق
الفساد ومياه األمطار
محمد ابو النيل
ُ
فص���ل الصيف ,وماصاحب ُه
ما أن انتهى
من ألم ,حتى ّ
طل علينا فصل الشتاء الذي
ُ
اليقل ضراوة عن س���ابقه ,لما يصاحب ُه
من بر ٍد قارص وهط���ول لألمطار ,فبين
الصيف وآالمه الكبيرة ,والشتاء وأمطاره
الغزيرةُ ,
يقف المواط���ن العراقي حائراً
في الصي���ف ،بأنتظار رحم���ة أصحاب
المول���دات األهلية ,وفي الش���تاء يتجه
للطوابق العلوية ,هرباً من مياه األمطار
التي إجتاح���ت البيوت دون إس���تئذان,
وصورة لنا يوم الحش���ر العظيم ,وكيف
يفوز المخفون آنذاك.
عندما ُت ّ
ش���خص الهموم والمشاكل التي
يعاني منها الوطن والمواطن ,والتوضع
لها الحلول الجذري���ة ,الب ّد لها أن تزداد
بش���كل ملفت للنظر ,كما هو حالنا الذي
ٍ
النحس��� ُد عليه ,وما تقوم ب���ه الحكومة
حلول ترقيعية بي���ن الحين واآلخر,
من
ٍ
النج��� ُد لها أثراً عل���ى أرض الواقع ,من
قبيل إس���تنفار دوائر الدول���ة ,لمواجهة
األمط���ار ,بعطلة رس���مية ,تعلنها أمانة
مجلس ال���وزراءّ ,
بكل فخر وإعتزاز ،لم
نس���تغرب ,عندما أ ّكد مجل���س محافظة
بغ���داد ,إن أمانة العاصم���ة ,ليس لديها
خط���ة فعلي���ة ,لمواجهة مي���اه األمطار
الت���ي غمرت عدداً م���ن المناطق ,وهي
مياه أمطار ,وليس���ت زالزل أو براكين,

وكان على الحكومة ,محاسبة الحاج نعيم
عبعوب (كما يحلو للسيد رئيس الوزراء
السابق أن يُس���مّيه) قبل أن تشكر أمينة
بغدد على الفشل الذريع الذي حققت ُه في
وقت خرافيٌ ،
كل يلقي بالالئمة على من
ٍ
س���بقه ,والبلد الذي يحتل المركز األول
عالمياً في الفس���اد ,اليُق ّدُم فيه فاس ٌد الى
القضاء ,ومن يحكم عليه بالسجن ,الب ّد أن
يكون خارج البلد ..في خطوة ّ
أقل ما يقال
ٌ
ضحك على ذقون البس���طاء
عنها ,أنها
نس���مع هذه األيامّ ,
إن
من الناس !! كما
ُ
المواطن العراقي ..غريق الفس���اد ومياه
األمطار ,ولكننا نذهب الى ما هو أبعد من
ُ
غريق نفسه التي أمرته
ذلك ,فنقول أن ُه
بإعادة إنتخاب الفاس���دين ,لع ّدة مرات..
من أجل مصالح شخصية وفئوية ضيقة,
دون أن يتعظ ويتس���ائل  :لماذا من نأتي
ً
يصبح سارقاً
مسؤوال لتقديم الخدمة,
ب ِه
ُ
ألموال األمّة !؟
في الخت���امُ ,
نبعث برس���الة ,لمن يقول
إن الترك���ة ثقيلة ,إكرمون���ا بعدم رؤية
وجوهكم ,وكون���وا أجالس بيوتكم ,خي ٌر
لنا ولك���م ,ألنكم إمّ���ا ان تكونوا جبناء,
غي���ر قادرين على ان تفضحوا أس���ماء
الفاس���دين ,أو أنكم إمتدا ٌد لهم ,إفسحوا
المجال لم���ن هو ٌ
أهل للمس���ؤولية ,فال
ينهض بالحمل الثقيل إلاّ أهله.

بني الربيع والتشظي العربي
ايمان عبد الملك

األسافني الصغيرة

«خواطر»
كتب الصديق بسيم محمد مصطفى
على صفحته في الفيسبوك:
ُ
الرجال فأربعة
أما
ٌ
رج���ل ترحم عل���ى الجلبي و لعن
عبد الواحد
ٌ
رج���ل لعن الجلبي و ترحم على
و
عبد الواحد
و ٌ
رجل َ
لعن كليهما
و ٌ
رجل ترح َم على كليهما
و رجل (طلعوا خمس���ة !) لَ ِعب ْ
َت
نفس��� ُه فغلّس ..فتك ّتر ..فتخلّص
ُ
من هذا القرف
بنصه الخفيف
عبّر األستاذ بسيم ّ
ال���دم ه���ذا ،أجم���ل تعبي���ر عن
ّ
الش���ق المفتع���ل للمجتمع
حالة
العراق���ي ،والتي تثي ُر الش���بهات
لش��� ّدتها وس���عتها ،يبدو لي إن
هنال���ك من يعمل على اس���تغالل
أيّة حادث���ة ،إلثارة جدل فوضوي
ش���ديد التط���رف باإلتجاهي���ن،
ث��� ّم يس���تل ُم الناس مهم���ة إكمال
ّ
ش���قًا آخراً
الجدل العنيف ،ليبدو
وصراع���اً آخر ،وليظهر المجتمع

العراقي ،أكثر تنافراً وتضاداً مما
هو عليه ،ويب���دو األم ُر ملحاً إلى
درجة إن البعض كتب مُعبّرا ً عن
غضبه ،والشعور باضطراره إلى
الكتابة في ه���ذا األمر ،رغم عدم
رغبته ،ألن ُه صار الشغل الشاغل
لإلعالم!
لم يك���ن الجلبي وعب���د الواحد،
هما اإلسفينين الوحيدين من هذا
النوع ،فقد س���بق ذل���ك ،الخالف
عل���ى المالكي والعب���ادي ،وهما
يصعب على
أيضاً ش���خصيتان ال
ُ
اح��� ٍد أن يرى أنهما مس���ؤولتان
ع���ن الكثير م���ن الدم���ار الذي
حاق بالع���راق ،وإذا كان جماعة
المالك���ي يرون فيه ش���خصاً كان
يق���ول أحيان���اً «الآت» (ال تكفي
لتغفر ل���ه جرائمه ّ
بحق الوطن)..
س���بب لتقدي���ره ،فإن
عل���ى أنها
ٌ
العبادي لم يفعل أي شيء ،سوى
تحطيم البلد أقتصادياً ،وتس���ليمه
لألمريكان ولكردس���تان ،والدفاع
عن داعش في اللحظات الحرجة،

