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يع�د ديوان باقر الس�ماوي الخام�س ) حينما تمطر 
كف�ي حج�را ( ذا خصوصية لعدة اس�باب أهمها أن 
جميع قصائد املجموعة قاربت قضية الظلم اإلنساني 
ع�ى م�ر التاريخ حي�ث اس�تهل الش�اعر مجموعته 
بقصيدة ) يف رثاء الحس�ن  ( ) ع ( ورسم يف لوحاته 
الالحق�ة ملحم�ة الثورة األبدي�ة لبني اإلنس�ان ضد 
الطواغي�ت والظلمة يف كل آن ، لقد ج�اء ديوان باقر 
الس�ماوي اعرتافا بأن الرصاخ وح�ده ال يجدي نفعا 
وال الهتاف لكن عندما يعمر حب الوطن والعش�ق له 
.. يمك�ن أن يموت االنس�ان يف حب�ه بصمت طمعا يف 

الحرية .
ال أخف�ي القارئ رساً  ان قصائد الديوان التي انبثقت 
يف غربة الس�ماوي ويف امصار ش�تى واكبت مس�رة 
الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني ، قصائد املجموعة 
ش�ظايا يف أش�الء الوط�ن الكب�ر تناث�رت جراحاته 
احتضنته�ا متاه�ات الوج�ع والوط�ن ول�م ترهقها 
الش�عارات التي تس�وقها الحكومات العميلة . يعتقد 
الس�ماوي كم�ا جاء يف مقدمت�ه للمجموع�ة بأنه قرأ 
التاريخ واس�تبق الحدث وواكب الكثر من التطورات 
التي ش�هدها ) الوطن الكبر (  ، وفيما يدافع الشاعر 
عن رس�الته االنسانية يف مواس�اة اآلخرين بالشعر ) 
ع�ى األقل ( ي�رى إنها لم تكن مهمة صعبة وحس�ب 
بل ش�به مس�تحيلة مش�بّهاً  نقل الحقيقة كمثل نقل 
قلباً  واجف�اً  راجفاً  من خانة الوجع والقلق اىل حالة 
األطمئنان تلك رسالة ال يحملها كما يقول إال ) أخيار 
العال�م ( ، ألنه يعتقد إن ف�ن تحويل املحنة اىل منحة 
والعذاب اىل عذوبة والحزن اىل رصيد مرتاكم من األمل 
تحت�اج لعبقرية ال يتقنها إال قلي�ل من البرش . ولعل 
م�ن املفيد أن نش�ر إىل أن نص�وص املجموعة كتبت 
قب�ل مدة طويلة حالت ظ�روف خاصة دون أن ترى 
النور بصورة ديوان ش�عر رغم انها نرشت يف وسائل 
إعالم  متعددة . وامللفت بمرارة إن الشاعر المس واقع 
وطنه بأجمعه وتعامل بحسية مع كل جزئية يف هموم 
الوطن وب�ذكاء تعمد أن يبدأ مجموعته بقضية كربى 
وهي قضية الظلم الذي لحق باإلمام الحس�ن ) عليه 
الس�الم ( اىل يومنا هذا وكأنه أراد أن يقول إن الظلم 
ظل�م كما هو لكن هناك نتائ�ج ترتتب عى هذا الظلم 
وال بد أن ينتهي ، لقد قارب الس�ماوي مأساة العراق 
بكل ش�عبه من الحروب والدكتاتورية والحصار ومر 
عى فلس�طن باألق�ى واس�تغرب تهاون مش�ايخ 
العرب وحكامهم وإهمالهم ألهمية هذا املس�جد . لقد 
كان أبطال الس�ماوي يف قصائده ب�دون عناوين وال 
نياشن كانوا أبطال ال تزحزحهم مدافع ونران العدو 
غاص�وا يف غياهب االمل املق�رتن بالدم ودون ضجيج 
أضافوا لبس�اطتهم وطيبتهم امتيازات وحفر خنادق 
رشف دون مقابل وتوجهوا اىل الله وغدت مشاكسات 
حكامهم ) الس�فلة ( محض افرتاء وان الجالدين هم 
من ضيّعوا فلس�طن وتباكوا عليها . يف هذه املجموعة 
أكد الس�ماوي جملة من الحقائق وفق وقائعها وأبعد 
من نقطة الالوراء بحلمه القديم وقارب دفء الحنن 
ذلك الحلم املمتد عرب فضاء مجهول  فالسماوي شاعر 
يش�غل الهمس بالحاس�ة وبص�دق اللوع�ة وينبض 
عاطف�ة يداوي ج�راح املظلومن وهو لألمانة س�بك 
يف مجموعت�ه مجال العبارة وعربة الجمال ووس�ع يف 
ص�وره املؤملة خياالت الغ�د املرتجى كم�ا يف قصائد 
الحس�ن ) ع ( ، محمد الدرة ، وغرها . ال أنكر إنه لم 

يغادر املألوف الش�عري يف مجموعته برمتها وجاءت 
قصائ�ده رغم اختالف ط�رق كتابتها ب�ن التفعيلة 
واملقفى لكن أظهر موهبت�ه املتميزة بجعل املجموعة 
مرتبطة بخيط واحد كاملسبحة بدأت حسينية وانتهت 
ووظف بذكاء بل مازج بن البعد العميق للثورة ورفع 
الظل�م والقدرة ع�ى التحريض وتنبي�ه األمة عى ان 
األعداء مهزومون من دواخلهم . ال أنكر إني أرى بعد 
ضياع العرب والتحكم الطائفي القذر س�يطرته عى 
فكرهم ومغادرة انتكاس�اتهم الصغرة الخارجية اىل 
انتكاس�ات كربى يف انفسهم ، أقول ان وظيفة الشعر 
بعد التغير النوعي املتسارع يف الرشق االوسط اجمل 
وظيف�ة يف ان يع�ود للروح للمايض وع�ى يد قلة من 
الش�عراء أما الغالبية فركبت موج�ة التخندق املقيت 

وضاع الشعر بأهله .
بحاج�ة  نفوس�نا  الحقيق�ة موجوع�ون يف  يف  إنن�ا 
اىل ترمي�م أخالق�ي يعال�ج أورامن�ا الخبيث�ة ويجد 
اس�تفهامات ألجوبتنا املس�تحيلة .. نعم إن نفوس�نا 
عام�رة باإلجاب�ات لكنن�ا نختلف يف طرح س�ؤالها . 
ببس�اطة ألن تراكم اإلنزياحات الشديدة علينا ذوبت 
تماما عش�قنا الروحي وفقدنا آخر وس�ائل األرتباط 
م�ع الل�ه والتأريخ  ، وال أخفي املتلق�ي أنني ترددتُ  
يف أن أقارب محتوى وفحوى املجموعة لس�ببن أولها 
إنني لس�ت قومياً  ق�ط ويل نظرة بأن الش�عوب هي 
من تضيّ�ع أحالمها ألنها تعي�ش إزدواجية فكرية ال 
مثيل له�ا خاصة يف املنطقة العربي�ة وأنا متيقن من 
ان العرب أمة ال تعرف إال أن تكون مطية ألمم أخرى 
لس�بب م�ا زال الدين يف معظ�م الدول ي�رى الظالم 
والج�الد مفرتض الطاعة ويمنح امللك وعائلته عصمة 
. وثانيهم�ا إن الش�عر يفقد تأثره يف النفس بس�بب 
تطور وسائل األعالم واالستغناء عنه صار شبه مؤكد 
م�ع التأكيد ع�ى ان العالقة بن الش�عر والتاريخ قد 
انته�ت تماما ألنه لم يعد ه�و الراوي األكيد للحوادث 
البرشي�ة ألن الص�ورة التي ينقلها الش�عر مشوش�ة 
وتحتاج اىل ايضاحات عديدة . ال أدري بل أنا متشائم 
م�ن ان القارئ س�وف يتلقف املجموع�ة كما حصل 
م�ع دواوينه الس�ابقة التي تفيض باملش�اعر النبيلة 
والت�ي نحتاجها عى الدوام ألنها كانت تس�توعب كل 
اللحظ�ات األنس�انية . ال أريد أن اق�ول إن املجموعة 
مغري�ة لكنها وثيقة تأريخية لقصائد باكية المس�ت 
ح�زن األم�ة بأجمعه�ا ح�زن ال يتع�دى الحج�ارة 
واألس�تنكار والش�جب واألدان�ة . لقد أدرك الش�اعر 
إن أألم�ة طحنها وهُنه�ا وخنوُعه�ا وطائفيتها وجاء 
مذك�راً  بالقضاي�ا الكب�رة والعظيمة املش�رتكة بن 
أبناء األمة بأجمعها ، ل�م يوقف نزيفنا فن ديوانه بل 
ذكرنا بمحطات غادرناها بأىس أو برشف . لقد كتبت 
قصائ�د املجموعة وش�اعرنا تحت تأث�ر نفيس كبر 
عاشه يف اغرتابه وغربته كتبت وقد نهضت احالمه مع 
الفقراء يف تحقيق نرص مبكر عى النفوس قبل االعداء 
. تنقل الس�ماوي ب�ن ليبيا والع�راق ومرص وبلدان 
أخرى يف تسجيل حوادث قصائده وال غرابة يف حرفية 
السماوي التي اثبتتها  دواوينه السابقة رغم اختالف 
الغرض الش�عري . إن الوصول لذائقة املتلقي يحتاج 
اىل طاق�ة كبرة وادوات مميزة وعمق ثقايف ومبادئ ) 
يرحمها الله ( فالسماوي عى األقل أشعل الشموع يف 
آخر نفق يف ظلمة األمة وهي تعيش خريفها املهول .

