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 الرصيفعلى حافة 

ردم الهوة بين "إلى ضرورة " فيلهلم دلتاي"يشير الفيلسوف األلماني " جوهر الفلسفة"في كتابه 
 ."من حيث جوهر القضية قابالً للتأويل واالحتماالت" المنهج"ن الذات والموضوع ـ وأن ال يكو

التجاذبات السياسية باالتجاه المعاكس لما هو  اراستمرفي ظل احتدام الصراعات الحزبية و
منشود، بالنسبة للمتظاهرين الذين يهمهم باألساس، الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم 

وجهوزيتها التشريعية، وسات الدولة، التنفيذية والقضائية مصداقية مؤس المتحان كمؤشرللعدالة، 
تحقيق مطالبهم األخرى ومنها إقرار قانون االنتخابات وتشريع قانون االحزاب وإعادة تشكيل ل

أو متأخرة الجل مبكرة ان كانت النتخابات اف. مفوضية االنتخابات وحصر السالح بيد الدولة
ً  مراألم تعد العتبارات محقة، غير مسمى،  ليس أمام المتظاهرين و .المطالبلم تتحقق اذا  حكيما

اللجوء الى ، من الناحية المنطقية والموضوعية، إال يهتسعى الو التغييرتنشد والقوى المدنية التي 
والذهاب الى المؤسسات الدولية لقطع على أرض الواقع مقاطعة االنتخابات ترجمة احتماالت 

رجل "رئيس الوزراء، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه  دعوةو. ق امام االحزاب الطائفيةالطري
واعالن حكومة  حل مجلس النوابومنها أن يمارس صالحياته الدستورية " أفعال وليس أقوال

ميليشيات االحزاب  ومواجهة التحديات التي تغذيها االزمات المتراكمة عالجةملوطني  انقاذ
  .ووالية الفقيهالموالية اليران  والعصابات االجرامية

أجهزتها، شعبها، مناطقها، اشكالها ـ يرتبط بموجبها الناس بعضهم : ينظر القانون الدولي للدولة
في شأن ذلك، يعتمد على وجه التحديد، وفقا لعقيدة العناصر . ببعض لحماية مصالحهم المشتركة

، لضمان التوازنات بيةاالنتخا الثالثة ـ الدولة والشعب والسلطة، على أهم الوقائع والمعايير
للمشاركة في تشكيل ، هاالمتبادلة بين الحقوق والواجبات داخل المنظومة البرلمانية وخارج

وتشجيع المواطنين على العمل في الحياة السياسية  تحريك الرأي العامو اإلرادة السياسية للشعب
يتطلب يقظة القوى ن ذلك بيد ا. وحرية إشراك القادرين منهم على تحمل المسؤولية العامة

واذا لم . قبل وأثناء االنتخابات العليا لالنتخابات مفوضيةاجراءات ال عية الفاعلة لمراقبةالمجتم
طلب اشراف دولي لضمان نزاهة اذا ما ارادت تشعر مسبقا باالرتياح والطمأنينة، فمن حقها 

لموت التابعة لميليشيات فرق ا تشر لدىمنالالسالح والتزوير والتهديد وإبعادها عن  االنتخابات
  .القانون الدولي احكامووالذاتية ه السياقات الموضوعية ناحزاب السلطة، وهو حق تشرع

منذ سبعة عشر دولة البناء الحاكمة فيما يتعلق ب ما هو دور األحزاب: نتساءل ببساطة دعنا لكن
ا وبين قراءة الحدث لنحكم بينه ـ لنا ان نثق بهاوكيف  .ـ كي نصدق وعودها التسويفية؟ عاما

  .هي أساس أسبابها؟ من إشكاليات هالسياسي وما يحيط

تمثيل المصالح : ، لديها مهمة أساسيةاألحزاب، في البلدان الديمقراطية في دولة المؤسسات
لكي يتمكنوا مرشحيها من أداء هذه المهمة، يتمتعون بحقوق . االجتماعية والسياسية للشعب