تعود العراقي���ون وفي كل صيف
احاديث تصد ُر من الحكومة
على
ٍ
عن الجفاف ،وع���ن المؤامرات
المائية وع���ن الحصص المائية،
نه���ري دجلة
والس���دود عل���ى
ّ
والفرات ،وس��� ّد اليسو التركي،
وع���ودة االتفاقي���ات القديم���ة،
وإيقاظها ،وموت األس���ماك في
االهوار ،والب���كاء والتباكي على
البيئ���ة العراقي���ة الت���ي عافتها
المي���اه ،وماتت بس���بب الجفاف
وقلّ���ة الزراعة ،ه���ذه المفردات
والجم���ل التي بتنا نس���معها في
صي���ف ،ومثلها العش���رات
كل
ٍ
ألس���نة هؤالء السياسيين،
على ُ
وعلى وس���ائل اإلع�ل�ام ،وكأن
هؤالء الساسة ،يعطون ألنفسهم
ّ
الحق ،بالتص���رف على هواهم،
فيما يريدون التحدث عنه ،إلبعاد
الش���بهات عنه���م ،يتحدثون به،
وما اليري���دون الحديث عنه ،ال
يتحدث���ون ..أو يرم���ون بالتهم
والش���بهات على الغير ،وخاصة
في موض���وع المي���اه ،واعتبار
العراق من المناط���ق المنكوبة،
بس���بب الجفاف ،وأعتداء الدول
المتش���اطئة مع���ه عل���ى حصته
ُ
المتفق عليها باتفاقيات
المائية،
ُ
ومنذ عقود ..
رسمية

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

الحياة بتفاصيلها العامّة المتوس���عة ..
في تقدم مس���تمر ،والتطور التكنولوجي
والثورة التي احدثتها وس���ائل اإلتصال
 ،أصبحت ض���رورة ملحة ف���ي العصر
الحال���ي ،فالتعاطي المهن���ي العالي مع
احدث التقنيات أم ٌر ال ب ّد منه ،ألن العصر
ُ
يصطبغ بألوانها ،و يعتم ُد عليها
الحديث
تلعب دوراً بارزاً
في كافة المج���االت ،إذ ُ
هاماً في دفع عملي���ة التعليم والمعرفة،
والتقدم نحو األفض���ل ..من خالل إيجاد
لضفاف
للعبور
ُسبل احدث وآفاق أوسع،
ٍ
ِ
مش���تركة ،و ثقافات أخرى ُت ّ
س���هل ُسبل
العيش نحو الرفاهية والرخاء .
ّ
إن مدى رغبة الناس في التعلم والتثقيف،
وتطوير المه���ارات وتعزيزها بالمعرفة
التكنولوجي���ة وتفاعلهم اإليجابي معها ،
ُ
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحاجتهم إليها ..من
خ�ل�ال رؤيتهم والتعاطي بآلياتها براحة،
لس���هولة التعامل وتوفير الوقت  ،فهي
بش���كل إيجابي بط���رح اآلراء
س���اهمت
ٍ
وترويج رس���ائل المحبة واالنقالب على
الفق���ر واالس���تبداد ،واالندف���اع بقناعة
ورغبة في التغيير  ،متأثرين بثقافة العصر
والقيم الديموقراطية والحرية الشخصية
بشكل إيجابي فعّال لالنفتاح
التي ساهمت
ٍ
على ثقافات أخ���رى ،فاألمور االتصالية
معززة بتفاعلية الشبكة العنكبوتيةّ ..
بكل
اجزائه���ا وفروعها
وتطوراتها  ،سرّعت
من احداث التغييرات
الهامة العميقة على
صعي���د المجتمعات،
وس���اهمت أيضاً في
اش���عال الث���ورات
واس���قاط األنظمة..
من خالل الصفحات

لكن المدافعين عنه يرونه «غير
طائفي» ،وكأن ه���ذه ٌ
صفة تغف ُر
لإلنس���ان ّ
كل جرائمه ،والحقيقة
إن جميع العم�ل�اء غير طائفيين
بهامش
تسمح لهم
!! فمهمتهم ال
ُ
ٍ
يكف���ي أن يراع���وا مصال���ح أيّة
طائف���ة ،حتى لو كان���وا طائفيين
ف���ي أعماقهم !؟ ونش���اه ُد عمق
الخلل في الجدل والمبالغة المثيرة
للدهش���ة في وصف اح���د الك ّتاب
لجريم���ة المالكي ف���ي دوره في
تس���ليم الموصل ّ
بأن���ُه «كالنبي
محم���د» !! إمّا الس���بب في رأي
الكاتب ،فه���و ّ
إن النبي محمد ،قد
ً
معركة أيضاً في “ اُحد”!
خس���ر
وكأن «خس���ارة المع���ارك» من
الصف���ات الممي���زة للنبي محمد،
وليس���ت احد أخطائه النادرة في
إدارة المعركة ،حي���ن وضع ً
ثقة
ف���ي غير مكانها عل���ى مجموعة
م���ن المقاتلي���ن ،وإن ذلك الخطأ
كاد أن يتسبب في نهاية الدعوة!
ول���و قبلن���ا ه���ذا المنط���ق ّ
فأن