) حينما تمطر كفي حجراً  ( مجموعة باقر السماوي 

الخامسة طبعت يف النجف األرشف ب� ) 37 ( رصخة 
ملخيم رسمت مجازر تحت جنح السالم ووثقت حصار 
وحرائق الك�روم واألرز والبيوت وغادر بيت األوطان 
يف رحل�ة األل�وان بيت�اً  بيتاً  كي ال ين�ى نداء رجال 
مح�ارصون يف خنادقه�م ومن غص�ات يف صدورهم 
وه�م أحياء يرزقون وحرض عرس فلس�طيني حينما 
واجهوا بالحجارة املطبعون ووّثق وصية أخر ش�هيد 
من براعم الثورة  كتب عن أحالم وطن وأفول حضارة 
ونادى بصوت املخرب الرسي اوقف�وا تنفيذ انهزامكم 
تعال�وا ألنثي�ال جديد لكن اآللهة صمت�ت بعدما قتل 
الرشطي يف بيت العنكبوت كل الفرس�ان والشامخن 
ولي�س م�ن دمع س�وى دمع�ة مقدس�ية غاصت يف 
جف�ن القدس بانتظ�ار الرجل املوع�ود حينما يصدأ 
املوت وربم�ا يصحو العرب ويأتي النداء أيها الطغاة 
والق�ردة ... انتهت مجازر التنديد ودمنا ما زال دافئا 

ً عى خطى الثورة .
رس�التنا واضح�ة اقامة الع�دل بعد الظل�م والجور 
وتتحدى النفوس املكابرة وتتساقط كرؤوس الجبناء 
كل رؤوس القتلة والس�فلة عندما يأتي النداء يف حب 
الحس�ن ) ع ( والثأر للحسن ) ع ( ويأتي النداء .... 

) حينما تمطر كفي حجرا ً ( .
يف رثاء الحس�ن ) ع ( ص 23 كتبت يف مسقط رأس 
شاعرنا وال أريد كيف والكف التي رسمت رثاء لرجل 
بمس�توى الحس�ن ) ع ( وأنا متيقن من أن الش�اعر 
أدرك خطورة أن يكتب عن الحسن ) ع ( فجعلها )يف 
( وليس رثاء الحس�ن ) ع ( ألن رثاء الحس�ن ) ع ( 
ال يمكن أن يتمكن شاعر أو إنسان أن يصفه ألنه رس 
خلوده والدمعة في�ه تثبت إن الله وحده يعرف كيف 

يرثي رجل مثل الحسن ) ع ( . يقول الشاعر ..
فبارك الله يف نفس الحسن فقد

فاضت .. وقد ألهمت كل ّ النفوس هدى
تتض�ح الصورة والقناع�ة األولية للش�اعر يف اطالق 

كلمة ) كل النفوس ( .
يف ص 23 يقول ..

وكنت ترمي بأشبال ٍ إىل قدر ٍ ..
من السمو ّ... وما زال العدا بددا

ال أدري مل�اذا أرص عى كلمة ) وترمي بأش�بال ( رغم 
أن هن�اك م�ن الش�يوخ والصحاب�ة من قات�ل لكني 
ألتم�س له العذر بأنه أراد أن يقول أن الحس�ن قدم 

الشباب وبالغ يف التضحية لدينه .
ص 28 ) إغتي�ال طفول�ة ( وهي اىل الش�هيد الطفل 
) محم�د ال�درة ( والقصيدة مناس�بة لتذكر القارئ 
بالجور والظلم الذي حلّ  بالش�عب الفلسطيني وجاء 
الن�ص تتابعياً  وروى القصة من باب ان الطفل هزم 

األعداء بثورة الحجارة وعزز القول ..
سيدي يا أيها الطفل الكبر ..

ق�در األي�ام أن يفض�ح طف�لٌ  كل صم�ت األنظم�ة         
ص 31

القصيدة كتبت يف ليبيا .
يف ص 32 ) جس�د وقضي�ة ( ما زاج الس�ماوي بن 
الطغي�ان والدكتاتوري�ة يف رس�الة واح�دة وكي�ف 

يتمادى السفاح يف كل مكان .. يقول
لن ننحني ..

مهما تمادى القاتل السفاح يف طغيانه ..
وأحرق البيوت والحقول واملنازل ..

حتى وصل اىل ص 33  .. يقول

يا جسدي ...
كن حجرا ً ... وكن رصاصا ً يأكل املحتل واملجامل ْ

وكن سالح الرفض ..
والرقم الذي ... أصعب ما فيه يف دم املناضل ْ

يف قصيدة ) تحدي ( ص 35 .. يقول
فكل أسواري هنا .... نسيج عنكبوت ْ

وص�ف رائ�ع تح�دث عن حل�م أو عن مي�ت  او عن 
صاح�ب قضية ، ب�ل تحدث عن نفس�ه حن تقمص 

دور املجاهد العراقي والفلسطيني .. بقول
أنا هنا محارص ٌ من أكثر الجهات ...

أرفض أن يختنق الشعر عى نافذتي ...
وتنتهي الحياة ..

رس�ائل ح�ب   ..  ) مفخخ�ة  رس�ائل   (  38 يف ص 
ترس�م ارصار العش�ق عى مواجهة الجالد ومواجهة 
الس�جانن املزروعن يف أف�واه الطرقات واملعتقالت ، 
يف هذا النص تتحقق نبوءة الش�اعر بس�قوط الطغاة 

يقول ..
ال تجزعي ... محبوبتي الصغرة

س�وف يظل حبنا ... رغ�م جراح الص�رب واملصاعب 
املريرة

إني أرى الشيطان يف جولته األخرة
مثخنة جراحه ...

وفاقد اإلحساس والبصرة  ..
ويف هذه القصيدة تظهر انعطافة يف رسالته املفخخة 

فيميض يقول ...
أرجوك يا حبيبتي الصغرة ...

أن تمنحيني حبك .. وعشقك ...
ويوغل يف تواصيف الحب ... العشق .. ويرجو خصلة 

من ظفرتها ..
لق�د دأب العرب األوائ�ل عى األحتف�اظ بخصلة من 
ظفرة الحبيبة كتعويذة وتذكره بالتضحية والعودة 
اليها إنها الوعد .. وتميض القصيدة وال أريد أن أفس�د 
عى املتلق�ي متعة القراءة فقط أش�ر اىل اىل أن باقر 
الس�ماوي قطع الطريق عى بعض أحالمي يف انتزاع 
مس�مار واحد من لوحه املبارك .. ربما ألنها كتبت يف 

رست يف ليبيا عام 2000
ص 41 .. ) ع�ى خط�ى األستش�هاد ( ل�م يغب ذاك 
االنحناء يف ليله ونهاره فشاعرها ضلع للثورة ويرسم 
ملحم�ة انفج�ار انثي�االت العطر يف ه�ذا املرشوع ) 
خطى االستش�هاد ( رغم قس�وة الع�دو إال أن هناك 
حلم لم يخرسه صوت املجنزرات والجنراالت وهزيمة 

العمالء ..
يقول ...

واسقي نخيل الدار ... صرب املعركة ..
وانتظري ثمار  ..

يمي�ل يف ه�ذه القضي�ة اىل ممازجة العش�ق بالثورة 
واقرتانهما وجعلهما أضداد متشابكة ..

جرح وحناء
سور مباركة ..

صرب مفتاح صوت املعركة
النرص كالصبح آت ..

أو العكس سيان عند الثائر الصابر ..
هن�ا عى كف الرم�اح تحن�و بليل الوجع .. عش�يقه 

الوطن
يف ) دم وكربي�اء ( حاك�ى ش�اعرنا الش�هيد ابو عيل 
مصطفى .. الذي نال الشهادة وترك خلفه شعب كلّه 

ُ أبو عيل مصطفى .
يف مجازر صربا وش�اتيال رغم ان الحادثة قبل تأريخ 
القصيدة لكن الس�ماوي نجح يف رس�م صورة مليئة 

باالنكسار لضحايا املجزرة .. لكنه أشار بقوله ..
عزاؤنا يا أخوتي ...