، فإنها تعتبر من الجماعات المجتمعية التي "قانون األحزاب"حكام ووفقا ال. والتزامات خاصة
، تبعاً "البرلمان"تؤثر بشكل دائم أو لفترة طويلة على صنع القرار السياسي وتمثيل الشعب في 

التي لها أذرع مسلحة " االحزاب"في الدولة المدنية " القانون"فيما يحظر . للقواعد الفعلية العامة
وعليها بيان . االنتخابات، ويطالبها تقديم تعهداً يتضمن مادة واضحة بذلكمن المشاركة في 

. مواردها المالية قانونياً، كيف ومن أين؟ كذلك طبيعة عملها وأماكنها المحددة وعدد أعضاءها
في بلد كالعراق يبدو ان . وااللتزام بمبادئه" الدستور"واالهم اعترافها بالقانون االساسي للدولة 

ير الممكن ألن الطبقة السياسية المتربعة على السلطة وتحميها ميليشيات، ال تفهم في ذلك من غ
في سياق العمل  لكن .فأية أمر وعر علم السياسة وقيمها الحضارية لبناء دولة المواطنة المدنية

  !.جرامية بحرية النشاط الحزبياالعمال االتبرير  إال تعرفـ ال  ، كما يبدوالحزبي

 المحرر

 

 آراء عراقية حرة

 
 

 

 ـق شارك في التحرير ونشر الحقـائ
 والمعلومات حول الشأن العراقـــــــي

 آراء عن تعبر المنشورة المواضيع 
كتابها وهيئة التحرير غير ملزمـة 

  .بنشر كل ما يردها

 : راسلونا
Saaleq21@gmail.com 

kontakt@alsaalek.de 

 
 
 

 

 ساهم معنا في نشر الحقيقة
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 ...ُكن معنا
  

، القراء "صوت الصعاليك"تدعو هيئة تحرير 

يفة والمتابعين الكرام، الترويج لهذه الصح

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 052تتجاوز 

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 052لحد 

 .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 

ومصالح كل فئات المجتمع، الصعاليك 

أجل غٍد مشرق لكل العراقيين  والفقراء، ومن

 . على مختلف مشاربهم

 عدد الكلمات يظهر عند الكتابة أسفل الصفحة** 
 

 

 

 

 ... رونالشباب الثائ

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

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

ال لة مناض طبقةهم . عن حضارتها وشعبها. يصون على أرض الرافدين ومن عليهاهم الحر. وخائن

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

هم .. كرماء من هذا الوطن إختالف هوياتهمهم على . والطال  الطبي  والباحث والمهندس والعامل

أعمق  ئرون في التربة إلىالغا.. مشرقة التي كرمتها الشموس بضوئهاالباحثون عن الوجوه ال

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

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

  

 

 :تنتظر اإلجابة تساؤالت 

 
 التغطية على استهداف علماء  ما الهدف من

 .؟بدم باردوقتلهم  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؟

  حصر السالح بيد الدولة والقضاء يلماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

  لماذا ال تخفض روات  الرئاسات والوزراء

 بما يتناس  مع الدخل العام؟ والنواب

  الوزراء و الرئاسات روات  يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

 ؤالء عن مصدر لماذا ال تجري مسائلة ه

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  0222المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

   فعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 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

  الشع  مصدر السلطات، وال شرعية

 .ألي حكم دون الرجوع لرأي الشع 

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون ومية،والدينية والق

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يج  أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق 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 الشع ، ال يمكن أن أعده 

 .بشكل عادل تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ فية طائ، 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 

.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله

بأبهى  يحضارإرثه الإعالء شأنه وإظهار 

كل خصوبتها وهي هي التربة ب. صورة

. القوميات والطوائف، األديان والمذاه 

الحالمون بعراق خال من الموت، من  صوت

 المحميوالمرض والقهر، من السالح الجوع 

والميليشيات التي تنشر الرع  والدمار، من 

هي حلم .. الطائفية المقيتة والمقابر الجماعية

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

كفاية لعودة البسمة لوجوه فسه يجد في ن

األحزان والظلم والتسلط فليبارك،  صدمتها

  ..ومن لم يجد فليول األدبار

  " صوت الصعاليك"