ً
ّ
معركة،
كل من يخس��� ُر جيش��� ُه
ُ
س���يكون عظيماً مثل النبي محمد
في « اُح���د» ،أو «نابليون» في
واترلو أو «رومل» في العلمين،
ولتوجب علينا وفق هذا المنطق،
أن نزيد من تقدير ّ
كل من يخس���ر
معرك���ة ،وأن يخجل من نفس���ه
ُّ
كل من يرب���ح معركة !! المنطق
العقالني للدفاع عن المالكي لمن
يري���د الدفاع عنه ،كان س���يدعو
في أحس���ن األحوال إلى مسامحة
المالك���ي لتل���ك الهزيم���ة ،ألن
الرج���ل ال عالقة له بالحرب رغم
نرجس���يته الواضح���ةّ ،
وإن���ُه لم
يكن ف���ي الصفوف المقاتلة لحظة
الهزيمة ،ولكن حتى لو س���امحنا
المالكي على دوره عس���كرياً في
تل���ك الهزيمة ،فلن نس���تطيع أن
نس���امحه على دوره الواضح في
حماية العمالء الذين تس���ببوا بها
بش���كل مباش���ر ،فتصرف وكأن ُه
ٍ
يس���تلم األوام���ر باإلقتصار على
إحالته���م على التقاع���د ،ولفلفة

من دول الجوار ،أال وهي المياه
 ,المي���اه الت���ي يج��� ُد العراقيون
إن س���بب فش���لهم فيه���ا ،أنهم
ال يس���تطيعون الحص���ول عليها
بس���بب المؤام���رات ،وبالتال���ي
فأنه���م ال يزرعون وال يحصدون
وال يف ّكرون ،وهنا اقصد القائمين
على هذا االتجاه (المياه) ،الغريب
ّ
إن ه���ؤالء الممثلي���ن والوجوه
تص���دح يومياً
التلفزيونية التي
ُ
في مواسم الصيف ،تختفي بقدرة
قادر في مواسم الشتاء ،وهطول
األمط���ار ،وكأن األمر ال يعنيهم،
يج���ب عليه أن
وليس���وا هم من
ُ
ً
حل���وال ،وإيصالها
يض���ع له���ا
الى مكامنه���ا الطبيعي���ة ،والى
بحيراتها والى أه���وار العراق،
والى األنهار ،واالس���تفادة منها
وق���ت القحط المائ���ي ،ففي احد
المؤتم���رات في بغ���داد ،كان لي
ٌ
زميل قد حضر عقداً بين وزارة
الموارد المائي���ة العراقية ،وبين
ُ
رأيت العراقيين
الجانب التركي،
كأنه���م يتوس���لون ال���ى الجانب
الترك���ي ،ألن ُه ل���م يعطي الحصة
المائية ،وتحدث أكثر من خمس
خبراء عراقيين في ذلك المؤتمر،
ورمى باللوم عل���ى تركيا وعلى
قطع المياه عن العراق ،حتى ّ
أن

أحدهم وص���ف الحال بالمؤامرة،
والوف���د الترك���ي س���اكت ،ولم
يعترض احد على ما قالوه ،حتى
طلب احد المهندس���ين االتراك،
وليس رئي���س الوف���د بالتحدث
وال���رد على فطاح���ل العراقيين،
كل الحضور ّ
ش���كر الرج���ل ّ
وكل
المتحدثي���ن ،وأعت���رض عل���ى
كلم���ة المؤامرة ،وب���دأ يتحدث
عن المش���اريع العراقية والرؤية
العراقي���ة والتعامل م���ع المياه :
(إن الع���راق م���ازال يتعامل مع
نهري دجلة
المياه التي تصل ُه من
ّ
والف���رات ومن األمط���ار وكأن ُه
في الع���ام 1870م)  ..أي وقت
الدولة العثمانية ،توقفت عند هذه
العبارة التي نقله���ا لي صاحبي
الحاضر ،وه���و أختصاص مياه،
وذو منصب مرم���وق في دائرة
الم���وارد المائي���ة ف���ي المؤتمر
،وكأن ذلك الضيف يقول لهؤالء
المهندسين :أنتم اغبى االغبياء،
والمي���اه لديكم وفي���رة ،لكنكم ال
تعرفون كيف تتصرفون ،وكأنكم
مجرد اشخاص يعيشون في زمن
الحكومة العثمانية آنذاك!!
يعني من كالمهّ ،
إن المياه كافية،
لكن الضائع���ات كثيرة ،واألنهار
وروافدها تأتيك���م بالمياه ،وأنتم

السيد حسن نصر اهلل :
دائما ً تردد..فلسطني ..يافلسطني !!
للرسول (ص) ( :ال تكونوا عوناً
للشيطان على أخيكم ).

اس���تخدم داع���ش انتحاريي���ن
تفجي���ر مزدوج
فلس���طينيين في
ٍ
عل���ى مُصلّ���ي حس���ينية ب���رج
البراجنة  ،ليسقط من المواطنين
مئت���ان وس���بعون ،بين ش���هي ٍد
وجريح ،هوالء الفلس���طينيون،
كان���وا البس���ين ح���زام الموت،
حاملين أفكاراً متوحشة متحجرة،
تاركين عدوه���م المحتل األصلي
في أراضيهم ُ
منذ س���بعين عامًّا.
أراضيه���م محتل���ة ،ويبحث���ون
ع���ن المواطن المس���لم الفقير..
ف���ي أي بقع���ة يعي���ش فيها من
العال���م ..يذهبون لقتل���ه ،بينما

اإلنسان المسلم الفقير الحقيقي،
هو المخل���ص الوحي���د للقضية
الفلس���طينية  ،وهذه التفجيرات،
تكررت في لبنان للمرّة العاش���رة
عل���ى الفقراء ..فمن المس���ؤول
عن إيقاف نارالفتنة بين المذاهب
اإلس�ل�امية ؟ بينما الس���يد حسن
نص���ر اهلل ،هو المداف���ع الوحيد
عن القضية الفلس���طينية ،ودائماً
ف���ي أغلب خطاباته :فلس���طين..
يافلس���طين !! اهلل يُصلحكم أيها
اإلخ���وة الفلس���طينين الدواعش
عل���ى معرفة الحق والتفريق بين
عدوك���م وأخيكم ،وهنال���ك ٌ
قول

