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 الرصيفعلى حافة 

وأوساط سياسيين المخضرمين البعض طبقة من ووالمثقفين العراقيين  اإلعالميين من المؤسف أن بعض

 ، يغضهموتخلف عقول أصحاب العمائم وزيف النظام الطائفيإنفضاح طبيعة رغم  الفكر واإلبداع، ال زال

، داخل المجتمع العراقي وخارجه على المستوى الخطابي واإلعالمي جميل الصورةفي محاولة لت النظر

ولمن المؤسف أن ينقلب المفكر والمبدع من داعية حضارة وفكر متنور، إلى ناصية . واأليديولوجي

الغلبية مقابل فاالب. الموروثةالوطنية فوق كل اعتبار للمثل والتقاليد  الشعبوية، مترجلين وجيااليديولل

  .على المستوى الوطني والسياسي لتغيير المعادلة الصامتة الزالت لم تستفيق من سباتها

مهد أول ملحمة شعرية، وصاحب أعرق حضارة إنسانية، ونفط ومياه وثروة  لكن هل يرض، العراق،

ً أثنيا  ضاء ارثه ويعبث في ف ثروات العراقأجنبياً، يسرق وتدخال طبيعية ال تعد وال تحصى، حكما

 وهل يرضى أن يقتل االرهاب والى جانبه طغمة فاسدة من الرأس الى القدمين أبنائه؟ .الحضاري والثقافي

" الحرية"و " الديمقراطية"إذ يجري بإسم " العقل"وبين هذا وذاك يشهد العراق اليوم أسوأ مرحلة يواجهها 

. إلنماء الوعي اإلنساني وإصالح الدولةالوسيلة الهامة " الثقافة"تدمير األرث الحضاري والنيل من 

وتشن  ،الترهيبوالمفكرين والمثقفين واإلعالميين للقتل وورجال القانون ويتعرض المئات من أهم العلماء 

حمالت مالحقة وإختطاف الشباب المتظاهرين، فقط ألنهم يريدون وطن يحميهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل 

إلى هجرة اآلالف منهم إلى خارج وطنهم حيث يعانون من ألم الغربة األمر الذي أدى االجيال القادمة، 

ويبدو أن الوضع السياسي والثقافي واالجتماعي في إطاره العام في العراق ال . والحنين لبلدهم وذويهم

يسير في اتجاه التحسن، وليس ثمة تصور لدى األحزاب والكتل الحاكمة، ألن تفكر بمستقبل العراق ككيان 

ً من الدجل والضجيج المفتعل لذر الرماد في  هذا ليسوأن حصل ف .بل مستقبلها السياسيودولة ق إال نوعا

 .، ومحاولة الغراء ضعفاء النفوس لاللتحاق لكسب معركة االنتخابات بالتزويرالعيون

  !بل شريكا في الجريمة.. الشعب الذي ينتخب الفاسدين ال يُعتبر ضحية

تجه االنتخابات وما تفضي إليه من نتائج إلى إحداث تحول ميداني داخل المؤسسة تمة الديمقراطية، في األنظ

هدفها إصالح أو إعادة النظر بالقوانين والتشريعات غير المتوائمة مع المتغيرات " البرلمان"التشريعية 

ة التي يترتب عليها حفظ بالشكل الذي ينسجم مع المباديء األساسي. والمستجدات داخل الدولة والمجتمع

مبدأ التوافقية الطائفية ـ الحزبية في إدارة الدولة، في العراق جعل  .مصالح األمة وكرامة االنسان ومستقبله

أصبح المواطن عاجزاً عن و .اإلمتيازات ليس إالو النهب اإلنتخابات وسيلة للوصول إلى قبة البرلمان بهدف

 .االنتخابي الشأنفي لسلطات مصدر لأحد كالمشاركة في صنع القرار 

التي ال تملك المال والنفوذ في ظل هكذا  ـ الجديدة، هل تستطيع االحزاب والتحالفات الصغيرة: والسؤال

ممارسات أن تحصد بعض المقاعد النيابية؟ ولنفترض أنها كذلك، فهل تستطيع كمعارضة داخل قبة البرلمان 

 !من كان أكثر نفوذاً  وهو ما لم يستطعالتغيير؟ في دورته الجديدة أن توجه البوصلة باتجاه 

؟ ربما الوسيلة وشروطها األساسية لم تتحقق اعهل ِمن جدوى للذهاب إلى صناديق اإلقتر: عود إلى السؤالن

قلب و والذهاب لهيئة األمم المتحدة لنقضها عام لمقاطعة اإلنتخاباتالالضراب ا كما نعتقد، والمحتملة االنجع

الطائفية الفاسدة غير المعنية بالمصالح  لة من القوى واألحزابثقطع الطريق على ل. اسهاالمعادلة من أس

ما  اذالكن  ..العامة للشعب والوطن إنما البقاء في السلطة واللعب بمقدرات البالد وأمنها دون حساب أو رقيب

انهاء بقاء المشهد للخالص من تقاسم الغنائم واريد إجراء االنتخابات في إطار شروطها الموضوعية، 

، أن يقوم بتحديث النتخاباتل تهاو مقاطع تهبغض النظر عن مشاركعلى كل عراقي،  السياسي كما هو عليه،

  .بطاقته اإلنتخابية لقطع الطريق على أحزاب السلطة الطائفية ومنعها من سرقة أصوات الناخبين
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 آراء عن تعبر المنشورة المواضيع 
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 ...ُكن معنا
  

، القراء "صوت الصعاليك"تدعو هيئة تحرير 

المتابعين الكرام، الترويج لهذه الصحيفة و

األلكترونية وإيصالها لمن يعنيه األمر من 

أصحاب الفكر ووسائل إعالم كيفما هو متاح 

 . وممكن

ويمكنكم تزويدنا باألخبار والوثائق المتعلقة 

مواضيع مجتمعية على أن ال . بالشأن العراقي

كتابات ثقافية وفنية وفكرية . كلمة 050تتجاوز 

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 050د لح

 .الصحفي 

في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 

وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح بهدف 

 ً نأمل الكثير . تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا

من المبادرات الداعمة لما نقوم به في االمسار 

اإلعالمي والوطني والدفاع عن حقوق 

ئات المجتمع، الصعاليك ومصالح كل ف

والفقراء، ومن أجل غٍد مشرق لكل العراقيين 

 . على مختلف مشاربهم

 عدد الكلمات يظهر عند الكتابة أسفل الصفحة** 
 

 

 

 

 ... الشباب الثائرون

عو الطائفية وكل أشكال هم مقار.. جنبي في شأن العراق ونهب خيراتههم رافضو التدخل األ

مة أو يتواطأ مع غاز ومحتل هم من لم يهلل لجري. هم المدافعون عن شرف وعزة العراق.. االستبداد

ال مناضلة  طبقةهم . عن حضارتها وشعبها. يصون على أرض الرافدين ومن عليهام الحره. وخائن

غبار على ماضيها وحاضرها وليس هناك من يشك في وطنيتها منها الكاتب والشاعر والفنان ومنها 

هم .. كرماء من هذا الوطن إختالف هوياتهمهم على . والطالب الطبيب والباحث والمهندس والعامل

ئرون في التربة إلى أعمق الغا.. مشرقة التي كرمتها الشموس بضوئهان عن الوجوه الالباحثو

ً أو قهر.. ون بأيد بيضاء نقية وكريمةالطالع.. أعماقها ً أو ال يقبلون ضيما اً وال يرتضون خنوعا

  .حاكم قاتلال يصفحون عن و طامع أجنبي،ال يوالون .. ال يساومون على أرض.. إذالالً 

  

 