إن الذي يموت مظلوما ً عى ترابه ...
قد أشرتى الجنة بالشهادة ..

يف دمش�ق رس�م الس�ماوي يف بوحه ) أيها السادة .. 
ش�كراً  ( صور عديدة بن الرتح�ال والحرة والحنن 
واالرصار ع�ى التحم�ل وع�ّرج ع�ى ع�ار الحص�ار 
ورصاص أزالم الحدود يف كل البالد واس�تفهم مجيبا 

ً عن لّب السؤال
أن دمنا أرخص من ماء الحياة ..

اليس الدم هو الحياة ؟
) الله يا ع�رب ( .. يف طرابلس الغرب كتب بوحه عن 
فلس�طن القصيدة بمجملها لكل الشعب العربي ملن 

يرسم جغرافية السياسة وسياسة االنكسار ..
صار السماوي يبكي عى أسوار قدس الله ..

ال يشء يرد سوى الصدى ..
فنران الكالم أدمنها الطغاة الجبناء ..

نعم ..
لكن عزاؤنا خالف النواميس .. بل يف لحظة األحالم .. 

أحالم الفقراء .. أحالم بال شخر ..
وكذا الحال يف نص دمعاته املقدسية التي رسمها عى 
ضف�اف طرابلس قبل أن تغتال ك�ف التفاوض آخر 

أحالم االنتظار ..
بحرقة يتحدث الشاعر عن لوعة الوطن وضياع الحلم 

األكيد ..
ص 64 ) حينم�ا تمطر كف�ي حجراً  ( .. وهي عنوان 
املجموع�ة  ، ه�ذه القصي�دة ال أق�ول عنه�ا س�وى 
أنها رش�قات من  خل�ف أبواب الح�زن  صفعت كل 
الخطاب�ات والعنرتيات وكتب أطفال ش�عب مقهور 

مستقبلهم املنظور .. وستدور ... وستدور .
يف ) شموخ ( التي كتبت يف تونس كما هو حال حينما 
تمط�ر كفي حجراً  .. ق�ام كالعنقاء من ذاك الرتاب .. 
ض�ج كالطوفان يف كل البالد .. صوت الش�اعر الثائر 

من  رمز الجهاد ..
يا لجرح الدهر واآلالم ... تنادوا ... اس�تووا عى رقاب 
الجياد .. الخصب آتٍ  .. وسيأتي من بغداد .. وعد الله 

ال خالف لوعده .. سيدخلونه مرة أخرى ..
نفض ترابه الس�ماوي وقرأ صحائ�ف التأريخ وقال 

بشموخ :
بعد أن طال زمن القهر يف ذاك الرساب ..

يف قصي�دة ) ف�ارس ( الت�ي أهداه�ا للش�بل فارس 
ع�ودة وه�و يواجه دباب�ة صهيونية حاكى ش�اعرنا 
الش�بل املق�اوم وم�ى يف قصيدة ) بي�ت العنكبوت 
( .. الت�ي طرح فيها تس�اؤالت بل حجج�ه عليهم  ) 
ي�ا س�يدي الثائر أهل فلس�طن أوىل بتحريرها ( ) ال 
تذكرن�ي بم�ن صنع الحرب قبل أن يصنع الس�الم ( 
.. يف بي�ت العنكبوت ما زالت عقلي�ة القرن العرشين 
س�ارية يف ذه�ن الجمي�ع .. اآلن ضاع�ت القضية .. 
بل ض�اع الش�عب بأكمل�ه .. يف خن�ادق الطائفية .. 
م�ن نبكي عليهم .. يرتكون ارسائيل ويتش�ظون عى 
اطفال مدارس�نا ونحن من وهب فلسطن كل يشء .. 

باختالف الحاكم طبعا ً ..
وسنبقى ..

وعد موعود ..
يف ) الرشطي األخر ( ص 75 ال تعليق عليها ..

) صم�ت اآلله�ة ( ص 78 .. جرح يف طريق الس�ماء 
.. اس�تنهاض للتأريخ .. التأريخ ال�ذي ما كان عربيا 

ً قط ؟! ..
أس�جل اس�تغرابي رغم موس�يقية القصي�دة أن ابو 
اله�ول واألس�تغاثة به فمن ه�و ابو اله�ول يف روح 
القصي�دة ؟ ه�ل هو مرص ؟ أم الحاك�م ؟ أم التأريخ  

أم ماذا ؟ ..
س�ؤال واضح تفضحه حروف القصيدة وخاتمتها .. 

يقول ..
يا أبا الهول ..

بحق الله فض ّ اآلن ختم املفردات ..
رشبت أوردتي من وجع األيام ..

وانسابت عى درب الحياة ..
فتكلم ..

فأنا أرفض ما قيل قديما ً ...
إن ما فيك تداعى ....

ثم مات ..
إتضح�ت الصورة وملن يكلم الس�ماوي وأي ش�عبٍ  

يناديه ؟ ولم ؟
أق�ول ... ال أرج�و أن أكم�ل كل ما ج�اء يف املجموعة 
املتكون�ة م�ن 37 رصخ�ة .. ألن يف مجمله�ا نتحدث 
عن الثورة الفلس�طينية ووجع الشعب الفلسطيني يف 

مواجهة األحتالل الصهيوني ..
وهنا .. أس�جل اس�تغرابي أن الس�ماوي لم يرش اىل 
احت�الل العراق ع�ام 2003 وكيف واجه�ت كتائب 
مسلحة مقاومة لالحتالل منذ الوهلة األوىل .. وأرغمته 
يف النهاي�ة عى األنس�حاب .. نعم عى عكس من قاتل 
األحت�الل وهو ميلء بالغل لش�عب الع�راق بل زاد يف 
عدوان�ه بعد خروج الغزاة .. ه�ذا الفكر الكافر بحق 
اآلخ�ر .. الفكر الذي انتهجت�ه  الصهيونية منذ همفر 
وحت�ى الس�اعة .. ه�ذا الفك�ر الخرف ال�ذي يغذي 

بأموال الفقراء ليذبح األطفال واألبرياء ..
الخالصة ..

) حينما تمطر كفي حجراً  ( .. قصائد وثقها للتأريخ 
وسجلت وقائع اعالمية كثرة وحاول فيها ان يالمس 
احس�اس العرب�ي قبل ان يبدأ الخري�ف العربي .. ال 
أضيف جديداً  بأن السماوي شاعر كتب يف كل غرض 
وه�ذه املجموع�ة أضافت الي�ه وملرشوعه الش�عري 
تراكيب جديدة أنا مندهش من عطاء باقر الس�ماوي 
وعذوبة بوحه والص�ور الجميلة التي ينحتها يف فكر 
املتلق�ي كما ان س�عة خيال�ه جعلته يعي�ش يف قلب 

العاصفة ..
قدم السماوي ديوانه هذا لربط من جديد بن تاريخ 
االم�ة وثوراته�ا وليقول ان الش�عر ل�م يتزحزح عن 
موقعه وان قلّ  مريدوه وتوس�عت وس�ائل األعالم إال 

إنه ظل ّ مدّوي ويفجر الثورة يف كل لحظة ..
لقد ق�دم لن�ا إرصاراً  عى مواصل�ة التأمل يف مجمل 
القضاي�ا التي نحن نعيش�ها وأوقد مش�عالً  جديداً  
لتحرير فلسطن ) فلسطن ( مقدساتنا التي نسيناها 

وسط العاصفة ..
منجز الس�ماوي مفخرة جديدة للشعر العربي عامة 
والشعر العراقي خاصة .. ونرجو له املزيد من التألق 

واالبداع

ع�ن دار تم�وز للطباع�ة يف دمش�ق ص�در للربوفس�ور وليد ش�اكر 
نع�اس كتاباً نقدياً جديداً بعن�وان ) املكان والزمان يف النص االدبي ) 
الجماليات والرؤيا( ب� 270 صفحة ،والكتاب محاولة يف قراءة االبداع 
املكاني والزمان�ي يف اطار ابحاث مفتوحة يف تلمس العالقات املكانية 
والزماني�ة وتحوالتها ضم�ن مدار اس�تكناه فاعليتها وف�ق منهجية 
قائمة عى رصد الرؤى ملجموع الخصائص التي ينتمي اليها كل نص 
ادبي ،ويتضمن املنجز دراس�ة تمهيدية يف املنفي واملكان والشخصية 
ومس�توى الرؤي�ة اضاف�ة ألهمية امل�كان والش�خصية يف املرسودات 
ويالم�س الباح�ث امكن�ة املنف�ى واملنفى املتوح�د ومنف�ى الخارج 
والداخ�ل كما يقارب البعد الس�يميائية ألمكنة املنف�ى ويميل الباحث 
اىل دراسة التسامي بالغريزة سيما الجنسية اضافة للتماثل والتشويه 
والهذيانات الدينية ويغ�وص يف ثيمات متغرة ويختتم الباحث بحثه 