طوفان سوريا
ٌ
ص���راع بين حكومة مؤسس���ات
علمانية منتخبة ومستقرة ،وبين
مرتزق���ة دواعش من فلس���طين
وش���باب سعوديين
والشيش���ان،
ٌ
ُ
وخليط شباب من كل
مغر ٌر بهم،
العالم ،مش���حونين من قبل رجال
الدين المتخلفي���ن ،اليوج ُد ٌ
جيش
ح���ر ،وال توج���د معارضة ..هذه
كذبة !! معارض���ة أو جيش حر
ِب ه���ذا ..هؤالء نائمين في
 ..كذ ٌ

ليل���و بنت الجلبين إحدى نس���اء
محل���ة قنب���ر عل���ي ،الواقعة في
رصاف���ة بغ���داد ،وكان���ت دميمة
الخلق���ة ،ومع دمامته���ا ،فأنها ال
ُ
تترك فتاة أو ام���رأة إلاّ ووجدت
لها عيب���اً أو نقصاً ف���ي جمالها,
فلمّا ُسئِلت من بعض النسوة عن
سبب عدم نجاة فتاة أو امرأة من
نقدها,قال���ت  ( :ال أني حلوة وال
الناس تعجبني )..
توع���د علي حات���م الس���لیمان،
بدخ���ول بغ���داد عنوة ف���ی األیام
ووجه السليمان
القلیلة الماضیةّ ،
المطل���وب للحكوم���ة العراقیة،

بتهمة التحری���ض على االنقالب
ض ّد الحكم ،وتجيير االعتصامات
ف���ی الفت���رة الس���ابقة  ،وإيواء
وتموی���ل تنظیم���ات إرهابی���ة ،
ً
أعماال
إضافة الى ارتكاب إتباعه
إرهابیة فی مناطق حساس���ة في
بغ���داد  ،متوع���داً بمفاجأتهم فی
بغداد خالل األیام القلیلة المقبلة ،
وكان قد هدد السليمان فی الفترة
التی كان یدی ُر خاللها اعتصامات
األنب���ار  ،بدخول بغ���داد وضرب
عقر دارها،
الحكومة العراقیة فی ِ
وتدمی���ر مؤسس���ات الدولة ،ما
ل���م ُتنفذ مطالب األنب���ار ،وبعدها

( ش���رد بالخض���رة ),وكالع���ادة
استقبل ُه إقليم كوردستان بحفاوة
وتكريم ،مثلما اس���تقبل غيره من
اإلرهابيين والمطلوبين للحكومة
العراقية ،أمثال طارق الهاش���مي
واثي���ل النجيفي واحم���د الدباش
 القي���ادي الب���ارز ف���ي الجيشاإلسالمي ،ورافع الرافعي  -مفتي
الديار العراقي���ة, ,نررى ّ
إن على
الس���ليمان أن يتوق���ف عن هكذا
تصريحات تثي ُر السخرية ،ويكف
عن ( الهمبلة ) ويتعلم درس ساحة
الخيان���ة التي احتضنت الدواعش
واإلرهابيين واللصوص ،وقرعوا

ليلو السليمان

الناش���طة على «الفيس���بوك» ،لتفرض
ظروفاً سياسية استثنائية  ،مستفيدة مما
يتوف ُر من امكاني���ات علمية وثقافية في
البالد ،ومن دون أن ننسى الدور السلبي
ال���ذي فرض��� ُه كواجهات وم���ردودات
طبيعية ف���ي الحياة بحمله���ا لوجهين ،
وم���ن المتوقع أن ينعك���س على طبيعة
الفرد بصورة ما  ،فنجد ُه قد خس���ر كثيراً
من إنس���انيته  ..من خ�ل�ال االبتعاد عن
مجتمعه والعيش مع المجتمع االفتراضي
الذي افقد ُه حريته ،عداك عن الصفحات
التي يغذيها البعض من خالل التحريض
على الطائفية والمذهبية ،ليعكس مرارة
معانات الش���عوب  ،وتغذيته���ا بطريقة
فاضحة مكشوفة ،مبنية على زرع الحقد
والتعص���ب والكراهية ،وإش���اعة العنف
والبغضاء  ،مما اسهم في زيادة الفوضى
وعدم االستقرار في المجتمعات ،ليتركنا
مستقبل ضبابي أوصلنا
نتس���ائل عن أي
ٍ
ُ
ونح���ن نعي ب���أن س���احة بلداننا،
إليه
أصبحت مفتوح���ة للتدخالت الخارجية..
سواء دولية أم عربية ،وحضاراتنا التي
تعز ُز تاريخنا وهويتن���ا ُتهدم على ايدي
الغرب���اء ،و يبق���ى اإلنس���ان بحيرة من
أمره ،وينظر ال���ى المجتمع االفتراضي
بكافة إمكانياته األجتماعي���ة التي ُتهيّأُه
ظرف
حال سابقة إلى
ٍ
لدورة االنتقال من ٍ
جديد ،فهو قد اثب���ت نجاحاً كبيراً بجمع
اع���دا ٍد هائلة بين معظ���م الفئات  ،وكان
له الدو ُر الفعّال باندالع ش���رارة ثورات
«الربي���ع العربي « ،وهدم الدكتاتوريات
الت���ي كانت مس���يطرة في معظ���م دولنا
العربية  ،ولكن لألس���ف ،اس��� ُتغلت تلك
الثورات وت��� ّم التحايل وااللتفاف عليها،
لتعود األقنعة القديم���ة ،وتعود الفوضى
الى بلداننا من جديد ..

