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 جبارحممد صاحل العراقي األديب حوارمع

 

  حقي عبده : أجنزه

 باملوقع خاص

  تكزٜـــِ

 أعاعا ٜٗتِ ايتفاع١ًٝ ايكصري٠ ايكص١ صٚار َٔ عضاقٞ ٚصٚا٥ٞ ٚقاص ْاقز دباصضبُز صاحل األرٜب

 ٖشا يف . ايّٝٛ ايعضام ٜعضفٗا اييت ايجكاف١ٝ اسبضن١ٝ يف قٟٛ بؾهٌ َٖٚٛٓدضط ايضقُٞ باألرب

 عٓخاٍٚ نُا اشباص١ ٚاإلبزاع١ٝ األرب١ٝ دبضبت٘ َالَغ١ ضٝفٓا َع عباٍٚ عٛف اشباص اسبٛاص

 إىل ايعضاقٞ ٚاإلعتجٓا٤ ايعضبٞ ايضبٝع َٔ ٚايجكاف١ٝ ايغٝاع١ٝ ايكطاٜا َٔ ايعزٜز يف بآصا٥٘ اإلحاط١

 ٚاملجكفني ايجكايف املؾٗز يف اشباص صأٜ٘ إىل بايضق١ُٝ تفاعًٗا ظٌ يف ايغضر١ٜ األدٓاؼ ٚاقع

 .املػاصب١

  ؟ َاٖٛدزٜزى تكًٝزٟ عؤاٍ َٔ حٛاصْا يٓبز٤ ـــ ؼ

 اصقاّ يهٔ بايكاٖض٠ مشػ راص يف تطبع إ ٜفرتض نإ ؽاصملإ بعٓٛإ صٚا١ٜ يزٟ ازبزٜز ـــ ج

 ايعٌُ يف ازبظا٥ض ارٜبات احز٣ َع َؾرتى َؾضٚع ٖٓاى ٚاٜطا ايك١ُ َؤمتض بعز َغخت ازبٛاٍ

 . ايضقُٞ االبزاع ع٢ً

 ؟ ٖٞ نٝف ايّٝٛ ايعضام يف ايٓؾض حاي١ إىل ؼبًٝٓا ٖشا طٝب ـــ ؼ

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/275920_1272378838_2813771_n.jpg


 

 Page 2 [ خاص مبذ١ً إذبار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ اإليهرت١ْٝٚ]

 

 يف ايٓؾض ٖظاي١ َز٣ تهؾف ايبا٥ض٠ ٚايغًع١ ايجكاف١ مسٝتٗا َكاي١ املٛقع ع٢ً اآلٕ يزٟ تٛدز ـــ ج

  .قضٜبا عاصعًٗا اصرت ٚإسا ايعضام

 ايبعجٞ ايٓعاّ أٜاّ ايتًٝز ايجكايف َٛقع٘ ايعضام ٜعٝز إٔ املغتخٌٝ َٔ أْ٘ ٜعين ٖشا ٌٖ ـــ ؼ

 ؟ ايبا٥ز

 يو اضضب عضام َٔ أنجض ٜٛدز اآلٕ ايعضب املجكفني اسٖإ يف ايعضام غري اآلٕ ايعضام عٝزٟ ـــ ج

 منؾٞ ٚنآْا سبع١ نٌ يف َتػري٠ فايجٛابت إالبتأؽري٠ أصبٌٝ َز١ٜٓ رخٍٛ ٜغتطٝع الأحز َجال

 . َتخضن١ صَاٍ ع٢ً

  بكٝار٠ ايػضبٞ اإلدتٝاح َاقبٌ ع٢ً ايّٝٛ ايعضام يف املجكفٕٛ ٜأعف ٌٖ إسٕ ـــ ؼ

 ؟ األَضٜه١ٝ املتخز٠ ايٛالٜات

 يف املتٝبػ األٌَ قتًت خاضٖٛا اييت اسبضٚب إٔ بغٝط يغبب ٜأعفٕٛ اِْٗ الأظٔ ـــ ج

 يف ، قٛي٘ ٜضٜزٕٚ َا يهٌ ايبٛح ْافش٠ هلِ فتح اْ٘ اال بػط٘ صغِ فاْ٘ االحتالٍ أَا صزٚصِٖ