باالس�تنتاج ال�ذي تضمنه املنج�ز. واعتمد الباحث ع�ى قائمة كبرة 
م�ن املص�ادر الحديثة والقديم�ة العربية منها والغربي�ة معتمدا عى 
عدة محاور اهمها املكان والزمان وفلس�فة الجس�د واش�كالية املكان 
وجدلي�ات عديدة. يف هذا الكتاب يقدم الناقد وليد ش�اكر نعاس رؤية 
نقدية مميزة ويجد امللتقي نفس�ه يف عالم كبرمن التأمالت سيما وأن 
املؤلف تش�كلت لديه انطباعات اجتماعية دفعها عى شكل شفرات يف 
منجزه رس�متها الهندسة املكانية والزمانية تش�كلت لديه انطباعات 
اجتماعي�ة دفعها عى ش�كل ش�فرات يف منجزه رس�متها الهندس�ة 
املكانية والزمانية . مما تجد االش�ارة اليه ان مؤلفات الربوفسور وليد 
شاكر نعاس االستاذ يف جامعة املثنى تتميز بعمقها وتقريب واختزال 
النظرية التي يقاربها بدون زخرفة او كلمات قاموس�ية ولعل امللتقي 
يج�د متعة كب�رة يف ان تختزل كل هذه املؤلف�ات يف كتيب واحد يفي 

بالغ�رض، صحيح ان لي�س لدينا نح�ن العرب مدرس�ة نقدية رغم 
اصال�ة ابداعن�ا الرسدي والش�عري اال ان ت�أ ثر املب�دع بالحضارات 
االخ�رى جعل من الناقد العربي س�واء كان صحفياً او اكاديمياً يمثل 
مدرس�ة بحسب أيدولوجيته الفكرية وهذا مايعاب عى املبدع العربي. 
الن أدلجة النقد تش�وش ع�ى امللتقي وتجعله مرتب�كاً وتختلط عليه 
االلوان لكن وليد ش�اكر نعاس اعطى انطباعاً اكيداً ان امللتقي العربي 
يمكن�ه االس�تدالل عى مدرس�ته النقدي�ة عندما يتمع�ن االضطراب 
الفكري والس�يايس والديني الذي عاش�ته املنطقة العربية واستهداف 
الحضارة بمجملها فيتقن ان هناك مدرس�ة نقدية ناضجة لكنها غر 
مكتش�فة بس�بب الزحف عى الثقافة العربية واالسالمية واالحتالالت 

الكثرة والرصاعات التي تهدد الجنس العربي بثقافته كلها.

كيف أنى رحلة األحزان؟
والرصاخات التي جاءت من قلب محارص
كيف أنى حصار القلب يف أصل التغافل

بل يف جفو التعامل
كيف أنى

بل كيف ألشقى
وأنِت رثاءك دائم

وثراءك واهم
كيف وشموخي اللفظي تهاوى

مثل بيت العنكبوت
ودموعي أحرقتها سنينك وانتظاري

حتى صدأ الوهم الذي
كان يف الظل يحبو

وتماهى ولعا ببعض وضعي
كيف أنى

وأنِت
عى خطى األحالم قبيل
وانتهينا يف  برود عابر

لقرار ليس مني!
أوراقي اآلن جرحي

وصباحي ماعادت به البتة بالبل
وحقويل أفقدت كل السنابل

وإنا الهج بذكراك عندي وأجادل؟
لن أرتجي منك إال بريقا

ينهي أكذوبتك الكربى
ويوهم كل صمتي

بأني محض افرتاء وانتظار
وسيصبح الحب فيك عار
 واناوعيونك لست راض

حتى أالن عني
 اسأيل

 يف جروحي وأوهامي

 واسأيل حتى األنامل
سأفجر الدمع يف وجه سكوتك

صدقيني ليس ضعفا
بل ألني

أدمنت حروفك
كيف أنى

وأنِت التذكريني

■ ماه���ي تأثي���رات عدم اق���رار الموازنه على المش���اريع في 
المحافظه؟

- لعدم اقرار املوازنة تأثر كبر عى مستوى النمو يف 
القطاعات كافه بسبب عدم كفاية التخصيصا لاليفاء 
بأستحقاقات الرشكات  واملقاولين التي تقدمت كثرا 
بنس�ب انجاز املش�اريع املحاله من الس�نه الس�ابقه 
مما س�يؤدي اىل توقف هذه املشاريع فضال عن عدم 
اس�تكمال الخط�ط املوضوعه لتكامل املش�اريع من 
خالل تنفيذ مش�اريع جديده تكم�ل الخدمه املقدمه 
من املشاريع قيد التنفيذ والتوقف التام يف تنفيذ خطة 

سنة 2014

■ هل تتوقع عدم اقرار الموازنة من البرلمان الحالي وفي هذا 
الحال س���وف تقر من البرلمان المقبل الذي قد يطول تش���كله 

ماهي الصيغة القانونيه المحتمله لصرف مبالغ الشركات؟
- يف ظل الجدل الحايل واالنقسام يف الساحه السياسيه 
فضال عن نتائج السباق االنتخابي ومع االسف بعض 
الكت�ل السياس�يه املوازن�ه كورق�ة ضغ�ط لتحقيق 
مصال�ح حزبي�ه وكتلوي�ه الاتوقع اق�رار املوازنه يف 
القريب العاجل واالس�تمرار بالرصف عن املش�اريع 
وفق نس�بة%12 حسب قانون املوازنة للعام السابق 
اي مايت�م رصف�ه من ش�هر ماي�س مثال م�ن العام 
الس�ابق يتم رصف�ه يف هذاالش�هر دون زياد هاال ان 

املشكله هي بعدم استحداث مشاريع جديده.

■ كجه���ة رقابيه في مجلس المحافظه كيف تقيمون نس���ب 
االنجاز المتحققه من مشاريع المحافظه.

- اذا مانظرن�ا اىل الخط�ه بص�ورة اجمالية نجد ان 
جمي�ع املش�اريع احيل�ت اىل الرشكات املنف�ذه وهذا 
يشء ممتاز اال ان نس�بة انجاز املشاريع تفصيال فيها 
مشاكل كبره ونسب انجاز ضعيفه والسباب مختلفه 
أهمه�ا عدم قدرة ال�رشكات عى االيف�اء بااللتزامات 
الس�باب فنيه ماليه اداريه تخص عمل هذه الرشكات 
واس�باب تخص جهة التعاقد واج�راءات غر حازمه 
تجاه هذه الرشكات فتجد مش�اريع محاله منذ س�نة 
2011 ونس�بة االنج�از التتج�اوز %10 دون قيام 
املحافظ�ة بأتخاذ اجراءات قانونيه  الواجبه وهكذا يف 
مجال  الكهرباء والطرق مثال وتجد مشاريع عى ذلك 

بلغت نسبة انجاز مراحل متقدمه.

■ ماهي المحاور الرئيس���ة الت���ي يتمحور حولها عمل مجلس 
المحافظ���ة ويوليه���ا اهتمام���ا خاص���ا في ه���ذه المرحلة كيف 
تضعن���ا في ص���ورة ورؤى اعض���اء المجلس للنه���وض بالواقع 

الخدمي للمحافظة ؟
- من املعروف ان مجلس املحافظة هو مجلس خدمة 

وبالت�ايل فان جمي�ع الجهود تصب نح�و العمل عى 
تقدي�م الخدم�ات بمختل�ف انواعها وب�كل املجاالت 
االقتصادي�ة والصناعي�ة واالجتماعي�ة والعم�ل عى 
تطوي�ر واقع الحياة يف املحافظة باس�تكمال انش�اء 
البنى التحتية للخدمات وعليه فان جل تفكر اعضاء 
املجلس سيس�ر بهذا االتجاه من اجل تحس�ن واقع 
التعلي�م عرب االهتم�ام باملدارس واملناه�ج واملالكات 
التعليمي�ة وكذلك تطوي�ر قطاع الصح�ة واالهتمام 
باملؤسس�ات الصحية ومحاولة سد النقص الحاصل 
االجه�زة  وكذل�ك  التخصصي�ة  الطبي�ة  امل�الكات 
والعالج�ات املختلفة وهكذا بقية قطاعات االس�كان 

والطرق والزراعة والري وغرها . 