صائب خليل
الموضوع ،تمام���اً ،مثلما لُفلفت
قضية الرم���ادي الحقاً ،والمنطق
العقالني للدف���اع عن عبد الواحد
كان س���يعترف بخل���ل موقف���ه
اإلنساني ومقياسه لألمور ،ويدعو
إلى مس���امحته إكرام���اً لقدراته
الش���عرية ً
مثال ،وهك���ذا يمكن أن
يصل النق���اش إل���ى نتيجة ،لكن
الحقائق المُ���رة تترك ،فيتجاهلها
المدافع���ون تمام���اً ،فيثي���رون
ُ
يتجاهل
حنق المهاجمي���ن ،مثلما
المهاجم���ون الحقائ���ق اإليجابية
فيثي���روا المدافعي���ن ،لنصل إلى
ُ
نصف العراقيين
ش���خصية يراها
قديس���اً مجيداً ،ويراه���ا النصف
اآلخر شيطاناً رجيماً ،وهكذا ُ
يدق
الشق ،مستنداً
ويتوسع ّ
اإلس���فين
ُ
طرفي الجدل
نقص األمانة في
ّ
إلى ِ
الشعبي ،إمّا الشخصيتان موضوع
الجدل هذه األي���ام (الجلبي وعبد
ُ
فيمكن الق���ول أنهما ال
الواحد)،
تس���تحقان أكثر من اإلهمال كح ٍد
ُ
يس���تحق
اقص���ى ،وبالتأكي���د ال

أيّ���ًا منهما الهج���وم الصاعق أو
فوجهتي النظر
المديح المف���رط،
ّ
مفهومت���ان بدرج���ة أو بأخرى،
لكن هذا «الفه���م» لوجهة النظر
األخ���رى يختفي تماماً في ما نرا ُه
من جدال ،فيس���ي ُر الخالف ككرة
الثل���ج التي بحاجة لم���ن يعطيها
الدفع���ة األولى ث ّم يتركه���ا تكب ُر
بنفس���ها ،فما أن تبادر جهة إلى
المدي���ح المبالغ به ،حتى تش���ع ُر
الجه���ة المقابل���ة ،بأنها مدفوعة
لطرح الحقائق الس���يئة والتركيز
عليه���ا ،وهك���ذا ت���دور الماكنة
ُ
ويدق إس���فين صغير
اإلعالمية،
جديد ،و تنش���أ ش���قوق إضافية
في المجتمعُ ،ت ُ
ت���رك مفتوحة بال
حل ،ونحس بالمزيد من التش���تت
والفرقة ..تتراكم دون أن نشعر،
وتزيد الش���عور باليأس في لحظ ٍة
تحتاج منا إلى القوة والعزم ..فهل
ُ
هي مجرد صدف���ة؟ إنني ال اميل
إلى افتراض « الصدف» خاصة
وأنني راقبت في الماضي « كيف

األتراك يستهزئون من جهل العراقيين في تعاملهم مع المياه !!
طبعاًُ ،
نحن غير مس���ؤولين عمّا
يقول ُه ه���ؤالء الفاش���لين الذين
ٌ
وزارة أس���مها وزارة
لديه���م
الموارد المائية ،والتي لديها من
الموظفين والخبراء والمهندسين
والم���دراء العامّي���ن بالمئ���ات،
وتجدهم يتسيّدون وسائل اإلعالم،
وه���م يصول���ون ويجول���ون،
ويتباكون عل���ى مصيبة العراق،
لكننا مس���ؤولين عمّ���ا يجب أن
يق���ع على عاتقنا من مس���ؤولية
ونصحح ،أو على األقل نخبرهم
بالصحي���ح بتصرفاتهم الخاطئة،
أغلب الدول المج���اورة للعراق،
تملك أنهاراً وال ُ
ال ُ
تملك الكميات
المائية الهاطلة على اراضيها في
مواس���م المطر ،ومنه���ا الكويت
والس���عودية واإلمارات واألردن
وإيران ،ولك���ن عندما تأتي الى
السوق العراقية ،تج ُد كل الخضر
والفواك���ه واللحوم واألس���ماك
وحتى التمور ،مستوردة من تلك
الدول الفقيرة مائياً ،والغنية في
وحبّها لالستكشاف،
حبّها للوطنُ ،
وإيج���اد البدائل ،وع���دم التباكي
والبكاء بدموع التماس���يح على
ً
أصال غي���ر موجودة
أم���ور هي
ٍ
عل���ى اراضيهم ،ول���م يحصلوا
عليها ال بهب���ة ربانية وال بهبة

تس���قون محاصيلك���م بط���رق
النواعي���ر الت���ي تدار م���ن قبل
الحمي���ر والخي���ول  ..ال تقني���ن
وال تبطي���ن وال خ���زن ،أنتم من
يُضيّع الفرص ،وأنتم من يعيش
في عالم االس���تيراد ،وال يعرف
لألكتفاء شيئاً ،عرى ذلك الشاب
المهن���دس ،ليخب���ر الجميع ،إن
الحصص المائية تكفي العراق لو
أحسن العراقيون تدبيرها ،وعدم
فقدانها وخزنها بصورة صحيحة،
ُ
تذكرت حديث ذل���ك الرجل ،وأنا
أرى وألسبوعين متتاليين ،كيف
إن العراق أوش���ك عل���ى الغرق
نتيج���ة لهط���ول األمط���ار التي
ُ
تصل في بعض الم���دن العراقية
ُ
تتعرض للس���يول من تركيا
التي
ُ
وحي���ث تصل الى
والس���عودية،
مليارات األمت���ار المكعبة ،وهي
ُ
تجرف الطرق والسدود والدور،
وتم�ل�أ األراض���ي المنخفض���ة،
وجميعه���ا تس���ي ُر ال���ى نهايتها
نهري
المحتوم���ة ..س���ائرة الى
ّ
دجل���ة والفرات ،ومنه���ا يتوحد
النهران ف���ي كرمة علي ،ليدخال
في شط العرب ،ومن شط العرب
ذو المي���اه المالحة ال���ى الخليج
العربيُ ،
حيث ال منفذ للعراق إلاّ
ٌ
بعض من المس���احات البسيطة

فنادق تركيا ،ويت ُم االتصال معهم
ف���ي الفضائي���ات الخليجية على
أس���اس معارضة“ ،س���ختجية”
مزقوا س���وريا من أجل الدوالر،
و ُترسل لهم مساعدات من المال
والسالح من دول الخليج العربي،
ُ
الس���يطرة عليه���ا من قبل
ويت ُم
داعش ،وي���دور القتال اآلن بين
الحكومة السورية وداعش فقط،
وأغل���ب الس���وريين هاربين من
اإلرهاب الداعش���يُ ،
ست ماليين
نازح بين دول
مواطن س���وريٌ ،
العالم ،وأكث ُر من نصف مليون قد
ٌ
ُ
عبارة عن
المدن السورية
مات،