 . ْهت١ أطًل يٛ ٜعزّ احزِٖ نإ ايغابل

 عاّ بؾهٌ ٚاإلبزاع ايهتاب١ حضن١ٝ ع٢ً اسبض١ٜ َٔ ازبزٜز املٓاذ ٖشا إْعهػ إسٕ نٝف طٝب ـــ ؼ

 ؟

 املٓابض َٔ ايعزٜز ٖٓاى فهاْت ؽضعت اييت ايٓٛافش ع٢ً ٚاضح بؾهٌ اْعهػ ازبزٜز املٓاذ ـــ ج

 االرب١ٝ األطاصٜح َٔ اهلا٥ٌ ايهِ تالحغ حبٝح ٚعُٛرٟ افكٞ بؾهٌ اْتؾضت ٚاييت ايجكاف١ٝ

 ع٢ً َتخضنا َٓاخا اٚدز االعتُضاصَا ٚتٛاصٌ ايعٓهبٛت١ٝ ايؾبه١ االَض سيو ٚعظط عَُٛا ٚايجكاف١ٝ

 . ايعا٥ًٞ ٚحت٢ ٚايغٝاعٞ ٚاالًٖٞ اسبهَٛٞ َغتٜٛات عز٠

 ايّٝٛ ِٖ أٜٔ ايبعجٞ ايبا٥ز ايٓعاّ بصُٛا قز ايعضاقٝني ايؾتات أربا٤ بإٔ ايكٍٛ يف الغبتًف ـــ ؼ

 ؟ ايعضاقٞ ايجكايف ايٛاقع َٔ

 . دًزٙ غري َٔ َِٓٗ ٚايبعض خذٍٛ حطٛص هلِ ٖٓاى ـــ ج

 ٖٓاى؟ يًٓعاّ َٛايني صاصٚا ٌٖ دًزِٖ غريٚا نٝف ـــ ؼ
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 يالحظاب َٛايٕٛ اِْٗ ـــ ج .

 ؟ سيو يف ايعٝب فُا رميٛقضاطٞ صبتُع أعػ تضعٝخ عٝدزّ ٖشا نإ إسا ـــ ؼ

 عٔ ايتٓصٌ ٖٛ ايعٝب إ أعتكز عكا٥زٜٕٛ أِْٗ ٜكٛيٕٛ ناْٛا نُا يهِٓٗ ايعٝب الأقصز ـــ ج

  . ْغب١ٝ َغأي١ فٗٞ ايزميكضاط١ٝ تضعٝخ َغأي١ أَا عٓٗا رافعٛا اييت ايعكٝز٠

 َٓاظض٠ دبضٟ ايًخع١ ٖشٙ يف اآلٕ ، ايزميٛقضاط١ٝ ايزٍٚ يف حت٢ ْغب١ٝ ٖٞ طبعا ـــ ؼ

 َت٢ ايفضْغٞ ايزميٛقضاطٞ املؾٗز ٖشا يف صأٜو َاٖٛ ، ٖٚٛيْٛز عاصنٛطٟ بني تًفٝظ١ْٜٝٛ

 ؟ عٓزْا عٝخصٌ

 ٚإ ايعاملني بني ايفضم َهُٔ ٖٚٓا مماصع١ ٚيٝػ ؽعاص ايزميكضاط١ٝ ايعضب١ٝ ايزٍٚ يف عٓزْا ـــ ج

 . ؽه١ًٝ فٗٞ املُاصع١ ناْت

  ايضٚا١ٜ صأٖ يف صأٜو ٖٛ َا عضاقٞ نضٚا٥ٞ أْت ايعضبٞ ايجكايف ؽأْٓا إىل يٓعز طٝب ـــ ؼ