■  الكثي���ر م���ن البل���دان اتجه���ت نح���و االعتماد عل���ى قطاع 
االس���تثمار في بناء وتنمية اقتصادها م���ا هو تقييمكم لواقع 
قطاع االس���تثمار في المحافظة سيما وان المثنى مركز مهم 

لجذب االستثمار الصناعي في قطاع االسمنت خاصة؟
- لك�ي نكون موضوعين يف وصف واقع االس�تثمار 
باملحافظ�ة البد من ان تكون هن�اك تقييم موضوعي 
إلداء هيئة االستثمار خالل السنوات املاضية والجهود 
املبذول�ة يف تروي�ج وتس�ويق الفرص االس�تثمارية 
الناجح�ة باملحافظ�ة وجلب رؤوس االم�وال لتثبيت 
بنظ�ر  اخذي�ن  املحافظ�ة  يف  االقتص�ادي  الواق�ع 
االعتبار عدم اس�تكمال او وضوح او مالئمة القاعدة 
الترشيعية التي تنظم عملية االستثمار الذي اعتقد انه  

الزال معوق بهذا الجانب مع وجود معوقات اخرى يف 
رأي تخص ثقافة االس�تثمار القارصة لدى الكثرين  
وعدم املعرفة بالجوانب املرشفة لها باعتبارها الجانب 
القوي لدعم ومساندة خطط الحكومة يف ردم الفجوة 
الواسعة يف واقع لخدمات الحايل باملقارنة مع الطموح 

وما توفره من فرص هائلة بهذا املجال .
وعى العموم يف واقع املحافظة هناك مشاريع صناعية 
مشجعة ولها تأثر ملموس من خالل طرح مخرجات 
هذه العملية اىل الس�وق العراقية بإنتاج سمنت ذات 
مواصف�ات جيدة ولد من رحم عملية االس�تثمار . اال 
اننا يف لواقع بحاجة اىل الكثر ويتحقق ذلك من الدعم 
والتقويم املستثمرين لحركة االستثمار يف املحافظة . 

■ ظ���ل قطاع الكهرب���اء االفقر في العراق رغم التخصيصات 
المالية الهائلة متى ينتهي هذا الملف برأيكم؟ 

- اعتقد تنتهي مش�كلة الكهرب�اء عندما تكون هناك 
رؤية واضحة وتنسيق وتعاون بن الحكومة املركزية 
والحكومات املحلية ومحاربة الفس�اد املايل واالداري 
لعقود تطوير هذا القطاع وكذلك عندما يأخذ الربملان 
دوره الحقيق�ي يف متابع�ة ذل�ك من خ�الل الرقابة 
والتقوي�م إلداء ال�وزارة وع�دم حماي�ة املفس�دين . 
ومن جانب اخ�ر ايجاد ثقافة املواطن�ن فيما يتعلق 
باالس�تهالك االمث�ل وع�دم الهدر يف الطاق�ة ووجود 
كلف حقيقية عن االستهالك الصناعي والتجاري مع 

مراعاة االستهالك البرشي.

■ ف���ي قط���اع الكهرباء هناك محطة تولي���د 500 ميكا واط 
الزال���ت من���ذ عامين تقريب���ا عرض���ة للعوامل الجوي���ة  كيف 
تتعامل���ون كمجل���س محافظة مع ه���ذا التلكأ اذا م���ا علمنا ان 
محطتي التوليد احداهما عاطلة واالخرى كثيرة التوقفات ؟

- واقع الكهرباء مؤس�ف ليس عى مستوى املحافظة 
بل البل�د بالكامل وتقييم موضوعي هناك تباين كبر 
م�ن ترصيحات املس�ؤولن ع�ى هذا القط�اع وتبن 
الواق�ع الفع�يل واعتق�د ان الوضع سيس�تمر طويال 
لعوام�ل كثرة اهمها عدم اش�رتاك املحافظات يف هذا 
املل�ف وان نقل الوزارة تحتف�ظ بتجاهل املحافظات 
لها. وخر مثال عن ذلك هو عدم قيام الوزارة بالجدية 
بالتعامل مع محطة كهرب�اء املثنى) 500 ميكاواط( 
الت�ي وصل�ت كافة معداته�ا اىل موقع العم�ل اال ان 
الوزارة لم تعمم بإحالة التنفيذ اىل الرشكات القادمة.

ام�ا فيما يتعلق بمجلس املحافظة فانه اتخذ خطوات 
مهم�ة باتجاه تحديد ش�بكة خطوط نق�ل الطاقة يف 
املحافظة وانش�اء محطات التحويل الثانوية وتجهيز 
دائرة كهرباء املثنى باملواد االحتياطية املطلوبة ضمن 

مشاريع الخطة االستثمارية . 

■ تمي���زت خطط المحافظة في اقرار المش���اريع بالبطء كما 
لم يتم العمل بمشاريع الخطة الخمسية هل في نيتكم وضع 

خطة خمسية لمشاريع المحافظة ؟ 
- اعتق�د ان الخط�ة الخمس�ية املع�دة ه�ي خطوة 
عريضة لتنفيذ مشاريع معينة يف القطاعات املختلفة 
وان م�ن وضع هذه الخطط قد ال يالمس الواقع لعدة 
اس�باب م�ن اهمها ع�دم اعتم�اد التخطيط الس�ليم 
وااللت�زام ب�ه وهو حج�ر الزاوية يف عملي�ة التطوير 
ونس�جه لذلك كانت املش�اريع املعدة ه�ي يف الواقع 
لس�د حاجات ملح�ة يف كافة القطاع�ات وبالتايل قد 
يت�م اعطاء اهتمام لقطاع عى حس�اب اخر الرتباطه 
بحي�اة املواطنن وعى العموم الخطة الخمس�ية هي 
االطار العام لهذه املش�اريع عى االجمال . واعتقد ان 
ع�ى مجلس املحافظة ايالء االهمي�ة القصوى لعملية 
التخطيط الس�ليم واع�داد خطة قصرة ومتوس�طة 
وطويلة املدى تتكامل يف النتيجة إلنتاج خدمة حس�ب 

املواصفات املطلوبة ويف كافة القطاعات .

■ ظ���ل الناخ���ب ف���ي المحافظة ف���ي قالب واحد ول���م يغادر 
القوائم المعروفة كيف تقرأ ذلك وما تفسيرك لعزوف الناخب 
ع���ن المش���اركة ف���ي االنتخابات الس���ابقة )أنتخاب���ات مجالس 

المحافظات(قياسا بسابقاتها ؟ 
- حقيقة ال توجد متغرات كبرة عى املشهد السيايس 
يف املحافظ�ة وبالتايل تبقى الخي�ارات محدودة ومن 

جه�ة اخرى يتجذر بعض االحزاب يف الجميع اعضاء 
لها نوع من االمان باتجاه الحفاظ عى جمهورها . 

ويف الواقع حدث تغي�ر اال انه طبق بدخول واجهات 
سياس�ية جدي�دة اىل املش�هد يف املحافظ�ة . حققت 
نجاح�ات جي�دة اىل عمره�ا ، ونظ�را لع�دم وج�ود 
برنامج انتخاب�ي مغري للجمهور اال لدى واحدة من 
هذه الكيانات اثر بش�كل كبر عى االوساط الشعبية 
املس�تقلة باتجاه املش�اركة باالنتخابات باإلضافة اىل 
وج�ود عوامل اخ�رى هي ع�دم االيف�اء بااللتزامات 
الس�ابقة ادى ايض�ا اىل تقلي�ل نس�بة املش�اركة يف 

االنتخابات .

■ هناك من يرى ان الحوار مع الخصم كفيل بتغيير موافقة 
او حلحلته���ا لكن هذا وف���ق المقاييس الطبيعية وفي ظروف 
المنطقة الحالية حيث الشد الطائفي على اشده هل تعتقد ان 
هن���اك تداخال ف���ي الخنادق واننا امام فوضى عارمة في الوطن 

العربي او نشوب حرب اهلية بين الطوائف ؟ 
- ال يشء افض�ل من الح�وار ومعرفة ال�راي والراي 
االخر يف كثر م�ن االمور وان حدث ذلك كفيل بالحل 
اذا كان االختالف عى الربامج االهداف والخطط لبناء 
الوط�ن ومعالجة املش�اكل في�ه . اال ان االم�ر عندما 
يصل اىل التخندق الطائفي يكون الحوار احيانا عقيم 
عند الذين يدافعون ع�ن الطائفية كمعتقد وبتعصب 
اعم�ى متمس�ك باألخالق وغ�ر  باحث ع�ن العوامل 
املش�رتكة بن هذه الطوائف لذا س�يكون هناك ش�د 
طائف�ي كبر كما هو الحال االن يف الوطن العربي، اال 
ان ذل�ك ال يعني ان تكون هناك حرب طائفية لوجود 
ق�ادة يخش�ون الل�ه يف ترصفاتهم س�يكونون عامل 
مخفف له�ذا االحتقان وس�يحولون دون قيام حرب 

اهلية طائفية ان شاء الله. 