 :تنتظر اإلجابة تتساؤال 

 
 التغطية على استهداف علماء  ما الهدف من

 .؟وقتلهم بدم بارد العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .؟األبرياء غيبينالم

  الطائفية في  أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 بما يتناسب مع الدخل العام؟ والنواب

  الوزراء و الرئاسات تبروا يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  0003المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

   فعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 ماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ل 

 لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

  ؟ الرعاية االجتماعيةقانون  يفعلولماذا ال 

  

 

 

 

 .  لكن ما العمل؟ ... بالمطلق

  الشعب مصدر السلطات، وال شرعية

 .الرجوع لرأي الشعب ألي حكم دون

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 االنتماء مبدأ الشعور بالعراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 جتماعية دون دستور حضاري العدالة اال

حكماء وأقره الشعب، ال يمكن أن أعده 

 .لبشكل عاد تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية ، تحميه سلطة للقيم واألخالق

منحرفة، شريكة بما آل اليه من  شوفينية

 .  وضع خطير على الدولة والمجتمع

 

 

  !هذه الصحيفة

عراقية حتى النفس " صوت الصعاليك"

األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 

.. ه وسعادة أهلهواستقالله، سيادة األمن في

بأبهى  يحضارإرثه الإعالء شأنه وإظهار 

هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة

. القوميات والطوائف، األديان والمذاهب

الحالمون بعراق خال من الموت، من  صوت

 المحميوالمرض والقهر، من السالح الجوع 

والميليشيات التي تنشر الرعب والدمار، من 

هي حلم .. مقابر الجماعيةالطائفية المقيتة وال

فمن . فهل ال يحق له ذلك؟. من كان ينتظر

كفاية لعودة البسمة لوجوه يجد في نفسه 

األحزان والظلم والتسلط فليبارك،  صدمتها

  ..ومن لم يجد فليول األدبار

  " صوت الصعاليك"

 لناسها.. يسابق الزمن لعين بغداد ومض

 أسماءعلى مدى الدهر وأزقتها التي تحمل 

  .ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا

 

 

 

صوت من سقطوا  ..حرة صحيفة مستقلة  "الصعاليك"كما جاء في متنها 

.. في السوح ألجل ذلك ن الزالوا، وم   ألجل إستعادة الوطن ومستقبله

جد في نفسه كفاية لنقل الحقيقة وفضح المستور ن ي  م م  هيئة تحريرها ه  

 .. في كل أشكاله

 .بالنشر يقوم وكل مهتم زيل الشكر لكل من سأل عن هذا األمرنتقدم بج
 

 

  كتاب الصحيفةهم :        هيئة التحرير

 عصام الياسري  ..............تحرير

 الفنان منصور البكري .........مسالت فنية

 غيث عدنان.م  ...............تقنيات
 

   نرجو االلتزام بشروط النشر والمراسلة على عنوان الصحيفة

 

 

 

 ... عراقال
بحيرة، كان عبر التاريخ والزال مركزا تتجاذبه 

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

وثقافيا وحضاريا، اطراف تلك البحيرة سياسيا 

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم
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 فوق أعشاب المنفى

 فوق أعشاب المنفى

 أحتسي فناجين الوقت الهارب

 فوق أعشاب المنفى

 التقط المتساقط عمدا

 من نشرات األخبار

 هناك يتحدثون عن بيتي القديم

 عن كتبي نصف الميتة

 وحبات النارنج المتساقطات

 ن شجيرات حيّنام

 .عن قطيعة دجلة والفرات

 أ تمتم شعراً على شفاه الفراغ

 وأرجم شياطين اغترابي بالجمرات

 أحزم ذكريات سفري الطويل

 وما علق بأصابعي من العشب

 في جيوب األمنيات

 …وأمضي

 الخوام ندى

 

 .. بغداديات 

 في ساحة التحرير

 ميداٌن التحريِر وقود  رخاٍم مصهورِ 

 يا حامل  راياِت الساكِن والماشي

 خّضبها ماًء رقراقا

 النخل  منائر  شوٍك ت بكيني

 النخوة  تأتيني خّطاً أ فقيا

 لقفطيمن نوِق األشعِث واألغبِر وا

رِّ  ٌق مألى بحطاِم زجاجاِت الدمعِ الم   طر 

 كنت  الواقف  وحدي

 أطفأت  ذبالة  حاجاتي قنديال

 حققت  معارج  ميزاِن الدنيا تلفيقا

 رّوجت  لعهِد التنسيِق اآللي

 مدّدت  بساطي حتى ضاقت أرجائي

 ...لكنَّ الثورة  ما زالْت 

 ماذا يجري 

 في ميداِن وسوحِ متاهاِت التبريِر ؟

 نفط يجري

 في ِعرِق مناجِم تدويِر المعنى

 م جتازاً بّواباِت حميِم الخل جانِ 

 ينفخ  ناراً في نارِ 

 !كنت  الشاهد  حّمال  البلوى 

 البهجة  في جسِر التحريِر بال معنى

 بيت  القاضي قوساِن وأدنى

 األخضر  ق بّعة  الرأِس الحافي ب رجا

 آخره  الكعب  العالي 

صافتها]   [ كرخ   بغداد  ر 
 

 عدنان الظاهر. د

 

 

 

 

 

 !فروسية الصعاليك

 نزار محمود .د

 

 ً غير أني سأسعى إلى توضيح ! قد يتبادر إلى اذهان بعض القراء ان عنوان المقال يحمل تناقضا

 .ذلك

ما سموا بالصعاليك ومن وقف على أحوالهم بانصاف وتجرد وموضوعية   إن من سمع بأخبار

عنهم ال يعبر بالدقة عن ذلك المعنى الشائع، ال بل دون أحكام مسبقة سيجد أن المعنى العام الشائع 

 .وربما سيجد من ظلم منهم بذلك المعنى

والصعلكة هي ليست ظاهرة خاصة بالعرب دون غيرهم من الشعوب واألقوام، وانما هي ظاهرة 

 ً تشارلي "فاألفالم غير الناطقة للمثل األمريكي . إنسانية ال تعرف منطقة محددة أو زماناً معينا

وهجماته وسلبه ألموال األمراء " روبن هود"تحكي لنا قصص صعاليك، واسطورة " بلنشا

 .وتوزيعها على الفالحين الفقراء هي األخرى قد ينظر اليها كأعمال صعلكة كذلك

 .لكن هذين المثلين ال يغطيان كل ما دعا الناس لتسمية نفر من الناس بالصعاليك

فوا بالصعاليك بين العرب تقودنا إلى صفات وخصائص إن مروراً وقراءة في حياة أغلب من عر

كما أن . وأنماط نفسية وسلوكية في حياة هؤالء، منها ما يحسب شجاعة، وكثير منها ال يحمد عقباه

معايير الحكم على تلك السجايا في أخالقيات ونفوس البشر هي األخرى محل نقاش ورهينة 

 .وجهات النظر

ر الصفات التي ميزت الصعاليك في المجتمعات العربية، ناهيك عن وعلى العموم يمكنني إيراد اكث

 ً  .صفة الفقر والعوز التي تميز بها جميعهم تقريبا

 ً البداع ، الشطارة وسرعة البديهة والفهلوة، الشجاعة واالقدام، التمرد االجتماعي والسياسي أحيانا

الال استقرار وصعوبة التعايش ، العبثية، السرقة والنهب والسلب، نصرة المظلوم، الشعري

 .والتأقلم

 :كما البد لي من بعض المالحظات االضافية في هذه الظاهرة

انها ظاهرة سياسية اجتماعية اقتصادية تجد استجاباتها وردود فعلها في تركيبات نفسية وانماط 

ذاتية، وال  هذه االستجابات جاءت ألسباب ارادية متمثلة بنوازع وميول. .حياة سلوكية لدى البعض