 ؟ ايعضب١ٝ

 ٜعتز إٔ ميهٔ إظباطا يتُجٌ ايتدصصٞ ايعٌُ اىل املض١ٜٚ اسبها١ٜ َٔ خضدت ايعضب١ٝ ايضٚا١ٜ ـــ ج

 عربَٓع١َٛ اشبًل ٜتِ إمنا ايغضر يف ايرتاتب١ٝ ع٢ً الٜعتُز فٝٗا ايهتاب١ أعًٛب إ ٜعين ب٘

 . َتُٝظ٠ صٚا١ٝ٥

 ؟ عضب١ٝ صٚا١ٜ ٚيٝػ عضب١ٝ صٚاٜات ٖٓاى يهٔ ـــ ؼ

 ٜغ٢ُ مما دظ٤ا ايتػضٜب دعًت ايٓت عرب ايتُزر ٖشا يف تهُٔ اإلؽهاي١ٝ صخٝح نالَو ـــ ج

 ايٓص يف إؽهاي١ٝ اْٗا اسبزاث١ ملغتًظَات ٜفتكض عامل يف اَضٜه١ٝ ٚال١ٜ عٔ يًضٚا٥ٞ تكضأ باسبزاث١

 . ٚايزالي١

 املؾٗز َٔ ايعارٟ ايكاصئ ْكضب حت٢ أنارميٞ ْكزٟ ٖٛ فُٝا ْتعُل إٔ الْضٜز طٝب ـــ ؼ

 ٚإحغإ ضبفٛظ ظبٝب ٜعضف ايهٌ نإ باألَػ ، عاّ بؾهٌ ٚايعضبٞ ايعضاقٞ ايضٚا٥ٞ

 ميهٔ نٝف ، ٚغريِٖ ًٖغا ٚغايب طفظاف ٚضبُز ايعضٟٚ ٚعبزاهلل غالب ٚعبزايهضِٜ عبزايكزٚؼ

 ؟ ازبٌُٝ ايظَٔ ٖشا إىل ايعٛر٠
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 ٖشا يف صاٟ يٞ اختًفت ايكٝاعات اآلٕ.. ٚاْتؾاص ق٠ٛ عاٌَ نإ ايهبري٠ االمسا٤ تًو يف ايظَٔ ـــ ج

 اْ٘ يًكضا٠٤ ايٛقت ٚاْتفا٤ املتغاصع ايظَٔ بغبب دزا ايكصري٠ ايكص١ عبٛ ْهٛص ٖٓاى ، املٛضٛع

 .تتهضص ئ َضح١ً َٚعربعٔ مجٌٝ تاصٜخ

 أٚ األٚصٚبٞ ايظَٔ َٔ أعضع ٜهٕٛ فًٔ َتغاصعا ايّٝٛ ايعضبٞ ايظَٔ نإ َُٗا يهٔ ـــ ؼ

 . بك٠ٛ حاضض٠ الطايت ايضٚا١ٜ حٝح األَضٜهٞ

 ايكضا٠٤ يف ٖٝٓا يٝػ ٚقتا ٜكطٞ ٜبجْٛٗا اييت االحصا٥ٝات ٚفل األٚصبٞ إ صزٜكٞ أرص٣ اْت ـــ ج

 اعتكز ايعٝؿ يك١ُ ٚصا٤ ايًٗاخ يف عٓزْا املتغاصع ٚايظَٔ ايهُايٝات َٔ ايكضا٠٤ ايعضب١ٝ بالرْا يف