■ م���ع يقينن���ا المطل���ق ب���ان العراقي االن من يش���كل مطلق 
بمنط���ق التبادل الس���لمي للس���لطة اال في بع���ض المواقع مع 
وج���ود ه���ذه الثقافة هل تعتقد اننا في الطريق الصحيح لبناء 

دولة ديمقراطية ؟ 
- من خالل دراس�ة املش�اكل والك�وارث التي تركها 
النظام الس�ابق وتدمره بالكامل للش�عور بالوطنية 
واملواطنة وزرع ب�ذور االختالف والحقد والتنازعات 
ب�ن ابناء الوط�ن ورغم ق�رص عمر النظ�ام الجديد 
بالع�راق وم�ا رافق�ه ايضا م�ن مش�اكل ومعوقات 
ورغ�م التجارب التي مر بها الوطن الخاص بالتداول 
السلمي للسلطة نستطيع ان تقول بثقة اننا سائرون 
لبناء دول�ة ديمقراطية مع وج�ود تحفظ عن بعض 
الط�رق واالس�اليب يف عملي�ة البن�اء اال ان�ه بمرور 
الزمن س�وف نميض اىل دولة ديمقراطية وفق املعاير 

الصحية .

■ معظ���م القوائ���م تقدم برنامج���ا انتخابيا لكن ل���م نرى من 
ينف���ذ برنامج���ه تماما ماهي األس���اليب الحقيقي���ة لتلكأ تنفيذ 

هكذا برامج مهمة؟
- م�ن ال�رضوري جدا ان تس�عى الكت�ل الفائزة اىل 
تطبي�ق الربنام�ج االنتخاب�ي ال�ذي تم تس�ويقه اىل 
الجمه�ور ال�ذي يمث�ل الرؤية له�ذه الكت�ل للعمل 
وم�ا يج�ب ان يكون علي�ه الواق�ع اال ان التقاطعات 
السياس�ية وعدم وجود توافق مع كتل أخرى يمكنها 
من تمرير هذه الربامج تؤدي اىل عدم تنفيذها بصورة 
صحية واحيانا أخرى تكون الربامج غر واقعية وغر 

قابلة للتطبيق اال يف ظروف معينة .

■ الى حد ما تميز أداء المجالس المحلية ومجالس المحافظات 
بنمطي���ة معينة ف���ي عموم العراق تحت تأثي���ر الوضع العام 
ماهي برايكم الخطة األنس���ب إليجاد مخرجات صحيحة لعمل 

الحكومات المحلية بعيدا عن التخندق الحزبي ؟ 
- تتأث�ر املجالس بحج�م الصالحي�ات املمنوحة لها 
والت�ي كانت س�بب اكرب يف تحديد أنم�اط العمل بها 
ومع كل مس�احة م�ن هذه الصالحية س�يطور عمل 
ه�ذه املجالس وم�ن جانب اخ�ر هيئ�ة مركزية عى 
أداء الدول�ة أدى اىل تحيد هذه املج�ال أيضا وجعلت 
تسر تحت هذا التأثر باإلضافة اىل نوعية األشخاص 
اللذين تمثل هذه املجال أدى بكل تأكيد اىل تميز األداء 
به�ذا الوص�ف ولكي نغ�ادر ذلك البد م�ن ان تكون 
هن�اك صالحيات واس�عة وواضحة وكذل�ك التحول 
نح�و الالمركزية اإلدارية وتحدي�د مواصفات اللذين 

يحق لهم العمل بهذا املجال .

■ هل تظن ان المجلس لحالي قادر على إيجاد أساليب جديدة 
في إدارة المحافظة خالفا لما أتت به المجالس السابقة ؟

- م�ن الس�ابق ألوانه الحكم ع�ى أداء املجلس الحايل 
ومدى التش�ابه م�ع املجالس الس�ابقة اال ان توليفة 
املجلس الحايل وضم لعنارص مهنية قادرة عى التأثر 
عى أس�اليب العمل ولديها الرغب�ة يف التغير وكذلك 
الب�ذل والعطاء اعتق�د ان الزمن س�يفصح عن ذلك 

قريبا .

■  ما أهمية وجود المجالس البلدية غير المنتخبة مع مرور 
كل ه���ذه الفت���رة هل س���يتم العمل على اج���راء انتخابات في 

االقضية والنواحي قريبا ؟ 
- ان عملية اجراء انتخابات االقضية والنواحي تربط 
بعوام�ل مختلف�ة وه�ي محل اختالف عى مس�توى 
الربمل�ان واملحافظ�ات والحكوم�ة وال اعتق�د انه�ا 

ستجري يف القريب .

■  ماهي خط��ط لجنة البيئة وإجراءاتها ف��ي المحافظة لموجهات 
التلوث المحتمل؟.

- رشع�ت لجنة البيئة من�ذ بداية تش�كليها قبل اقل 
م�ن عام، ع�ى بل�ورة برنامج عم�ل  يمتد لس�نوات 
عديدة، فبعض بنود برنامج يرتبط بخطط الحكومة 
االتحادية)مثل مش�كالت االلغام، التلوث اإلش�عاعي 
من املص�ادر املؤينة وغ�ر املؤينة، سياس�ات تعزيز 
البني�ة التحتية لتوفر ظروف صح�ة افضل، وتامن 
مياه رشب امنة، خفض مس�توى التصحر وتوس�يع 
فرص التنمية الزراعي�ة والصناعية وغرها(، واالخر 
يرتب�ط بجهود عمل الحكوم�ة املحلية)تحريك دوائر 
البيئ�ة والبلديات والصحة ومجلس حماية وتحس�ن 
البيئة يف املحافظة الع�داد برامجها وتنفيذها( تحتية 
مراقب�ة لجنة البيئ�ة. وبرنام�ج العمل يمث�ل قراءة 
ملص�ادر تلوث البيئة اوال، وف�رص تعزيز نهج وفكر 
التنمية املستدامة ثانيا. ولجنة البيئة هي الوحيدة من 
بن لج�ان املجلس من قدم برنامج�ا يتكون من 10 
نقاط تمثل املحاور االنفة الذكر وما يس�مى باملحيط 
البيئي. وبالرغم من ش�حة امكانية اللجنة عى صعيد 
ال�كادر املتاب�ع لتنفي�ذ الربنام�ج وتوفر الوس�ائل 
املس�اعد االخ�رى، اال انني س�عيت وبجه�د ومثابرة 

لتالمس جوانب عديدة من الربنامج ابرزها:
- االهتم�ام بموضوع�ة مي�اه ال�رشب يف املحافظ�ة. 
فالربغم من التحسن النسبي لعدد مشاريع ومحطات 
مياه الرشب للريف واملدن، وتعدد مش�اريع التصفية 
عى نهر الرميثة ومواقع اخرى، اال ان مؤرشات تردي 
نوعي�ة مياه الرشب يف عدد م�ن القرى واملدن)ابرزها 
مرك�ز قضاء الخرض وناحية الدراجي وغرها( ، يثر 
القل�ق. وتتاب�ع لجنة البيئة هذا املوض�وع مع جميع 
الجه�ات ذات العالق�ة باالخ�ص مديرية م�اء املثنى 
وامل�وارد املائي�ة ومديري�ة البيئة والصح�ة وغرها. 

وعق�دت له�ذا الغ�رض اجتماع�ات مش�رتكة تحت 
ارشاف لجنة البيئة، كما تشكلت لجنة ثالثية مشرتكة 
م�ن البيئة والصحة واملاء، قامت بفحوصات ملحطات 
كث�رة بما فيه�ا قضاء الخ�رض وتوابع�ه، واظهرت 
التقارير، وج�ود ثغرات جديدة يف عدد من املحطات، 
فضال ع�ن ردائة نوعية املواد املس�تخدمة يف معالجة 
مي�اه الرشب)نوعي�ة الكل�ور والش�ب املس�تخدم(، 
وضع�ف كف�اءة العامل�ن يف هذه املحط�ات، وندرة 
تنظيف الش�بكات من االطيان والش�وائب، ومش�كلة 
ضع�ف الطاق�ة الكهربائي�ة والتداخل بن ش�بكات 
املجاري وب�ن انابيب مياه الرشب وغرها. وبش�كل 
ع�ام ف�ال ي�زال املوض�وع بحاج�ة جهود وتنس�يق 
مشرتك، باالخص هناك شبهات وشكوك عى مستوى 
انج�از مش�اريع كربى، مث�ل مرشوع ماء الس�ماوة 

الكبر وغرها.  
■  كلجن��ة بيئه في مجل��س المحافظه ماهي الخط��وات الضرورية 
التي اعتمدتموها  مع دائرة البيئه بمناسبة عام البيئه في العراق؟