 .إرادية تعود الى طبيعة االنحدارات العرقية واالجتماعية وظروف العيش االقتصادية

الصعلكة كسلوك ومواقف يمكن أن يتمثل بها شخص بخالف أفراد عائلته أو أية مجموعة بشرية 

 .وهنا تتجسد األنا والفردية في موضوعة الصعلكة. ينتمي اليها

في جميع أشخاصها وأفعالهم، وإنما يمكن النظر إلى مواقفها ال يمكن وصمها بالسلبية لكن 

 .مثاالً في ذلك" عروة بن الورد"اإليجابية والتعامل معها موضوعياً، ولعل 

يجري التعامل مع قضية الصعلكة والصعاليك بمنهجيات مختلفة تنطلق من آيدولوجياتها الروحية 

ات أشخاصها، وما يقوده ذلك إلى أحكام والفكرية والسياسية واالجتماعية والطبقية وخصوصي

 .متباينة

فروسية الصعاليك، قد يشكل استفزازاً للبعض، من : وعليه فإن ما دفعني الختيار عنوان المقال

 .جهة، ويترك ارتياحاً في نفوس البعض اآلخر، من جهة أخرى

 

 !ما أدراك الصعاليكو الصعاليك

في الشعر العربي الجاهلي، الذي يمثل نتاج الشعراء « صوت القبيلة»على الرغم من شيوع 

الخ، فقد قابل هذا الصوت .. المعروفين، كما تبدو في المعلقات، واالصمعيات، وكتب الحماسة

الرسمي صوت فردي ثائر، ظل مسكوتا عنه، هو صوت شعراء الصعاليك، حيث أتيحت 

وهو التيار   .رصة لصوت الشاعر الفرد أن يظهر ويعلو، كاشفا عن تمرد صاحبه وثورتهالف

، ثم ظهر له (المخضرمين)الذي استمر على مدار العصر الجاهلي، وامتد عبر ما يعرف بعصر 

 .، لكنه ظل مغيبا(بني أمية)بعض نظائر وأصداء في عصر االسالم، خالل عهد 

خرجوا عن السياق القبلي ألسباب مختلفة، بعضها سياسي أو هؤالء الشعراء الصعاليك الذين 

اقتصادي، وبعضها اجتماعي أو نفسي، قدموا صورة مغايرة للمرأة حيث تحولت من موقعها 

الغزلي ـ كفتاة مدللة ـ الى كيانات متنوعة، فهي الوفية التي ال تتوانى عن الوقوف خلف زوجها، 

قدم النصح الجديد، وهي الشخصية االنسانية في تساميها، أيا كانت مشكالته، وهي الحكيمة التي ت

   .حين تقوم بدورها النبيل، مكافحة ومصارعة مشاق الحياة، من أجل البقاء
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 ..وباء الكورونا والتمييز العنصري

وظهور سالالت جديدة أقوى " 01كوفيد " بسبب شدة إنتشار وباء الكورونا

فقد زاد التمييز العنصري وفقا للوكالة الفيدرالية لمكافحة وأسرع انتشارأ، 

٪، وقال برنارد فرانكي 00التمييز، زيادة كبيرة في عدد حاالت التمييز بنسبة 

 RedaktionsNetzwerk"رئيس الشبكة األلمانية للمحررين االعالميين 

Deutschland "تصرف كم سرع حريق للتمييز ضد مجموعات "كورونا  إن

فقد زاد عدد طلبات الحصول على المشورة من مكتب ". فردية من الناس

حالة بنهاية نوفمبر  0000وتم تسجيل أكثر من . مكافحة التمييز بشكل كبير

وأكد على أن التمييز . 0001حالة في نفس الفترة من عام  3000مقارنة بـ 

في البداية، . تشرين األول/ ٪ بحلول أكتوبر 00اد بأكثر من العنصري قد ازد

تعرض األشخاص ذوو المظهر اآلسيوي للتمييز والتحرش واالعتداء في 

نعوا من الوصول إلى المتاجر . بعض األحيان بالعنف، على حد قول فرانك وم 

كما تضرر السنتي . مع التعليق بأنهم ال يريدون إدخال كورونا إلى منازلهم

  ".لغجر وتم تطويق منازلهم أمام الجمهور وا

وفيما تتخذ االجراءات الالزمة وعلى اعلى المستويات في العديد من الدول 

المتقدمة، ال تتوانى الحكومات من إعالن النتائج  والتقارير بشأن حالة كورونا 

، وصل األمر إلى "خطوة بخطوة "وإصدار البيانات اليومية حول بدء التطعيم 

، ولكن تعلم سماح للوباء بالسيطرة على الحياةة التي لم يعد باالمكان الالنقط

كيفية السيطرة على الوباء، يتطلب نجاح كبير في توقير لقاح آمن ضد 

 المجتعات مرت يأمل أنولذلك، . أسرع من أي وقت مضىالفيروس بشكل 

شخص في  050.000أن  يتم اآلن تلقيح أكثر من وأيضا بوقت من الثقة، 

ال يمكن لكن ". أكبر حملة تطعيم في التاريخ وجهد مشترك"وهي . لمانيا مثالأ

هزيمة كورونا إال إذا كان العديد من المواطنين على استعداد للتطعيم على 

 ".نا معا حتى يفقد هذا الوباء رعبهنشمر سواعداذن البد أن . مدار العام

 

  مصاب أليم

 ...مثل شمعة في الهواء

ساَد الحزُن والسكون  .عجٍل شمعة من  شموعِ األصدقاءانطفأت بصمٍت وعلى 

 0000/ 0/  05الذي غادرنا مساء يوم  األثنين برحيِل الصديق دمحم كاظم رضا 

ه ِوِلد . بعد  ازدحاِم اآلالم التي اجتمعْت في زمٍن اضحى الوباء  فيه على أشدِّ

في  ودرس هناك 0190الصديق ابو علي في بغداد ـ العراق في شهر تموز 

ً في العراق  جامعة بغداد في كلية العلوم ـ قسم الكمياء وبعد تخرجه عمل مدرسا

والسعودية وتمكن في احدى زياراتة الى المانيا من الحصول على عمل يالئم 

ً وبعد تقاعده كّرس  اختصاصة في عدة شركات المانية اظهر خالله ثقة وابداعا

الثقافية واألنسانية مثل نادي جهود ه ونشاطه لخدمة المنظمات األجتماعية و

الرافين الثقافي، وحتى رحيله عضوا نشطا ومسؤوال عن العالقات االجتماعية 

. .كما كان أحد مؤسسي تجمع نحو عراق جديد في منتدى بغداد للثقافة والفنون،

ً للسالم وآلفِة . له دور متميز في مهرجانات ونشاطات تلك المنظمات وكان محبّا

 . األصدقاء

 صريحا اال يكون ال ان به وكان يستكين، ال وطني حس ذا رجال علي أبا كان

 وشعبه وطنه تعني التي القضايا من الكثير في ومواقفه آرائه في واضحا

 ..حياته طول لها مخلصا ظل وقيّم مباديء صاحب ملتزما رجال. ومستقبلهما

النظام الطائفي شارك في الفعاليات االحتجاجية واالنسانية التي أقيمت لمناهضة 

برحيله خسرنا زميال وصديقاً وطنياً عزيزاً  ..الذي ألحق األذى بالشعب والوطن

 . صديقاً ودوداً في معشره ولقائه .دمث الخلق ، كثير الجود والنبل والعطاء

، نتقدم السرة الفقيد الفادحة بالخسارة مشاعرنا عن فيه نعبر الذى الوقت فى إننا

التعازي القلبية ونتمنى للجميع الصبر  ه بأخلصولذويه وأحبته وأصدقائ

 ... والسلوان

 منتدى بغداد للثقافة والفنونالهيئة االدارية ل

 أصدقاء الفقيد

       00/0/0000/ برلين

 