  . املؾانٌ ْفػ الٜعإْٛ ألِْٗ الٜتٛاط٣ ٖٓا فايكٝاؼ َؾانًٓا ْفػ الٜعإْٛ اِْٗ

 ؟ ايّٝٛ عضام يف ايكصٝز٠ حاٍ نٝف ايؾعض ع٢ً يٓعضج ـــ ؼ

  االَهاْٝات نٌ ي٘ ذبؾز تعبٟٛ خطابٞ دٓػ الْ٘ خبري ايعضام يف ٚقت نٌ ايؾعضيف ـــ ج

 ؟؟ ايطا٥ف١ٝ ع٢ً أٜطا ٖٛ ؼبضض ٌٖ ـــ ؼ

  ـــ ج ال ايفصٝح ايؾعض يف

 باَتٝاط؟ ايغٝاع١ٝ ايًعب١ يف َٓدضط ايظدٌ إٔ ٖشا ٜعين ٌٖ ـــ ؼ

 . ايظخِ ٖشا خف قز اآلٕ يهٓ٘ املٓاعبات بعض يف ـــ ج

 ؟ ايكصري٠ ايكص١ ٚاقع ٖٛ ٚنٝف ـــ ؼ

 ايكص١ نتاب إٔ ايعضام يف ايجكايف تتصزصاملؾٗز ايكصري٠ ايكص١ إٔ سنضت عابل يكا٤ يف ـــ ج

 االرب١ٝ ايغاح١ يف ايفاعٌ حطٛصِٖ هلِ يهٔ ايؾعضا٤ ػباصٚا إ هلِ الميهٔ أِْٗ صغِ ايكصري٠

 بغبب خذٍٛ حطٛص هلا ايعضام يف األٚا٥ٌ صٚارٖا َٔ أْا اييت ايتفاع١ًٝ ايكص١ ٖٚٓاى ، ٚاٜطا

  . ارٚاتٗا انتُاٍ عزّ

 اشباصط١ ٚعضض طٍٛ ع٢ً أْؾط١ ٖٓاى ايعضبٞ ايعامل يف دزٜز٠ ظاٖض٠ ايكصري٠ ايكص١ تأيل ـــ ؼ

 ؟ صأٜو َا ايؾعض ٚبني بٝٓٗا تزافع ٖٓاى إٔ يٛ نُا ايعضب١ٝ
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 ايكا٥ِ ايغضر بني ايتكاصب ْتٝذ١ ٜأتٞ ٖٚشا قا٥ُا ايتزافع ٖشا ايٓجضدعٌ قصٝز٠ عبٛ ايتخٍٛ ـــ ج

 ..ايعضب١ٝ يًهتاب١ ايعاٖض٠ االْؾط١ ضُٔ ٚدٛرٖا فضضت اييت ايٓجض١ٜ ٚايكصٝز٠ ايؾاعض١ٜ ع٢ً

 ؟ ايالصبٓػ املفتٛح ايٓص تطٜٛض ع٢ً ٜعٌُ مل ٖشا يهٔ صخٝح ـــ ؼ

  َٔ تاتٞ إؽهايٝت٘ امنا فكط ايتذٓٝػ يف يٝػ املفتٛح ايٓص إؽهاي١ٝ ـــ ج

  .عًٝٗا ٜعٌُ اييت اهلال١َٝ خالٍ

  ٖشا خصٛص١ٝ عٔ ذبزثٓا إٔ ميهٔ ٌٖ ايتفاع١ًٝ ايكصري٠ ايكص١ إىل يٓعز ـــ ؼ

 ؟ ايغضرٟ ازبٓػ

 إلٜصاٍ ٚع١ًٝ ايضقُٞ االبزاع تعتُز خصٛصٝت٘ املصطًح ذبزٜز يف ايتفاع١ًٝ َؾه١ً ـــ ج

 . ايٛصق١ٝ ايهتاب١ يف عٓٗا االصعط١ٝ ربتًف ٖٚٓا ، اشبطاب

 ؟ ايشات قا٥ِ صقُٞ أرب عٔ ايّٝٛ ْتخزخ إٔ بإَهآْا أْ٘ ٜعين ٖشا ٌٖ ـــ ؼ

 عٔ نتاب٘ يف ظبِ عٝز املصضٟ ايضٚا٥ٞ سنضدبضبيت ٚقز ايبزا١ٜ يف طيٓا َا أْٓا ٚيٛ ْعِ ـــ ج