ج 2: بمناسبة عام البيئة يف العراق، فقد اعدت وزارة 
البيئ�ة برامجا تضم�ن مجموعة م�ن الخطوات التي 
تركز عى محاور خفض التلوث والتوسع باملساحات 

الخرضاء ونرش الثقافة والتوعية البيئية وغرها..
وبدورنا عرضنا عى  مديرية البيئة برضورة تش�كيل 
لجن�ة مركزية عى مس�توى املحافظ�ة، تتبنى وضع 
برنام�ج خ�اص باملحافظ�ة، يلزم بموجب�ه الجهات 
التنفيذي�ة ع�ى تطبي�ق فق�رات الربنامج.. وس�وف 
نتواص�ل مع املؤسس�ة البيئية يف املحافظ�ة للتحرك 
يف ه�ذا امليدان. كما عرضت لجن�ة البيئة عى مجلس 
املحافظة سلس�لة من التقارير بش�ان محاور عديدة 

لتحسن الواقع البيئي يف املحافظة ابرزها ما ييل:
املخلف�ات  م�ن  التخل�ص  بش�ان  املجل�س  -ق�رار 
العس�كرية امللوثة بم�واد مش�عة)كمحطة الخافورة 

ونقاط صغرة اخرى(، ويجري التنسيق مع الجهات 
املختصة ب�وزراة العلوم والتكنلوجي�ا ومديرية بيئة 

املثنى، لجهة تنفيذ الربنامج بارسع وقت.
- كم�ا تطالب لجنة البيئة ب�رضورة اعتماد الجهات 
املركزي�ة باجيال جدي�دة من التقني�ات التي تخفف 
من قلق املواطنن بشان طريقة واسلوب نرش االبراج 

وباعتماد اجيال قديمة.
-قرار املجلس باقامة محميات طبيعية يف بادية املثنى 
به�دف الحفاظ عى امل�وارد الطبيعية م�ن تهديدات 
الرعي الجائر والتصحر وغرها، وهو ما ينس�جم مع 
توجهات وزارة البيئة بش�ان حماي�ة مصادر التنوع 

االحيائي.
-توصي�ات املجل�س بش�ان االهتمام ببحرة س�اوة، 
ومخاطب�ة الجهات التنفيذية باتخ�اذ خطوات جادة 

لحماي�ة البحرة م�ن التهديدات الت�ي تطال البحرة 
والعمل عى تحسن محيطها فضال عن 

-التوصي�ة بتدري�ب مجموعة م�ن موظف�ي الدفاع 
املدني داخل وخارج العراق ملعالجة مشكالت االلغام 
والقناب�ل غ�ر املنفلق�ة وتكثي�ف الجه�ود الزالتها، 

ومساعدة ضحايا االلغام يف املحافظة.
-املوافق�ة ع�ى الخط�ط  املقرتحة اىل اجتم�اع هيئة 
املستش�ارين والتوصي�ات الناتجة عنه�ا املقدمة من 
رئي�س لجن�ة البيئ�ة، والت�ي تعم�ل املحافظ�ة عى 
الفرق املنخصص�ة عى تنفيذ تلك التوصيات املتعلقة 

بمحاور اساسية لتنمية املحافظ.
- خف�ض مس�تويات تل�وث اله�واء  م�ن املص�ادر 
الطبيعية)باالخص موجات الغب�ار، وتثبيت الكثبان 
الرملية(. فاملثن�ى تعد مصادر نرش الغبار من مواقع 
الكثب�ان الرملي�ة املتحركة عى مس�توى العراق، لذا 
فينبغي التح�رك باتجاهات متع�ددة، ابرزها العمل 
عى تثبي�ت  الكثبان الرملية بالتنس�يق م�ع برنامج 
الحكوم�ة االتحادية يف اس�رتاتيجية خف�ض التلوث 
الغب�اري ال�ذي ت�رشف علي�ة منظم�ة اليونس�كو. 
فضال عن تش�جيع عمليات توس�يع النشاط الزراعي 

واملساحات الخرضاء يف ارجاء املحافظة.
-خفض مستويات تلوث الهواء من االليات واملصادر 
الصناعية، ويتجى ذلك بنص�ب االجهزة املتخصصة 
من قب�ل مديرية بيئة املثنى لرص�د امللوثات الغازية 
اوال، والرتكي�ز ع�ى تنفيذ الرشوط البيئة للمش�اريع 
الصناعية، بما فيها رفض اعادة تاهيل معمل سمنت 
الس�ماوة الذي يمثل نموذجا ملصادر التلوث الغباري 
داخل التصميم االس�ايس ملدينة الس�ماوة.. ويتطلب 
هذا الجانب جهودا وتنس�يق مشرتك لجميع الجهات 

ذات العالقة التنفيذية منها والترشيعية.
-قرار املجلس بشان انشاء مركز لالرشاد الزراعي يف 

املحافظة ضمن الخطة االستمارية.
- فضال عن تقارير وتكليفات عديدة  تخص الش�ان 

البيئي عرضت يف اجتماعات املجلس.
اجتماع�ات  لجمي�ع  الفع�ال  بالحض�ور  -نس�اهم 
املجلس)الدوري�ة والطارئ�ة(، ونق�دم )م�ع زمي�يل 
د.غازي الخطيب واخ�وة واخوات اخرين من اعضاء 
املجل�س(، مالحظاتنا البناءة، لتحس�ن عمل املجلس 
وتقدي�م املقرتحات التي تس�اعد عى تعزي�ز الرقابة 
والتصدي ملعضالت الفساد املايل واالداري املسترشي 

يف مؤسسات املحافظة.
-انظم جوالت واسعة للقرى والقصبات ومدن املثنى، 
للتع�رف ع�ى مش�كالتها االجتماعي�ة واالقتصادية 
والبيئية، فضال عن املساهمة يف لجان املجلس االخرى 
كعضو يف لجنة الزراع�ة واللجنة االقتصادية واملالية 
ولجنة الرقابة. وعى املستوى الجامعي اوصال تقديم 
املح�ارضات لطلبة كلي�ة العلوم)متطوعا( وتنش�يط 
الدراس�ات العليا، فضال ع�ن االس�تجابة للفعاليات 
الثقافي�ة واالجتماعي�ة ذات الصلة بتنمي�ة وتطوير 

محافظة املثنى.
-اش�ارك بفعالي�ة يف اللج�ان الحديث�ة املش�كلة يف 
املحافظة، مث�ل مجلس التخطي�ط والتنمية، وممثال 
ملجل�س املحافظة يف مجلس حماية وتحس�ن البيئية 
يف املحافظة، واللجان املشكلة ملتابعة تنفيذ توصيات 
هيئ�ة املستش�ارين)مكتب رئي�س ال�وزراء(، وامثل 

املجلس يف التفاوض مع هيئة املستشارين وغرها. 
س3بع�ض املنش�آت الصناعي�ة كمعام�ل الطابوق 
واإلسفلت تحتاج اىل تفتيش مستمر ووضع الضوابط 
البيئيه موض�ع التنفيذ لحماية املواط�ن اىل أي مدى 

تفاعلت هذه املنشأت مع تلك الضوابط؟
■  بش��ان معامل الطابوق وعدد من معامل الصناعات اإلنش��ائية 

واإلسفلت وعدم التزامها بالمعايير البيئية؟

- نع�م ، فالج�زء الغال�ب م�ن منش�اة الصناع�ات 
اإلنش�ائية)معامل طابوق، اسمنت، وغرها( ال تلتزم 
بالضوابط، تعمل مديرية البيئة عى توجيه االنذارات 
والغرامات والغلق فضال ع�ن تحويلها اىل املحاكم يف 
حال�ة االرصار ع�ى تواصل املخالفات. وبش�كل عام 
فان دائرة البيئة تواجطه ضغوطات كثرة فضال عن 

التهرب من تنفيذ التعليمات باشكال مختلفة.
■ ماه��ودور الحكومه المحلي��ه في التوعيه وتوجي��ه المواطنيين 

لتحسين الواقع البيئي؟
ج4: بش�ان خطوات الحكومة املحلي�ة التي تعتمدها 
الحكوم�ة املحلي�ة لتحس�ن الواقع البيئ�ي كالحزام 
االخرض ومشاريع التوعية الشعبية.. ألخ. فالربغم من 
الجهود امللحوظة بالتوس�ع يف انشاء الحدائق العامة، 
وحمالت التشجر يف الشوارع وارتفاع الجهد النسبي 
بنظافة الش�وارع وغرها، اال ان املحافظة بحاجة اىل 
جهود اكرب وحمالت ش�عبية ،باالخص لجهة التوسع 
يف املساحات الخرضاء، واالحزمة الخرضاء ، وتنشيط 
حركة التش�جر يف ساحات املدارس ورياض االطفال 
فضال عن مرشوع زراعة مليون ش�جرة واالس�تفادة 
املثى من املبادرة الزراعية،  جميعها ستش�كل غطاءا 
اخرض ملحافظ املثنى.البد من اإلش�ارة اىل الصعوبات 
البيئ�ة ابرزه�ا:ان طريق�ة  الت�ي تواجهه�ا لجن�ة 
تش�كيل اللجان بما فيها لجن�ة البيئة، تعرب عن نهج  
املحاصص�ة ويف غالب االح�وال بعيدة عن التخصص 
والخ�ربات التي تنص عليه�ا الئحة النظ�ام الداخيل 
للمجل�س..ويف غال�ب االح�وال ف�ان فعالي�ة اللجان 
ومستوى نشاطها  يعتمد عى فعالية رئيسها، وسبق 
ان قدمن�ا مقرتح�ا بتغر هذ النم�ط، واعتماد الرغبة 
والخرب للمش�اركة يف العضوي�ة، فضال عن تطعيمها 

بعضوية من خارج املجلس.