 

 
 الياسري الفنان زهير

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفخرة شعبنا.. االنتفاضة 

ت وستظل واحدة من مآثر شعبنا وتاريخه النضالي كان ٩١٠٢انتفاضة تشرين 

المفعم بالتضحيات، وهي وان مّرت بحاالت صعود وتراجع مؤقت، تبقى 

فما زالت أسباب . مرشحة للتصاعد وقد تأخذ اشكاال جديدة غير مألوفة

اندالعها قائمة، تفاقمها االزمة المالية واالقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، 

نفذين عن تقديم حلول لالزمة العامة التي تعصف ببلدنا، بجانب عجز المت

وتمسكهم بمنهج منظومة المحاصصة والفساد المدمر والمسبب للكوارث، 

 .واالستقطاب الحاد الطبقي واالجتماعي

لقد واجهت الحركات االحتجاجية وانتفاضة تشرين الباسلة صنوف القتل العمد 

ربين والمندسين وإلصاق التهم واالغتيال السياسي واالختطاف وزرع المخ

والكذب السافر والدعاية اإلعالمية المضللة، لكنها صمدت بل وأضافت حقائق 

 . جديدة في المعادلة السياسية العراقية

انها انتفاضة شعب يتطلع الى التغيير، وإرادة شعب يريد تخليص بلده من 

التوترات  الفاشلين والفاسدين، من ناهبي ثرواته وزارعي الفتن ومؤججي

 .الطائفية واالنغالقات الفرعية

لذا فغير مستغرب هذا الهجوم المتواصل عليها، من قوى تريد تأبيد سلطتها 

 .على حساب فقر الماليين وجوعهم ومرضهم

 .وتبقى إرادة الشعب هي المنتصرة ، طال الزمان ام قصر

 االنتفاضة درب علىعن ـ 

    م ٠٠:١١  الساعة ، ديسمبر ٠١ 

https://www.facebook.com/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-113551360558773/?__cft__%5b0%5d=AZXg5BY2xSlC4cc37ZcIlIM0lIjDDIw-7kpKNyCa1bHwm1a7wIyuIXOvLznpDEUMMeu2M244KKllL2rbP6f3BoRpmAPG0j8xBahJ2Nw5ZPWGG3syS21zKZF3r3beUT2fA3tPaa8opK3rVjhp_bJitQXl&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135512531695989&id=113551360558773&__cft__%5b0%5d=AZXg5BY2xSlC4cc37ZcIlIM0lIjDDIw-7kpKNyCa1bHwm1a7wIyuIXOvLznpDEUMMeu2M244KKllL2rbP6f3BoRpmAPG0j8xBahJ2Nw5ZPWGG3syS21zKZF3r3beUT2fA3tPaa8opK3rVjhp_bJitQXl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135512531695989&id=113551360558773&__cft__%5b0%5d=AZXg5BY2xSlC4cc37ZcIlIM0lIjDDIw-7kpKNyCa1bHwm1a7wIyuIXOvLznpDEUMMeu2M244KKllL2rbP6f3BoRpmAPG0j8xBahJ2Nw5ZPWGG3syS21zKZF3r3beUT2fA3tPaa8opK3rVjhp_bJitQXl&__tn__=%2CO%2CP-R
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 من المسؤول عن إراقة الدم في العراق؟

كانون الثاني  00ن وقعا يوم الخميس أدى االنفجاران االنتحاريان، اللذا

 30قتل أكثر من في قلب العاصمة العراقية بغداد، إلى م 0000( يناير)

المواطنين األبرياء، الذين كانوا يجنون من  000شخصا وجرح أكثر من 

قوت عيشهم ببسطات في ساحة الطيران المكتظة بالزوار والمتبضعين 

 الهجمات أعنف وأحد عام، من أكثر منذ انتحاري هجوم أسوأوهو . الفقراء

  .0002 (يناير) كانون الثاني منذ

وتتحمل مسؤولية هذه الجريمة البشعة، باإلضافة إلى التنظيمات التكفيرية 

اإلرهابية المنفذة، الحكومة العراقية واألحزاب الطائفية، التي تهيمن على 

فيه المناطق ففي الوقت الذي تفتقر . السلطة منذ أكثر من سبعة عشر عاما

السكنية واألحياء الشعبية إلى الحماية الكافية، يتم نشر اآلالف من عناصر 

قوات األمن لحماية المسؤولين أو يتم تجنيدهم لمواجهة المواطنين ومنعهم من 

وتستغل السلطة هذه . االحتجاج ومن ممارسة حقوقهم الديمقراطية المشروعة

المطالبة بالتغيير وتحسين األوضاع األعمال اإلجرامية للحد من التظاهرات 

والمثير لالستهجان . المعيشية واألمنية والقضاء على الفساد اإلداري والمالي

مليون دوالر لتأمين  00قرار الحكومة األمريكية بعد يوم من الجريمة تقديم 

حماية المنطقة الخضراء، فيما الشعب العراقي يعاني من سوء إدارة األمن 

 .  وإنتشار السالح

وقد أثبتت هذه االنفجارات مرة أخرى، فشل النخبة الحاكمة في إدارة الدولة 

فإن انعدام . وتحقيق األمن وحماية الشعب العراقي من اإلرهاب الدموي

الكفاءة في صفوف األجهزة األمنية وقادتها وخراب مؤسسات الدولة وتفشي 

ماد مبدأ المحاصصة الفساد اإلداري والمالي داخلها، ونهب أموال الشعب واعت

الطائفية واإلثنية، إلى جانب التراكمات الناتجة عن غزو العراق واحتالله، قد 

جعلت األبواب مفتوحة على مصراعيها أمام القوى التكفيرية للقيام باألعمال 

 . اإلرهابية وقتل المواطنين األبرياء في ظاهرة النهار

 الخاليا تزال ال مية،اإلسال الدولة تنظيم دحر بعد وحتى سنوات، فمنذ

 األمريكي الصراع مسار في تتكرر، كما .منتظمة بهجمات تقوم اإلرهابية

 في عدة أماكن على الصاروخية الهجمات العراق، ارض على اإليراني

 الميليشيات الغالب في وراءها تقف التي األخرى، والمحافظات بغداد

 المواطنين من تالعشرا ويذهب .إيران من المدعومة المحلية المسلحة

 .الهجومات لهذه ضحية األبرياء

تجري  لم ما لإلرهاب، نهاية التشير تجارب السنوات األخيرة إلى أن و 

إجراءات تغيير جذري في تركيبة السلطة ومؤسسات الدولة وترميم القضاء 

 والطائفية الحزبية الوالءات خارج أمنية مؤسسات وبناء وإصالح القوانين

 التابعة المسلحة الميليشيات يد من السالح نزع انبج إلى واألثنية،

 .الدولة بيد وحصره خارجية لجهات أو السلطة ألحزاب

إننا في الوقت الذي نستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة، نعبر عن حزننا العميق 

على ما آل إليه هذا العمل الوحشي من هدر لألرواح ومن سقوط ضحايا 

ا بأجل التعازي وللجرحى بالشفاء العاجل، أبرياء، ونتقدم لذوي الضحاي

ونحمل مسؤولية ما حدث الحكومة العراقية والسلطات الثالث التشريعية 

والتنفيذية والقضائية ورئاسة الجمهورية، لتقاعسهم في توفير أبسط آليات 

 . حفظ أمن المواطنين

نية لغضها لقد فقد المجتمع العراقي الثقة بالمؤسسات الدولية والحقوقية واالنسا

النظر عن كل ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق االنسان ومنها ما 