  ازبٓػ يف ازبات تٛظٝف عٔ أٜاّ عز٠ قبٌ ضباٚي١ يٞ ٚناْت ايضقُٞ االبزاع

  . ايضقُٞ

 ضباٚالت يهٓٗا ؽٜٛه١ ٚضبُز َعٔ ٚعباؼ عٓاد١ً ضبُز إىل اإلؽاص٠ أٜطا ميهٔ دٝز ــــ ؼ

 ؟ اإليهرتْٚٞ بايغٓز إصتباطٗا إىل ٜعٛر ايغبب ٌٖ ٚضبتؾ١ُ ضبصٛص٠

 ٜٓٗٞ إٔ ي٘ ٜتٛقع َغتكبًٞ صباط ضُٔ ضبصٛص٠ اْٗا .. نتاب٘ ضُٔ االمسا٤ سنضٖشٙ يكز ــــ ج

 املغا٥ٌ يف َالحعت٘ ٚميهٔ املٝارٜٔ مجٝع يف ايتطٛصاسباصٌ َٔ دظ٤ ٖٚٛ ايٛصق١ٝ ايهتاب١

 .. . بزاٜت٘ يف طاٍ َا االْغاتٞ ازباْب يف يهٓ٘ ايع١ًُٝ

 أٚغريُٖا أٚايصخاف١ األرب يف عٛا٤ ٚايٛصقٞ اإليهرتْٚٞ بني ايضا١ٖٓ املضح١ً عؤاٍ ٖٛ ٖشا ـــ ؼ

 ؟ اإليهرتْٚٞ ايٓؾض َغتكبٌ إىل تٓعض نٝف
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 . املٛقف عٝز ايٛصم ٜبك٢ املٓعٛص املغتكبٌ يف ـــ ج

 يف 2030 حزٚر يف املهتٛب١ ايصخاف١ َجال ايٛصم اختفا٤ تٓشصببزا١ٜ ايتٛقعات نٌ يهٔ ـــ ؼ

  . 2020 حزٚر يف األَضٜه١ٝ املتخز٠ ايٛالٜات ٚيف فضْغا

 .بهجري سيو َٔ أبعز اىل املز٠ تطٍٛ قز .. ربتًف ايكٝاعات ايعضب١ٝ بالرْا يف ـــ ج

 تعفٞ إيهرت١ْٝٚ ْغدا هلا أْؾأت ايصخف َٔ ايعزٜز املػضب يف َجال عبٔ تأنٝز بهٌ ْعِ ـــ ؼ

 ؟ ايعضام يف ٖٛاسباٍ نٝف ايٓا١ٝ٥ املٓاطل يف خصٛصا ايٛصق١ٝ ايٓغد١ إقتٓا٤ َٔ أحٝاْا ايكاصئ

 بكضا٠٤ ٜغتُتع َٔ ٖٓاى طاٍ َا ازبُٝع اىل التصٌ االيهرت١ْٝٚ ايٓغخ يهٔ .. اسباٍ ْفػ ـــ ج

 تزْٞ صغِ ٖشا .. ايضصٝف ع٢ً اٚ رناْ٘ اَاّ ايتبؼ يفاف١ َع ايؾاٟ ؼبتغٞ ٖٚٛ ايٛصق١ٝ ايصخف

 . املبٝعات

 ؟ ع١ٓ َٓش عضب١ٝ ثٛصات َٔ ٚؼبزخ حزخ َا يف صأٜو َا ايعضبٞ ايضبٝع عٔ ايّٝٛ ْتخزخ ـــ ؼ

 . ايكَٛٞ املفّٗٛ تغٜٛل يف ايعضب١ٝ االْع١ُ ٚفؾٌ ايعضب١ٝ ايؾعٛب رٜٓاَٝه١ٝ ٜؤنز ٖشا ـــ ج