حينما تمطر كفي حجرا
مقاربة نقدية لديوان باقر السماوي

االستاذ قابل الزريجاوي رئيس لجنة االشراف والرقابة في مجلس المحافظة :
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قابل زغير الزريجاوي حاصل على ش���هادة  بكالوريوس علوم تجارية / كلية 
االدارة واالقتصاد جامعة بغداد 1989 - 1990 .

شغل عدد من المواقع قبل فوزه بعضوية مجلس محافظة المثنى حيث عمل 
في ديوان الرقابة المالية ) رئيس هيئة في ديوان الرقابة ( ومن ثم مدير لها 

كما ش���غل منصب معاون المحافظ للش���ؤون االدارية ثم ترأس لجنة االشراف 
والرقابة في مجلس المحافظة بعد فوزة بعضوية المجلس . 

وف���ي هذا الح���وار المس الزريجاوي ع���دد من القضايا كالخدمات واالس���تثمار 
ل  وتقاط���ع الصالحيات والكهرباء كما كش���ف عن رؤيت���ه لمجمل القضايا وتفاء

الزريج���اوي من خ���الل الحوار بإداء المجلس الحالي باعتباره منس���جما كما يراه 
معرب���ا عن رغبته إلجراء تغيير نوعي مس���تفيدا من تراكم خبراته وتس���نمه 
لمناص���ب حساس���ة ورقابية . حوارن���ا مع عضو مجلس المحافظ���ة قابل زغير 

الزريجاوي 

■ أجرى الحوار : نجم الجابري ■

عل���ي حس���ين حنوش من مواليد الس���ماوة دكتوراه في الزراع���ة وحماية الموارد الطبيعية عض���و مجلس ألمحافظه 
بدورته الحالية عمل باحثا وتدريسيا كما تقلد مناصب عديده منها وكيل وزير ومستشار علمي

عضو هيأة المستش���ارين في مجلس الوزراء وعمل أس���تاذا للدراس���ات العليا في جامعات عالميه في لندن وبودابست 
كما له مؤلفات عديدة في البيئة واألمن الغذائي كما نش���ر له حوالي 200 بحثا ودراس���ة وتقرير في مجالت دورية 

متخصصة وبمناسبة عام البيئة في العراق التقته ) صوت المثنى ( وأجرت معه حوارا حول البيئة وقضايا ذات صلة 
ورغم إن إجاباته كانت دبلوماس���ية وتحدث عن أفكار ورؤى لمجمل ماطرح عليه من اس���ئله إال انه كان مقنعا ولعل 

ثقافته ودرايته في األمور االداريه مكنته من مالمسة األشياء محور الحديث بعيدا عن األرقام واألمور االجرائيه

الدكتور علي حنوش رئيس لجنة البيئة في مجلس المحافظة :
تردي نوعية مياه الشرب في عدد من القرى والمدن ابرزها مركز قضاء الخضر وناحية الدراجي وغيرها

■ أجرى الحوار : نجم الجابري ■

قرار المجلس بمنع اقامة ابراج الهاتف النقال في المجمعات السكنية في المحافظة اال بعد 
الحصول على الموافقات البيئية

كيف أنسى المكان والزمان في النص االدبي ) الجماليات والرؤيا(
نجم الجابري

صدر يف دمش�ق ،ع�ن دار تم�وز للطباعة والنرش 
والتوزي�ع ،كت�اب )لص�وص الع�رب( ،للمؤل�ف 
املحس�ن(. جاب�ر  )يوس�ف  العراق�ي  والق�اص 

يتضم�ن الكت�اب يف 216 صفح�ة ،وكم�ا جاء يف 
املقدم�ة ،سلس�لة م�ن ثالث�ن حلق�ة تلفزيونية 
تقوم باس�تعراض حياة و مص�ر ثالثن لصاَ من 
لصوص العرب الذين عاشوا يف فرتات مختلفة من 
التاريخ العربي كالع�رص العبايس األول و العرص 
العبايس الثان�ي و األندليس …. الخ.و يتناول أثناء 
ذلك األحداث السياسية و االجتماعية القائمة آنذاك 
و ه�ي بذاك تش�كل مرآة لذل�ك العرص..بالتوفيق 

والنجاح لألديب العراقي يوسف جابر املحسن.

نظ�م اتحاد االدب�اء يف املثنى بالتعاون م�ع البيت الثقايف 
اليوم الخميس امس�ية لالحتفال باصدار كتاب ) الحجاج 
يف تفس�ر الكشاف ( للمؤلف يوس�ف رسول حسن، عى 
قاعة البيت بالس�ماوة وبحضورعدد من املهتمن بالشان 

الثقايف.
وق�ال املؤلف ان”هذا الكتاب الذي طبع يف دار الفراهيدي 
يف بغ�داد بواق�ع 170 صف�ة ه�و االول ل�ه , يتحدث عن 
الحجاج يف تفس�ر الحجاج للعالم واملدث محمود جارالله 
الزمخرشي.مش�راً اىل ان انه ح�اول تجميع الطرق التي 
انطل�ق به�ا الزمخ�رشي لرشح معن�ى االي�ات للمتلقي.

واملؤلف يوسف رسول حسن هو من اهايل مدينة السماوة 
ويحمل شهادة املاجستر من جمعة املثنى، وحالياً يكمل دارسة الدكتواره يف جامعة البرصة .

أقام البيت الثقايف يف السماوة ،أمسية 
توقيع كتاب )ع�ودة الكومينداتور( 
للقاص أنم�ار رحمة الله.حيث قدم 
الق�اص )حام�د فاضل(  الجلس�ة 
مبتدئاً الجلس�ة بشهادة عن تجربة 

املُحتفى به ،وقراءة سرة ذاتية له.
ث�م تلته�ا ق�راءة ش�هادتن حول 
للش�اعر س�عد س�باهي  املجموعة 
والفنان عدنان أبو تراب.ثم ورقتن 
نقديتن للناقد عبد الله املياح رئيس 
اتح�اد األدباء يف املثنى والناقد عيال 
واإلعالم�ي  الش�اعر  الظاملي.وق�رأ 
عامر م�وىس الش�يخ التقديم الذي 
نزل ع�ن مجموع�ة املُحتف�ى به يف 
الصفح�ة الثقافية لل�رأي الجامعي 
،ضمن ملف تناول نقود وش�هادات 
حول املجموع�ة القصصية ،نزل يف 

عدد الجريدة األخر.
ثم تح�دث الق�اص )انم�ار رحمة 
الل�ه ( ع�ن املجموع�ة وأقس�امها 
،مبين�اً أهم تفاصيلها م�ن العنوان 
اىل مواضيعه�ا الت�ي تنوع�ت ب�ن 
الواقعية والغرائبية.شاكراً الحضور 

وكل األدب�اء واألصدقاء الذي�ن وقفوا إىل جانبه طوال الفرتة املاضية.وقبل انتهاء الجلس�ة أهدى 
الق�اص مجموعته موقعة للضيوف ،مع تس�لمه هديتن األوىل باس�م أدب�اء املحافظة أهداها له 

رئيس االتحاد يف املحافظة.وهدية أخرى من قبل األستاذ إبراهيم النارصي.
وبهذا املناسبة نبارك للزميل انمار اصدارر مجموعتة القصصية االوىل املن منه املزيد

انمار رحمة الله يوقع على مجموعتة لصوص العرب صدرا مؤخرا ليوسف المحسن
القصصية األولى)عودة الكومينداتور(

قراءة في كتاب

اتحاد ادباء المثنى يحتفي بصدور كتاب ) الحجاج في تفسير الكشاف ( 
للمؤلف يوسف رسول حسين