حدث يوم الخميس في ساحة الطيران من تفجير إرهابي، واالكتفاء بالتنديد 

كما فقد االمل وهو يناشد هيئة األمم المتحدة ورؤساء الدول . واالستنكار فقط

ضع حد لنزيف الدم، لكن دون التخاذ إجراءات وبما يسمح القانون الدولي لو

 !.  جدوى

 المجد والخلود لضحايا اإلرهاب والعنف السياسي والطائفي في العراق

 

 نحو عراق جديد/ تجمع 

 00/0/0000ألمانيا ـ 

 

 

 

 
 

 

 

 !!العراق في خطر ... إستيقظواايها الصامتون 

 

 ...األرض لها أبطالها والجبناء ال يصنعون وطن

  وال ينتزعون حقوق دون إرادة
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 :قصاصة من المستشفى

!من أجِل َوطـن  َصرَخــةُ  أَخَرس  .. دمعة   

من ليس من موقعِ المشاهِد والمراقِب البعيد ، أو 

مكتِب الم حلِّل ، بل من موقعِ مواطٍن يعرف  طعم  

كلومٍة  أو مطعوٍن  المرارة ولديه إرادةٌ سليمة غير  م 

 !بسالمتها 

ـداةً وراء  قوافلهم  ْن ي ريدنا أ ْن نصير  ح  وأ ذناباً .. ث مة  م 

لكنني سأش قُّ وحشتي وأطلع  منها ، " .. قوافيهم"في 

سيَّد  النشوةِ ، .. الصخر كما تنب ت  زهرةٌ بين ضلوعِ 

 !!قاهر  اليأِس والن د م 

................... 

ف اً  تحت  قوانين  ـر  ـة  فيها تـ  بالدٌ صارت البهج 

أمسى الغ در  فيهـــا من ِشي ِم .. اإلحتالل والهزيمــة 

وغدا  .. يوم  هام  القطيع  في زمن القهر "! الرجال"

سواِق الخيانِة اإلخالص  والوفــاء  غباراً في أ

والنخاسة ، في زمن الكذب والتذلُِّل والرياء 

 ..  والخرافــة 

هْت "! ظالل  هللا" حِ ، شوَّ ة  على الفر  قت ل ْت فينا القدر 

 .. فينا سـرَّ الطفولـة وأ طفـأْت بهـاء  العمـر 

ق ْت تأللؤ  البهجِة وفيض  النــور ، فلم يع د في  سـر 

ستد ْت الوجوه غير  أ ل ٍم م   اٍم وشوٍق لتناهيد  أ ضح 

نىً  التقـوى "فت كشَّف  لنا أ نَّ ما يت ستَّر  خلف  قناع .. ! م 

م  الضباعِ "! والشهادة  مخالب  الجشعِ ، ن ه 
ليس إالّ

الس ف ل ة  يتبعون  الطغاةِ دوماً ، مثلما .. ونفاق  الثعالِب 

 !!تلت ِصق  ب رادة  الحديِد بالمغناطيس 

ربطاً لخيِل بالدي ، التي ليس ت بالدهم ، صيّروها م 

األ غراِب في ما وراء الحدود ، وللدهماِء ت ت غنّى ، في 

البصرة الفيحاء بالنشيِد الوطني لبالٍد ال ت ريد  الخير  

 !! لنا ولبالدنا 

ْن يأكل  من خيراِت بالده وي خِلص  لبلٍد : غاندي *  م 

 !خائٌن لبالده .. آخر  

اً إيطالياً إنضمَّ لجيشه ضد نابليون إحتق ر  ضابط* 

ال أحترمه ، ألنه :" ، قائالً ( إيطاليا ) جيش بالده 

 "!خان  بل د ه  

وهكذا فمن أجِل االّ نبقى في غربٍة دائمٍة ، سن رِضع   

ر  على ش فيِر القنوِط واإلحباط   ! ِذكرانا كي ال ن تسمَّ

أدعو .. وسأدفع  بحزني وحقدي إلى مداه األقصى 

إذْ كيف  ! االّ  ي ِلدن  في هذا الزمن الخسيء  العراقيات

ي راد  ألطفاٍل يولدون  اآلن  ليكونوا أسوياء  وأصحاء  

 !!  في بيئٍة حقيرةٍ ، موبوءةٍ بكّلِ المعاني؟

ل ةً  ه  وفي أحسِن .. لْن يصبحوا إالّ ق ت ل ةً ، لصوصاً وج 

 األحوال كذّابون  ، منافقون، ال يصلحون لشيٍء ،

حتى البيئِة .. ادةِ  الخراِب وتشويه كل شيٍء إالّ  لزي

 !!الطبيعية 

 ......................... 

 .. ال السيف  وال  القمع  يقضي علينا 

نا عن إجتراحِ وإستنهاِض أدوات التغيير  إنما عجز 

   !!الالزم 

  نيحيـى علوا                                                       

0000/ 09/0برلين    

 

 ٩١٩١ - ٩١٩١ ..األستاذ المعلم طه باقر 

 سعيد عدنان . د . أ 
 

ْعل م من معالم الثقافة في العراق الحديث ؛ نشأ ودرج على مقربة من آثار بابل ، فرأى  الشّك في أّن طه باقر م 

  . معه يقرأ الطين ، ويستعيد حضارة قديمةفيها تاريخ البالد وعمقها ، ورجع 

أخذ العلم على أصوله إذ درس التاريخ القديم واآلثار ، وتخّرج بهما في جامعة شيكاغو ، وعاد إلى البلد في 

، فعمل ، أّول ما عمل ، خبيراً في مديرية اآلثار ، ثّم ك لّف بتدريس التاريخ القديم في دار  0132سنة 

وإذا كان  .، غير أنّه لم ينقطع عن مزاولة التنقيب ، ولم يبرح مديرية اآلثار  0190نذ سنة المعلّمين العالية م

التنقيب عن اآلثار ودراستها مقصوراً على البعثات األجنبيّة ، أو يكاد يكون ؛ فلقد صار للعراق ، بطه باقر 

وقد سار التدريس لديه . ة وبزميله فؤاد سفر ، عمل مرموق في ميدان التنقيب ، ودراسة المواقع األثريّ 

مقروناً بالتنقيب ؛ ال ينفصل أحدهما عن اآلخر ؛ إذ كالهما يفضي إلى صاحبه ويمدّه بما يحييه ، ويقيمه على 

 . الوجه الصحيح

، وأقامه على ركن متين ؛ يجمع  0150وتهيّأت األسباب ، به وبصحبه ، لتأسيس قسم اآلثار فأسسه في سنة 

 . ة ومزاولة التنقيببين المعرفة النظريّ 

" وكان ال بدّ من مجلّة رصينة تتولّى نشر نتائج التنقيب ، واألبحاث  األثريّة ؛ فأنشأ ، مع آخرين ، مجلّة 

وهيّأ لها األسباب ، وجعل منها ، مع صحبه ، على الغاية من الجودة واإلتقان حتّى صارت ت طلب " سومر 

وعلت منزلته ، وشهدت . لباحثون ، وهم على ثقة مّما ي نشر فيها في جامعات أوربا وأمريكا ، ويرجع إليها ا

منه ميادين المعرفة رجالً رصين العلم ، متين الخلق ؛ مهارة  فأسه في التنقيب ال تقّل عن مهارة قلمه في 

 ! الكتابة

مة في مقدّ : " وحين تكاملت عنده مادّة وافية عن حضارتي وادي الرافدين ، ووادي النيل ؛ وضع كتابه 

؛ على نهج من التمحيص ، وحسن االستيعاب ، وسالسة البيان ؛ حتّى عاد "تاريخ الحضارات القديمة 