 لناسها.. يسابق الزمن لعين بغداد ومض

أسماء على مدى الدهر وأزقتها التي تحمل 

  .ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا

 

 

 

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

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

نتقدم بجزيل الشكر لكل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود به قلمه، وجعلها في 

يستحقه شع  أرض الرافدين في مسيرته لمواجهة قوى  المقام المناس  الذي

لتواصله مع ،  "فارس مطر"نشكر أيضا  الشاعر المبدع .. ادالظالم واالثم والفس

 .نتمنى للجميع دوام الصحة والسعادة.. .لهذا الهدف النبيل المبدعين العراقيين

. 
 

 

  كتاب الصحيفةهم :        هيئة التحرير

 عصام الياسري  ..............تحرير

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

 غيث عدنان.م  ...............اتتقني
 

   نرجو االلتزام بشروط النشر والمراسلة على عنوان الصحيفة

 

 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا، 

وكما . دنياا الثقافية وجابت الاشعاعاته ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم
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 داست قدمي

 قالت؛ ستدوس  بالدا  

 ال تعِرف  ِجلد ك  

ط واتِك    أو خ 

رحِ   ال تسمع  إِنشاد  الج 

 منك  إليك  ونوتاِت التعِ  القافِز 

ْت قائلة  ت فِقد ني  ت وار 

؟  قلت  إلى أ ين 

 ..فقالت ال أ عل م  

م  ذاتك  فقدان  األ شياء  لكن ِي سأ ع ل ِ

 سأ نسيك  قصائدك  المقتولة  

 سوف  ت شيخ  وت سأ ل  عنها

 لكنك ال تعرفها ولمن ك تِب تْ 

ِ مكاٍن   ومتى؟.. في أ ي 

ِعك  الهاِمدِ .. س نغنيها سم   وعلى م 

 إن كنت  بِن عٍش  هذا

 لكنَّ األ رجح  أ ن ت نت بِذ  التيه  

 فال ت دري أ و ت درى

اتك للضوء  تطلق  ذر 

 وتمضي بخسارات تلتمع  

 الرقصة  غائبة  

 لن يأتي جسد ك
 

 فارس مطر ـ برلين

 

 ..  تهافت 

 

 كـلُّ شــيٍء مبعثــر  التوصيـفِ 

 كبقــايــا لشــــارعٍ ورصـيـــفِ 
 

 وفصولـي تشابهْت دون شــٍك  

 ريفــيفربيعـي عواصـف  كخ
 

نا والملـح  األجــاج  مريـض    بحر 

 أنهكـوه  من كثــرةِ التجديـــفِ 
 

 وجراحـي بمخـــرٍز ن ك ــؤوهـــا

 فبكــْت أبراج الســما لنزيفـي
 

ـــا  ضي عتنــا تلــك الخرافــة  لم 

 عل مونــا ثقافــــــة  التخريــــفِ 
 

 كلمــاتــي تأهـبـت لســــــؤالٍ 

 سؤال حروفيثم  تاهت خلف ال
 

 تتدلــى مثــل العنـاكــ  حينـا  

هــا معزوفي  كــي يناغي أوتار 
 

 في بالدي تفتت العمـر  يمضي

 بين جــوعٍ ودمعــٍة ورغيــــفِ 

 
 

 

 

 

 