طب���ول الحرب والفتن���ة ،وبعدها
هرب���وا الى أحضان ال���دول التي
ترعى وتدعم الدواعش  ,وال أريد
أن اذكر اس���ماء الدول كالمملكة
العربية السعودية وقطر ،وبعضاً
من دول الخليج العربي الخجولة
ج��� ّدًأ إلاّ م���ن الخيان���ة  ,والتي
دعمت الس���ليمان ،ومن س���احة
االعتصام السيئة الصيت ،والتي
اُطلق عليها ساحة الثوار ،قبل أن
يعلنوا عن أسمهم األخير داعش،
إن المتتب���ع لالح���داث األخي���رة
وماتحقق��� ُه الق���وات العراقي���ة
والحشد الش���عبي من انتصارات

أشباح مخيفة ،وقس ٌم منها تهدمت
فيها ّ
ُ
ونحن
كل المن���ازل والدور،
نستغرب ..قبل أسبوع صدر قرار
ُ
ترسل
من امريكا ،بأنها س���وف
مائة ملي���ون دوالر مس���اعدات
ال���ى المعارضة الس���ورية  ..أي
معارض���ة ي���ا امري���كا ،التوجد
معارض���ة ف���ي س���وريا ..توجد
مرتزق���ة دواعشُ ،تدعم من دول
الخليج العربي وتركيا .
العراق
وقع ظل ٌم على العراق ..من يوم
ما اسقطت امريكا الصنم المخيف

حمزة الجناحي

المائية في مدينة البصرة ،ونعلن
بعد ع ّدة أش���هر إن الجفاف ّ
حل،
وإن مصيبة الحس���ين بن علي،
ستحدث في العراق ثانية وأن أهل
البصرة يكرعون المياه المالحة،
ويص���اب ابنائه���م باألم���راض
ُ
الجلدية والمعوي���ة ،وكان األمر
مجرد حديث للساس���ة الفاشلين
غرق وجفاف ،غ���رق وجفاف،
ويريدون م���ن العال���م اطالقات
مائية ،ويزودون العراق بالمياه،
لح ّكام
وبهذه الهراء المس���تديم ُ
العراق ،بغ���داد وديالى والكوت
وميس���ان والحل���ة والبص���رة
 ..م���دن تغ���رق نتيج���ة هطول
األمطار ،وبهذه الكميات الهائلة،
ٌ
ومع���روف عن مي���اه األمطار ،
أنها من أفضل المياه ،فهي نقية
وصالح���ة في مراحل س���قوطها
األول���ى لالس���تهالك الحيواني،
ُ
وتحمل معها كل بش���ائر الخير،
لك���ن العراقيين ،بدأوا يخش���ون
ويخافون من المطر وفيضاناته،
وكأننا نعيش في العام  1870م
 ..أعوام االحتالل العثماني .
اعتق���د إن العراقيين عليهم ومن
اآلن ،أن يمنع���وا أي حدي���ث
عن الجفاف وش���ح المياه الذي
سنس���مع ُه جازمين !! في أشهر

الصيف القادم���ة ،وال يعطوا أي
فرص���ة له���ؤالء ،بالتحدث عن
ه���ذا الموضوع ،ولو كان هؤالء
ً
فع�ل�ا ،بمعالج���ة األمر،
جادين
والقض���اء على القح���ط المائي
ُ
ومنذ عش���ر س���نوات
،لبادروا
بمعالج���ة األم���ر وما أبس���طه،
ولقد ُق ّدمت عشرات الحلول لهذا
الموضوع ،وكلها بسيطة ومقدو ٌر
عليها ،وبآليات الدولة العراقية،
للحفاظ عل���ى الكمي���ات المائية
،ومنعها من االنحدار الى حوض
ش���ط العرب ،ومنها الى الخليج
العرب���ي ،كم���ا ّإنُه م���ن الممكن
وببساطة ،اس���تغالل المنحدرات
في الصح���راء ..في مدن العراق
الجنوبية ،وتجميع المياه أو بناء
س ّد على شط العرب ،لمنع تدفق
تلك المي���اه ،وضياعها والحفاظ
عليه���ا ،وتقنينها ،وعدم الحديث
ثانية بهذا الموضوع الذي اصبح
ُ
الحدي���ث عنه بعد ه���ذه الموجة
المطرية ،أمراً فاسداً وقذراً.

صدام الى الي���وم ،جائت مجاميع
إرهابية من ّ
كل العرب وحتى من
وبدعم من دول الخليج
فلسطين،
ٍ
العربي وتركيا  ،بالمال والسالح،
بس���بب اس���تالم ( الجعفريي���ن-
المذه���ب الجعفري اإلس�ل�امي)
أول مرّة
بالعراق السلطة ،وهذه ّ
بالتاريخ الحديث ( ..الجعفريون)
يس���تلمون الس���لطة ،نتيج���ة
انتخاب���ات  ،أصبح���ت ّ
كل العرب
ٌ
اجندات
تدع��� ُم اإلرهابين ،وله���ا
بالع���راق ،وباألخ���ص بالمناطق
الغربية في الع���راق التي اُحتلت
من قبل داعش من العرب ،ومن

ضمنهم فلسطينيون انتحاريون،
بواس���طة حواض���ن البع���ث من
داخ���ل الع���راق ف���ي المناطق (
األربعيّ���ة – المذاه���ب األرب���ع
اإلسالمية) المظلومة من داعش،
وهم اآلن مُش���رّدين من داعش،
يعيش���ون بالخيم في ه���ذا الجو
الممطر الب���ارد ،ويحتاجون الى
تحرير مناطقه���م ،وإعادتهم الى
مناطقهم ،والقض���اء على الزمر
الداعشية بالعراق ..