ثّم رأى أنّه لم يستوِف الحديث عن األدب العراقّي القديم حين وضع مقدّمة في . مرجعاً ال يستغني عنه باحث 

" مقدّمة في أدب العراق القديم : " ف تاريخ الحضارات القديمة ، وأّن األمر يقتضي كتاباً برأسه ؛ فألّ 

ثّم وضع كتاباً ردّ فيه . ؛وأداره على الشعر والنثر مبيّناً ما تضّمنا من أفكار ، وما جريا عليه من صياغة 

جملة من األلفاظ التي ع دت أعجميّة إلى أصولها في لغات العراق القديمة ؛ فهيّأ بذلك ما يصّحح ما وقع فيه 

ولم ي غفل العلوم والمعارف . لعربيّة من وهم ؛ ذلك أنّهم لم يكن لهم علم باللغات القديمة أصحاب المعجمات ا

؛ مستوعباً فيه تاريخها في العالم القديم كلّه حتّى " موجز في تاريخ العلوم والمعارف : " القديمة ؛ فوضع 

ب كلّها ؛ إحكام التأليف ، ووثاقته ، وسمة هذه الكت. بلغ الحضارة العربيّة اإلسالميّة فوقف عند األعالم فيها 

 . وسالسة الكتابة ؛ إذ ال غموض ، وال التواء ، وال حشو

ومع التأليف زاول الترجمة ؛ فترجم ملحمة كلكامش وجعلها ميّسرة بالعربيّة ، قريبة من قّرائها ؛ يقرؤها 

: " ينبي ، وساهم في ترجمة لتو" بحث في التاريخ : " وترجم . القارئ فال يشكو عسراً ، وال يجد ثقال 

م على أحسن . لجورج سارتون " تاريخ العلم  وكّل ترجمته بريئة من عيوب الترجمة ؛ تؤدّي النّص المترج 

 . ما يكون األداء

منهج البحث : " ووراء ذلك كلّه منهج محكم سديد البناء ؛ قال عنه أستاذنا علي جواد الطاهر في مقدّمة كتابه 

وإذ حان العصر وحّل درس التاريخ القديم ؛ طلع علينا  " :دّث عن نشوء الوعي بالمنهج وهو يتح" األدبي 

األستاذ طه باقر فأكبرناه منذ الدرس األّول ؛ وبدأ األستاذ يمّهد لدرس التاريخ محاوالً أن ينقل إلينا أطرافاً من 

ل عارضاً طبيعة المسألة ، مبيّناً هل التاريخ علم ؟ وتحدّث لنا في ذلك غير قلي: مادة شغلت الغرب فوعاها 

  ". آراء المعارضين والمؤيدين حتّى انتهى إلى أّن التاريخ علم بالطريقة التي يتّبعها في بحثه وتحّريه الحقائق

على أنّه ، مع كّل عنايته بالتاريخ القديم والقيام على المواقع األثريّة ، لم ي غفل الزمن الحاضر ، ولم ينصرف 

وإذ قامت . ، وقد كان انشغاله بقضية العدالة االجتماعيّة ال يقّل عن انشغاله بالتاريخ القديم عن مشكالته 

الجمهوريّة ، وزال النظام الملكي كان في صميم العاملين في العهد الجديد إيماناً منه بما يحمل من أمل ، وما 

قطت ، وتسلّط األذى على كّل من غير أّن الجمهوريّة التي كانت معقد أمله سرعان ما س. يمدّ من أفق 

 . ناصرها ، فلحقه ما لحق غيره من سجن وفصل وتشريد

. ، وهو على نهجه في الصدق واإلخالص وتحّري الحقائق  0100إلى سنة  0105وعمل في ليبيا من سنة 

رى ليستمّر بهم ثّم رجع ليستأنف عمله في جامعة بغداد ، في قسم اآلثار بكلّية اآلداب ويخّرج أجياالً جديدة أخ

لكّن جسده يضعف قبل األوان ، وتدركه علل ال يدفعها طّب ، وال ينفع فيها عالج ؛ حتّى بدا . البحث اآلثاري 

 ! لكنّه ال يني يكتب ، وينشر ، ويوّجه طلبته! شاحباً واهن الخطو وهو في أبواب الستين 

ان مجرى الحديث في األدب ، والثقافة ، عند أستاذنا الطاهر في بيته ، وك 0129وكنت  ذات يوم من سنة 

وما يتّصل بهما ؛ وإذا بالهاتف يرّن ، وإذا بالمتحدّث ي لقي إلى الطاهر خبراً يفزع منه ، ويشحب وجهه ، 

لقد مات  :وتعلوه سحابة حزن ، وتفتر الكلمات على لسانه ؛ قال بعد أن أعاد سّماعة الهاتف إلى موضعها 

 !... طه باقر ، أوا أسفا
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 :اإلرتزاق والذيليّةعن ُشبهة  بعيدا  

                                            عبد اإلله الياسري
 

 

  

نتي بضعة أ بيات، دوَّ دَّة؛ (وسام الغّراوي) في رثاء الشهيد ن شرت  ع لٰى م  فطلب منّي  قبل م 

ر جريدة ،(ليث الحمدانيّ ) الصديق  له بالقصيدة كاملة، أ ْن أ بعث في كندا، ”البالد” م حّرِ

بيِّناً مايمنعني في رسالة جوابيَّة .لنشِرها في جريدته ها  .إِعتذرت  إليه عن تلبية الطلب م  ن شر 

مة العدد الجديد اليوم؛ قدِّ أنقلها علٰى .إذ رأ ٰى فيها ماهو خليق بالنشر والتقديم مشكوراً في م 

 :والصديقات مع أ جزل الشكر صفحتي إِلٰى من يرغب في اإِلستئناس بها من األ صدقاء

 بعيداً عن شبهة اإلرتزاق والذيليّة

 .جريدة البالد في كندا /إلى الصديق العزيز ليث الحمدانيّ 

 :تحيّة عراقيّة وطنيّة،وبعد

إنَّ األبيات الستَّة التي تمثَّلت  بها،على مدّونتي في الفيسبوك،تخليداً لروح الشهيد 

اوي) العراقّي الشيخ  ــ( وسام الغرَّ

 ما ب ْعد  نزفِك  من شّكٍ وقد طلعْت 

 شمٌس وفاض  صبـاٌح منـك بسَّـام  

ه   كف ى بصدقِـــــــك  نوعـاً التماثلـ 

 من العمائـِم أ لـواٌن وأ حجــــــــــام  

ـــه  ياكاتبـــاً بنزيـــٍف منــه فـكــرتـ 

ــك  أ فكـــاٌر، وأ قـــــالم    فـدْت نزيفـ 

ه  ش ـــتَّان  مـا بـ  ــدٍم قـاٍن ت نـظـِّـــــر 

م   ـــالَّ ه  بالـحبــــِر عــ   ومـا ي نـظـِّــــر 

فزع ه    ياصافع  الصمِت عن حّقٍ وم 

 إِنَّ السكوت  على اإِلجـراِم إِجــرام  

ـهــا  ـ   لــك  الخلــود  ولألشــراِر دورت

ــام    تأتي وتمضي بهـا، كالريـحِ،أ يـَـّ

قتط فة،كم (  البطولةمن وحي ) ا أشرت  على الحاشية، من قصيدتي الميميَّةــ هي أبيات م 

 :التي مطلعها

 فعلـت  ماقلـت  حتَّى زال  إِبهـــــام  

 وكلُّ قـوٍل بغيـــر الفعـِل أ حــــالم  
 

وسألتني ألبعث لك بكل  ,وهذه القصيدة الميميّة التي أستوقفتْك األبيات الستّة المنشورة منها

اوي أصاًل؛ ,(البالد)تنشرها في جريدتك ل ابياتها كاملة،  هي ليست في رثاء الشهيد الغرَّ