 صخٝح ٖشا ٌٖ ، ايعضبٞ اسبضاى ٖشا ع٢ً عاعزت قز اإلدتُاعٞ ايتٛاصٌ ؽبهات إٔ ٜكاٍ ـــ ؼ

 ؟؟ صأٜو يف

 بك١ٝ يف أَا عانٓا ذبضى مل اإلدتُاعٞ ايتٛاصٌ ؽبهات ايعضام يف ايتذضب١ َغت٣ٛ ع٢ً ـــ ج

  . سيو أنزت قز املتٛاتض٠ ٚاالخباص صزصت اييت ايتخًٝالت ايعضب١ٝ ايبًزإ

 إعكاط عضفت ٚعابك١ ٚاعتجٓا١ٝ٥ طبتًف١ عٝاع١ٝ دبضب١ َٔ يًتٛ خضج صمبا ايعضام ـــ ؼ

  . َباؽض٠ أَضٜه١ٝ بكٝار٠ عغهضٟ ذبايف بادتٝاح ايزٜهتاتٛص١ٜ

 اييت ٖٞ ايفضع١ٝ اهلٜٛات عٔ ْتخزخ ٖٓا ، ايض٥ٝغ١ٝ اهل١ٜٛ ٖٞ ٜاعٝزٟ ايعضام يف املؾه١ً ـــ ج

  . ايتعاٌَ يف تطػٞ

 ؟ املػضب يف ايجكايف املؾٗز عٔ تعضف َاسا ، طٝب ـــ ؼ
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 ايكضب خالٍ َٔ االخض٣ ايجكافات ع٢ً َٓفتح الْ٘ ممت٤٢ً َؾٗز املػضبٞ ايجكايف املؾٗز ـــ ج

 ؟ ايغضر١ٜ ايزصاعات ازباْب يف خصٛصا َغتُض منٛ يف فٗٛ يشا .. أٚصٚبا َٔ ازبػضايف

 ؟ تعضف املػاصب١ األربا٤ أمسا٤ َٔ َٔ ـــ ؼ

 أصارت َػضب١ٝ قاص١ ٚأعتكز ايعضام يف عٓزْا املعضٚف١ االمسا٤ َٔ حكٞ ٚعبزٙ ٜكطني ععٝز ـــ ج

 َغأي١ يهٔ أتابعٗا االمسا٤ َٔ ٚايهجري اآلٕ امسٗا الؼبطضْٞ ايتفاع١ًٝ ايكص١ ع٢ً َعٞ تعٌُ إ

  ثضٟ املػضبٞ ايجكايف املؾٗز الٕ االٕ ربْٛين االمسا٤

 . بأربا٥٘

 إذبار صب١ً زبُٗٛصقضا٤ أخري٠ ن١ًُ طٝب ، طٖٛصنضاّ ايزنتٛص٠ املػضب١ٝ بايكاص١ تكصز صمبا ـــ ؼ

 ؟ املػاصب١ اإلْرتْت نتاب

 ٚاملػضب املؾضم بني ايجكايف ايتٛاصٌ ٜعين ألْ٘ ٚاملِٗ اسبٟٝٛ ايًكا٤ بٗشا دزا ععٝز إْين ـــ ج

 ْغتطٝع أفطٌ يعامل يٓهتب َػضب١ٝ ٚأرٜب١ أرٜب نٌ ٜز يتصافح ٜزٟ أَز خاليهِ َٔ ٚأْا ايعضبٞ

  االخ٠ٛ ع٢ً ػبُعٓا ٚاالحرتاّ املٛر٠ َٔ صباطا ْؾز إ خالي٘ َٔ

 الَغٓا قز ْهٕٛ إٔ ْت٢ُٓ صزصى ٚعع١ أصؼبٝتو ع٢ً خًفاٟٚ صاحل األرٜب يو ؽهضا ـــ ؼ

 . ايؾكٝل ايعضام يف املجكفني ٚاٖتُاَات إٖتُاَاتو َٔ بعطا