احمد السلمان
ض ّد الدواعش ،اغاظت السليمان،
وب���دأ ُ
ينعق كالغراب,وبعد فش���ل
محاوالت���ه ف���ي عق���د مؤتمرات
الخيانة الت���ي ُعقِدت في الدوحة،
وض ّم جمي���ع الخونة الذين باعوا
العراق بدراهم الغرباء  ,واليخفى
على أهل األنب���ار والعراقيين من
جلب الدواعش للتخريب والقتل،
وإباح���ة األعراض ف���ي مدنهم ,
وعليهم أن يطلقوا على السليمان
( صكر افيل���ح ) و حكاية الصقر
ً
رج�ل�ا يدعى افيلح ،قد
 ,يقال إن
ربى صقراً للصيد ،والكل يعلم بأن
الصقر مع���روف في صيد الطيور

يكتبها السوريون بدمائهم وتضحياتهم ووحدتهم
الي���وم وتحت ضرب���ات الجيش
العربي الس���وري ،تتساقط بؤر
اإلرهاب ،وتتس���اقط معها أحالم
وأوهام عاش���ها ُ
بعض المغفلين
الذين توهموا س���هولة إس���قاط
س���ورية ،فبعد سلس���لة الهزائم
الت���ي مُني���ت بها ه���ذه القوى
الطارئ���ة والمتآم���رة ،ب���دأت
ه���ذه الق���وى إع���ادة النظر في
اس���تراتيجيتها القائمة والمعلنة
تجاه س���ورية ،ونحن نالحظ ّ
إن
حجم الضغ���وط العس���كرية في
الداخل السوري بدأ بالتالشي مع
انهيار بنية التنظيمات اإلرهابية،
وخصوصاً بعد إش���عال الجيش
وقوى المقاومة الشعبية ،معارك
كبرى وعل���ى ع ّدة جبهاتُ ،
فمنذ
مطلع شهر تشرين أول من العام
الحالي ،الحظ جمي���ع المتابعين
لمجريات الح���رب التي عصفت
ُ
تعصف بس���ورية،
وم���ا زال���ت
تغيّ���رًا مضط���رداً ف���ي قواع���د
اللعبة السياس���ية والعس���كرية،
يصب في مصلحة الدولة
والذي
ّ
السورية التي كسبت نقاطاً ع ّدة،
بينما خسرت قوى التآمر الكثير
ش���كل
من نقاطها ،بل تعرّت في
ٍ
كامل أمام الجميع.
الق���راءة الموضوعية لألحداث

تصمم قصة شيعية و قصة سنية
ُ
وكتبت عن
لكل موض���وع»(،)1
ذلك ف���ي الماض���ي ،وكيف يقوم
ّ
ب���دق األس���افين الكبيرة
اإلعالم
بين الش���يعة والسنة ..اليوم ُ
تدق
ُ
وتشق شقوق
اسافين عشوائية،
أخرى بع���د كل حادثة مهما كانت
صغيرة ،لذلك اتسائل مرّة أخرى..
إن كان هذا التش���ابه في الكيفية
تصنع بها الش���قوق ،مجرد
التي
ُ
مخضرمي السياس���ة
صدفة؟ اح ُد
ّ
ق���ال يوماً ّ :إنُه في السياس���ة ال
توج��� ُد صدفة ،ويمكننا أن نضيف
ّ :
بأنُه في اإلعالم ال توج ُد صدفة
!!
( )1كيف تصمم قصة ش���يعية و
قصة سنية لكل موضوع
http://www.iraqsop.net/post.
p=article&5576=hp?a

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

تكاملية ثالثية النصر السوري
على األرض الس���ورية ،تعطينا
تحس���ن ملحوظ فيما
مؤش���رات ُّ
يخص األم���ن المجتمعي واألمن
ّ
االقتصادي ،رغم حجم الماس���أة
التي لحقت بالس���وريين ،نتيجة
الح���رب عل���ى وطنه���م ،وفي
السياق نفسه ،هنالك رؤية بدأت
تتبلور في أروقة صنع القرارات
الدولية حول الملف الس���وري،
وترك���ز هذه الرؤية على وجوب
تج���اوز فرضية إس���قاط الدولة
والنظام في سوريةّ ،
ألن الوقائع
على األرض ،أثبتت عدم جدوى
ه���ذه الفرضية ،لق���د تجاوزت
س���ورية المرحل���ة األصعب من
عمر الح���رب المفروضة عليها،
ومهما حاولت دول التآمر إعادة
األمور إلى س���ياقها المرس���وم،
وفق الخطة المرس���ومة السقاط
س���ورية  ،فإنه���ا لن تس���تطيع
الوصول إلى أهدافهاّ ،
ألن حقائق
تلك الح���رب تكش���فت للجميع،
لذلك أقرّت القوى المتآمرة على
سورية ،بأن ُه يجب التعامل معها
بأس���لوب مختل���ف ،واالنفت���اح
ٍ
عليها ،ألنها س���تكون بصمودها
هذا ،محوراً جديداً في هذا العالم،
وسيُحدد هذا الصمود شكل العالم
الجديد ،الدولة سورية تعرضت
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لحرب ق���ذرة ،فالتقارير ومراكز
ٍ
الدراسات العالمية ،أ ّكدت ّ
أن عدد
الدول التي ُتص ّدر اإلرهابيين إلى
س���ورية ،تجاوز اثنين وتسعين
دولةّ ،
وإن هنالك غرف عمليات
منظمة ،ضمن بع���ض المناطق
المحاذي���ة لس���ورية ،لتدري���ب
وتس���ليح ه���ؤالء اإلرهابيي���ن،
ث ّم توريدهم وتس���هيل عبورهم
من أغل���ب المناف���ذ الحدودية،
وخصوص���اً الح���دود التركية،
والت���ي تحدثت هذه الدراس���ات
بإس���هاب ،ش���ارحة كيف
عنها
ٍ