ل ثمَّ  م،0120كتبت ها بعد إعدامه في عام  (.دمحم باقر) وانّما هي في رثاء الشهيد الصدراألوَّ

ر الوطنّي األستاذ  إذ أ حجمت  ؛(عالء الالميّ )نشرت ها في أوائل التسعينيّات بفضل المفّكِ

ال لشئ إاّل ألنَّها كانت  .ضة العراقيَّة في الخارج عن نشرها آنذاكجميع صحف المعار

 :كقولي. تواجه الدكتاتورية في العراق مواجهة صريحة
 

 ياصدر  يامخزي  األذيـاِل أجمِعها 

 وكــــّلِ رأٍس به منهّن أســــــقام  

فزعت  وحشاً بقلعِ الناِب من فِمهِ 
 أ 

 ام  إنَّ الوحوش  بـغير الناِب أ غنــــ

ْسب عٍ شـيئاً لي فـِزع ـنا 
 ماكـان  مـن أ 

فِزع ـنــا خـوٌف وإِيهــــام    لكـنَّ م 

 إنَّ الشـعوب  إذا أ خبْت مشـاعل ها 

ـام   كَّ شـباحِ ح 
 قامْت عليها من األ 

 

 

 

 

فانّي ال أرغب في أن  وعلى الرغم من افتخاري بهذه القصيدة التاريخيّة؛

لهما أل ميِّز نفسي عن الشعراء المرتزقين  :ي عاد نشرها كاملة اآلن، لسببين أوَّ

لمتنافسين في مدح الصدر وا ,المتملّقين للسلطة الطائفيّة الحاليّة في العراق

الوطنيّة المستقلّة من شبهة  (البالد) وثانيهما ألصون سمعة جريدتكم ..وآله

ألّن نشر قصيدة في رثاء  اإلنحياز الالوطنّي وعدم اإلستقالل الثقافي ؛

في هذا الوقت الطائفّي بالذات، له معنًى يختلف عن معنٰى نشرها  الشهيد،

ــ أّن  سلطة الطائفيّة الحاليّة ــ وهي غير صادقةإذ تدّعي ال قبل ثالثة عقود؛

ومثلها األعلٰى في وصولها إلى  ,الروحّي المؤّسِس لهاالشهيد هو رمزها 

 والشّك أّن الشاعر والناشر كليهما سيكونان في موضع اتّهام ، .الحكم

 .إذا رضيت عنهما تلك السلطة الفاسدة الخائنة وستدور حولهما األسئلة؛

( الخائنة) :وأقول .ألنَّها معادية لحقوق المواطنين العراقيّين( اسدةالف: )أقول

ل .ألنَّها معادية للعراق وسيادته الوطنيّة ا األمراآلخر، .هذا األمر األوَّ فإّن  أمَّ

بهذه القصيدة ضدّ  المعارضة اإلسالميّة السياسيّة التي كانت تتغنّٰى مظلومة،

لت اليوم  ،(م0003قبل ) دكتاتورية صدّام حسين باألمس هي نفسها قد تحوَّ

بل إلى سلطة فساد  وبصبغة أخرٰى؛لكن باسم مختلف  الى دكتاتوريّة ظالمة،

 وعدم إسعافها بأيّة وسيلة يمكن أن تبّرر وجودها، تجب مقاطعتها، ,وخيانة

 .وتطيل حكمها حتّى لو كانت هذه الوسيلة بيتاً من الشعر

ً عن رؤى أغلب إّن رؤيتي الثقافيّة، كما ترٰى ياصد يقي، تختلف نوعيّا

يرجع بمعناه  كما تعلم، ،رإّن الشع. الشعراء المعاصرين وحتّى الماضين

ثقَّف .العاّم الى الثقافة في  ومسؤوليّة المثقّف، .فالشاعر من هذا المنطلق هو م 

 ,هي مقاطعة سلطة الدولة إلسقاطها إْن كانت غير وطنيّة  مفهومي الخاّص،

فالنضال  .معارضتها لتقويمها إْن كانت وطنيّة وعادلةو وغير شعبيّة؛

لتحقيق سيادة وطنه  هو واجب الزم، كما أفهمه، االجتماعّي لدن المثّقف،

ً زائداً  وحقوق شعبه؛ ً ثقافّيا الشعبيّة؛ لكْن لألسف اّن أكثر   .وليس ترفا

ً  شعرائنا الينطبق على مواقفهم هذا المفهوم، ً وحديثا  ،النَّ معظمهم، قديما

ً على أماديحهم في تبرير  كانوا مع سلطة الدولة الظالمة التي اعتمدت أساسا

وقلَّ من الشعراء األحرار الذين لم تستعبدهم  .وتركيز دعائم حكمها ,ظلمها

ً  السلطة، وال شّك أنَّ ع قبٰى  .ولم يتدنسوا بمدح لصوصها وجاّلديها تاريخيّا

هي الخسارة األخالقّية واألدبيّة  ،بكّل أشكالها وأنواعها مادحي سلطة الدولة،

 .فمادحها مرتزق محتقر فإْن كانت فاسدة خائنة كحكومتنا العراقيّة، .أخيراً 

قيَّد باإلتّباع ال اإلبداع وإْن كانت عادلة مخلصة، ً أنَّ ّكل  .فمادحها م  علما

ً عادلين مخلصين غير عمر  تاريخنا اإلسالمّي السياسّي لم يكد يعرف حّكاما

وهؤالء الثالثة قد  .طاب وعلّي بن ابي طالب وعمر بن عبد العزيزبن الخ

ألنّهم ماكانوا محتاجين إلى  أ غلقوا أبوابهم دون الشعراء الكذّابين المتملِّقين،

 .وألنّهم ماكانوا يكنزون مال الناس فيعطوهم ,كذبهم وتملّقهم

 سالمّي،الفيلسوف اإل إّن قصيدتي الميميّة قد مّجدت موقف الشهيد، .نعم 

والفقيه العربّي الذي أعاد للفقه نشر رايته الجهاديّة التي كانت تخفق بأيدي 

قبل ان تنطوي خضوعاً بانضمام معظم الفقهاء  فقهاء القرن الهجرّي األّول؛

والشهيد  .اإلسالميّين الى ثقافة السلطة الظالمة في العصور السياسيّة الالحقة

سكت معظم الشعراء العراقيّين عن تخليد  حين هوأهٌل لذلك التمجيد الشعرّي،

 .وحرصاً على رضاها خوفاً من بطش الدكتاتورية، وقفته النضاليّة البطوليّة،

تحدّيت بها  ,والتعبيرعنه بقصيدة وما أنا بمشكورعلى قيامي بواجبي الثقافّي،

ً بها سيرة مثال عاٍل للفضيلة،  أ عتٰى سلطة استبداديّة في تاريخ العراق كاشفا

كما يتبيّن من  ي طريق النضال اإلجتماعّي المحفوف بالدماء والدموع،ف

 :قولي له

 ياس يِّد  الِحلِم لم ي نطْقك  ذو س ف هٍ 

ـام    وس ــيِّد  النطِق لـم ي ْسـكتْك  ل جَّ

ك  لأل هواِل منتصباً   أ شرعت  صدر 

ْجزاً ولم ي رهْبـه إِعــدام    ماارتاع  ح 

ك  يـــــوم الـــ نفــِردا هلل د رُّ  ـرْوعِ م 

ك إِيمــاٌن وإِقــدام  .كالشمِس   !نـور 
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 كأ نَّ كلَّ بني اإِلســـــالِم قدْ كفروا 

،وسط الكفِر،إِسـالم   ،وحـد ك   وأ نت 

ن سلّمهم اإلحتالل األمريكّي السلطة، في غير أّن ذوي اإلسالم السياسّي الذي 

م، استغلّوا تضحية هذا المثال العالي لمصالحهم 0003العراق في عام 

ً انعكس على األحكام  الخاّصة، ونسوا الشعب، وأ يأ سوه من خيرهم يأسا

لذا هبطت . السياسيّة الشعبيّة العاّمة التي تغيّرت بتغير الظروف المعيشيّة

ولئن بردت جذوة . وماكانت لتهبط لوال سوء أفعالهم. للقصيدةالقيمة المعنويّة 

رثاء الشهيد بنفاقهم السياسّي، فإّن األبيات التي أدانت رجال الدين المزيّفين 

 :كقولي في هذه األبيات.ولم تبرد, مابرحت تتوّهج معانيها في النفوس

 األمِس في خ ط بٍ (يزيـــد  ) ي حاربون  

 اليــــــوِم ،خـدَّام   (يزيـدِ )وإِنَّهــْم لــ 

ون اله ـداة ، بمـــا  ، ي غــرُّ ـار  شـــّرٍ  تجـَـّ

 ت قـــام  من بينهـــــْم للديـن أ فـــــالم  

 على الشــفاِه،من التوحيـِد،ِمئـذنــة 

 وفي القلــوِب جـِــــوار  هللاِ أ صنــــام  

وت ى وإِْن ركعــوا  ـروا م  وت ى وإِْن كبَـّ  م 

وت ى وإِ  وت ى وإِْن صاموام   ْن سجدوا م 

 أ عـوذ  بالصدِق في عينيك  من ك ِذٍب 

ـــه، في مــزاِد الديـِن، أ قــــوام    ت بيعـ 

ــــه  بدعـ  ا أ نت  م   أ ين  السفاســف  ممَّ

 وأين من طولـِـك  العمــالِق أ قـــزام ؟

ربعة وقد مضت على هذه القصيدة اإلحتجاجيّة ا ,ياصديقي،اآلن أكتب إليك،

الذي كانت  حيث مات الدكتاتور وتغيّرت ظروف العراق السياسية؛ عقود،

وهو حّي، بطولة  ولئن كان شتمه، .الناس تخشٰى سطوته حتّى في األحالم

انّما الغربان  .جبٌن مابعده من جبن وهو ميّت، فاّن إحياء شتمه اليوم، حقّاً؛

وما أنا  .تنعق حولهاو لتنهشها جوعاً، هي وحدها التي تنتظر سقوط الجثث،

اليستهويني موت أخي األنسان حتى اذا كان عدّواً  .وانّما إنسان بغراب شعر،

وأّما . هذا من حيث الجانب األخالقي للقضية .لي كهذا الدكتاتور المجرم

ً من معاني القصيدة التي كانت ت دهش السامع  الجانب الفنّي، فاّن بعضا

قد أصبحت اليوم ــ على العكس ــ  أتها،لندرتها وجر وتجذبه إليها باألمس،

وكأّن  .شبيهة بالقول السائد المتكّرر، والمألوف الموازي لخّط القطيع العام

من خاللها يوحي برغبة في مصالحة السلطة الطائفيّة ال ( الياسريّ )الشاعر 

انّما انا مواطن مقاوم بالكلمة  .وهيهات منّي المصالحة ثّم هيهيات .معارضتها

وال  الأعرف الصلح مع سلطة، الشأن لها بسيادة وطني، .يّة الحّرةالوطن

 : هذا واسلم لصديقك ومحبّك..بحقوق شعبي 

 عبداإلله الياسري

 م0002نوفمبر  05 في

 اوتاوا ــ كندا 

   

 سقط نظري علىالفيس بوك، وأنا اقلب منصات  في أواسط شهر يناير** 

 اسم الشاعر المبدع المقيم فيورد فيه  ،"عباس األنيس.د"لالستاذ  موضوع

األستاذ  ورد فيه اسم أيضا مقال للياسري. عبد اإلله الياسرياالستاذ كندا 

سياسية ـ  تاريخية ، بنكهةصاحب جريدة البالد في كندا" ليث الحمداني"

التصال بالشاعر وسيلة ل فقررت البحث عن ،استهواني الفضول .هامة

بالحديث عن استمتعنا خاللها  الثنينا، يدةة فرمفاجئالمحادثة كانت .. الياسري

سية وثقافية داخل خاض كل منا رحاها في مناسبات سياذكريات ومواقف 

، كونها "صحيفة الصعاليك"الوطن وخارجه، انتهت بوافقته نشر المقالة في 

، وجدنا من الفائدة بمكان نشر ية ما جاء به االستاذ األنيسألهمو.. وثيقة هامة

 .انب هذا المقالةموضوعته إلى ج

.0002نشرت في ديسمبر  المقالة **     

 عين ياء

 

 

 
 الياسري عصامتصوير 

 

 عند عبد اإلله الياسري  لغة الشعرـ   دكتوراه رسالة

 

 عباس األنيس.د
 

في مثل هذا اليوم من العام الماضي جرت المناقشة العلنية لرسالتي الموسومة 

أشعر بالفخر واالعتزاز كوني قد  (لغة الشعر عند عبد اإلله الياسري)  ـب

غيّ  بة؛ ألنها اتّسمت أسهمت في تقديم رسالة بحٍث جادة تناولت تجربةً شعريةً م 

بالوعي والصدق والثبات على الموقف األخالقي تمثّلت بالشاعر الكبير عبد 

الشاعر العراقي الذي رفض بيع صوته لسلطة البعث، واختار اإلله الياسري، 

االغتراب والنأي بنفسه وبمواقفه النبيلة بعيداً عن الوطن، لقد كانت رحلة 

كنها كانت ممتعة في الوقت نفسه؛ وكيف لها أالَّ تكون البحث طويلة وصعبة، ول

كذلك وقد تخللها اللقاء األول بالياسري حيث الجلوس في أحد مقاهي مدينة 

الكاظمية والتجوال في شوارعها وهو يغدق عليَّ لساعاٍت كانت دقائق  من أدبه 

ربية بجامعة وشعره، وما أجمل اللقاء به ثانيةً في قسم اللغة العربية في كلية الت

ل ك م هو جميٌل  كربالء حيث شرف اللقاء باألستاذ الكبير الدكتور سعيد عدنان، و 

الذي كانت حسن المرواني وفريد أن يتخلل  تلكم الرحلة اللقاء لمرتين بالشاعر 

عارضة شعرية لقصيدة تائية ( أنا وليلى واشطبوا أسماءكم ) رائعته المشهورة  م 

سته الجامعية عبد اإلله الياسري، لن أنسى ما حييت ثناء ال تقل جماالً لرفيق درا

ولطف  األساتيذ جميعاً، ودعمهم الكبير لي، وفرحة األهلين واألصدقاء، وسعادة 

طالبي األعزاء وقتئذ شعرت  بدهشٍة وسعادةٍ غامرة وأنا أراهم يضعون 

 لىصورتي الشخصية حالةً ثابتة م حتفلين  بحصولي على شهادة الماجستير ع

، شكراً لكل من ذكرت ومن لم أذكر من صفحاتهم الشخصية في الفيس بوك

أخوة وأخوات أعزاء كانوا قد شاركوني هذه الفرحة الكبيرة، وبخاصة صاحب 

قدم السبق إلى دراسة شعر الياسري أخي الحبيب األستاذ دمحم الياسري فقد كان 

 .ولم يزل الى اآلن خير سنٍد ومعين

 

 

 
 ..  ا كن  سك     دا  لو  عر     ا  ر   ير  

 
 و  وا ا ر ا  و ت  ا بريا     العرا .... 

 
  و  وا ن ي  الد  

 
 ر عوا   واتك    تب  وا ع   اليتا  ! 

  