س���محت تركيا بعبور عش���رات
اآلالف م���ن اإلرهابيي���ن ،لذلك
من الطبيعي أن نج���د اليوم كمًّا
ً
هائال م���ن اإلرهابيي���ن قد دخل
إل���ى س���ورية ،به���دف ضرب
المنظوم���ة الس���ورية المعادية
للمش���روع الصهيو -أميركي ،
وضرب الفك���ر العقائدي المقاوم
له���ذه المش���اريع ،وخصوص���اً
المنظوم���ة العقائدي���ة للجي���ش
العربي الس���وري ،واس���تنزاف
قدراته اللوجيس���تية والبشرية،
كه���دف تتبع��� ُه أه���داف أخرى
ٍ

ف���ي المنظوم���ة االس���تراتيجية
للمؤامرة الكبرى على س���ورية،
ّ
ألن تفكيك الدولة يستلز ُم تفكيك
الجيش ،وم���ن ث ّم المجتمع ومن
ث��� ّم الجغرافيا ،وكان هذا الرهان
هو الهدف األساس من عسكرة
الداخل السوري ،ومع استمرار
إنتص���ارات الجي���ش العرب���ي
الس���وري وتماس���كه وتالح���م
الشعب مع هذا الجيش العقائدي،
شكل تدريجي أهداف
انهارت في ٍ
ه���ذه المنظوم���ة ،أم���ام إرادة
الجي���ش وتالحمه مع ّ
كل كيانات
الداخل السوري من شعب وقياده
سياسية ،رغم محاوالت شيطنته
إعالمياً من قبل وس���ائل اإلعالم
،وقد ُش ّكلت معركة تحرير حلب
التي يخوضه���ا الجيش العربي
بدعم من حلفائه ،وما
السوري،
ٍ
س���يتبعها من مع���ارك  ..البداية
إلسقاط هذا المشاريع التقسيمية
للدولة السورية وللمنطقة العربية
ككل ،فاليوم من المتوقع أن يفتح
الب���اب أم���ام مع���ارك التحرير
الكب���رى ف���ي ادل���ب وحمص
وحماة ودمشق وريفيّها الشرقي
ً
انتقاال إلى معارك دير
والغربي،
ال���زور والحس���كة ،تزامناً مع
المعارك الكبرى التي تدور اليوم

واألران���ب والحيوانات األخرى ،
ُ
يحمل
إلاّ أن صقر افيل���ح لم يكن
للبي���ت س���وى االفاعي الس���امة
ويرميها له ،وبذل���ك اصبح ً
مثال
مش���هوراً ،ويقول بونابرت في
الخيان���ة (مثل الذي خان وطنه و
ُ
يس���رق من
ب���اع بالده مثل الذي
مال أبيه ليطع���م اللصوص  ،فال
أبوه يسامح ُه و ال اللص يكافئ ُه),
وعل���ى الدول الت���ي تحتضن هذا
الدعي أن تعرف إن غداً س���تدو ُر
وينقلب الس���حر على
الدوائ���ر،
ُ
وسيجلب لهم العارعلى
الساحر ,
ُ
م ّر التاريخ  ,وعلى الس���ليمان أن

يعلم إن س���احة المعركة جاهزة..
ال بالتصريحات ب���ل بالقتال وهو
من يحس��� ُم األم���ر  ,أم ّإنُه يعمل
بقول الش���اعر :أنا في الحرب ما
جرّبُت نفس���ي ولكن في الهزيمة
كالغزال !! وعليه إمّا الصمت أو
القتال وإلاّ
سيصبح مثل ليلو بنت
ُ
الجلبي .

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
ف���ي الجنوب الس���وري ،وبهذه
ً
أيضا ّ
،إن
المرحلة م���ن الواضح
لتماس���ك وتالحم القوى الوطنية
ُ
تؤمن
في الداخل السوري ،والتي
جميعه���ا بقضيته���ا والمتفهمة
لحقيق���ة وطبيعة ه���ذه الحرب
أبع���اداً وخلفي���ات ،دوراً بارزاً
بالتصدي لهذه المؤامرة ،ودعم
مس���ارات عمل الجيش العربي
السوري  ،ومن هنا فقد أجهض
ه���ذا التالح���م لثالثي���ة الجيش
والش���عب والقيادة السياس���ية،
خطط المتآمرين وأسقط أهدافهم
بالتضحيات الجسام ،فالمؤسسة
العسكرية الس���ورية ،ورغم ّ
كل
ً
رس���ائال
م���ا أصابها ،أرس���لت
واضحة ،وأثبتت أنها مؤسس���ة
عميقة ووطنية وقومية جامعة،
ُ
يمك���ن إس���قاطها أو تفكيكها
ال
حرب إعالمي���ة ،أو خلق
ضمن
ٍ
نقاط إرهابية ساخنة في مناطق
متع ّددة لمواجهته���ا ،فانتفاضة
الجيش العربي السوري األخيرة
والس���ريعة في وج���ه ّ
كل النقاط
وبدع���م كام���ل من
الس���اخنة،
ٍ
غالبية الش���عب السوري ،ش ّكال
حالة م���ن اإلحباط عن���د أعداء
س���ورية وأ ّديا إلى خلط أوراقهم
وحس���اباتهم لحج���م المعرك���ة،

فاليوم س���قطت يافطة “إس���قاط
س���ورية” ،بتالح���م الجي���ش
والش���عب والقيادة السياس���ية.
ختام���اً ،علينا أن نق ّر جميعاً ّ
بأن
صمود الجيش السوري والتالحم
بي���ن أركان الدول���ة وش���عبها
وجيش���ها ،للحف���اظ على وحدة
الجغرافي���ا والديموغرافي���ا من
األعداء والمتآمري���ن والكيانات
الطارئة ف���ي المنطق���ة ،والتي
المس بوحدتها ،ما هو إال
تحاول ّ
ٌ
ُ
سيثبت
فصول قادمة،
فصل من
ٍ
من خاللها السوريون أنهم كانوا
وم���ا زال���وا وس���يبقون بتكامل
وحدتهمّ ،
صفًا واحداً ض ّد جميع
مشاريع التقسيم ،وسيستمرون
في التصدي لهذه المشاريع ،إلى
أن تعلن س���ورية أنها أس���قطت
المش���روع الصهي���و -أميركي
،وانتص���رت علي���ه ،وهذا ليس
قريب ج ّدًا.
ببعيد بل يبدو أن ُه ٌ