 ..زيارة البابا للعراق

 نزار محمود. د

 !بين قداسة البابا وسماحة آية هللا معاني ودالالت

 تحظى روحية رموز قبل من الناس ونفوس بوقلو عقول استغالل من أسوأ هناك ليس

 .مبيته لنوايا خبيثة أهداف لتحقيق ودينيا   سياسيا   استخدامها يساء دنيوية بقداسة

 لكنها للعراق، بزيارة القيام بولص البابا "قداسة" أراد عاما   عشرين عن يزيد ما قبل

  السالم، عليه ابراهيم ليهودية المكرس فهومهابم اإلبراهيمية المسيرة اطار في

 .!التاريخية أبنائه حقوق وبالتالي

 مع واالتفاق بها القناعة لعدم عليها الموافقة تجر لم ذلك، وبسب  الزيارة، تلك لكن

 .وأهدافها مضمونها

 ودمار ومرض جوع من الجائر الحصار وصعوبات مرارة يعاني حينها العراق كان

 قتل من ضد وموقفا   صرخة السليمة والقلوب العقول ذوي من تظرين وكان .شامل

 ذي الرافدين شع  أبناء من الماليين وشرد وهجر األطفال من اآلالف مئات

 سوى حينها خلدها في يدر لم الفاتيكان دولة لكن .واألنبياء اإلنسانية الحضارات

 .محدد تاريخي ومنهج دينية لرواية خاصة رؤية تكريس

 من العراق في حل وما عاما ، عشرين عن يزيد ما وبعد حصل، ما صلح أن وبعد

 والمجتمعي والسيادي واألخالقي والسياسي الفكريو الثقافي للدمار جديدة اشكال

 ألبناء وظلم لثرواته ونه  وتخلف واحتالل تشظ من اليوم يعيشه وما واالقتصادي،

 فرانسوا، البابا زيارة تيتأ ومسيحيين، مسلمين وشيعة، سنة من المستضعفين هللا

 شيعته بين الكبير المسلمين انشقاق وتكرس اإلنسانية االخوة وثيقة تحمل االبراهيمية

 .له ايران واحتالل الطائفي ونظامه شعبه تمزق وتشرعن وسنته،

 القبضة على الثورة فيه توسمنا الذي فرانسوا، "المقدس " البابا أيها لك نتمنى نكن لم

 تكون أن عنصرية، أجندات يخدم الذي المتعص  الديني والنهج غربيةال االستعمارية

 من ينزف ما ويثخن جديدة حروبا   يشعل بغيض، عنصري استعماري منهاج في حلقة

 من الجياع عن والحلي  الخبز حتى ويمنع ثروات وينه  أرواحا   يزهق جروح،

 .األطفال

 هللا بأبناء حل ما أسباب عن يبحث أن الكاثوليكية للكنيسة األكبر الحبر على تمنينا كنا

 يرى وأن .واألنبياء الرسل من وغيرهم ويونس ونوح ابراهيم نسل من العراق في

 .العراق من المسيحية الهجرة أسباب لمنع وأمريكان ايرانيين من المحتلون عمل ماذا

 هللا عبادة ودور فقراء مساكن من تهدم ما بناء اعادة في تساهم ان عليك تمنينا كنا

 .الرحيم الرحمن

 من فيه حل ما وتكرس العراق، في الطائفي النظام تدعم  البابا، سيدي زيارتكم، ان

 !الرشيد لبغداد كسرى طهران احتالل وتشرعن وانشقاق دمار

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ـد أ    الوقـِت مقلــة  وتـــراب  صــ 

 وبقايـــا لمنـهــج التســـويــفِ 
 

 

 قد عرفنا سياســة الزيت ع هرا  

 أخرجتنــا عن حالنـا المألــوفِ 
 

 

 لــم نعــد نحن جعفـرا  وعليــا  

 كلنــا اليــوم خـارج التصريـفِ 
 

 

 

 

 

 

 

 فــٍذ  هكـذا الدنيـا جانبت كــل 

 ولبيـٍ  وشـــاعــٍر وحصيـــفِ 

قينا خمورها وانتشـينا  قـد ســ 

 حيـن شـدَّْت أردافهــا بنصيـفِ 
 

ـْم ياصاحبي كيـف تحيــا  فتعلـ 

 كيف ترقى منــازل التشــريفِ 
 

  العراق/ عبدالسالم المحمدي 
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 ..آراء وأفكار في التوعية المجتمعية

  تثقافة االنتخابا

للبرلمان أو  العامة خاباتيقوم بتنظيم ومراقبة االنت في النظم الديمقراطية

، "المشرف االنتخابي االتحادي"األقاليم واالستعداد لها في أوقاتها المحددة، 

ويتم تعيينه ونائبه من قبل وزير الداخلية االتحادي دون الرجوع ألية 

تقليديا، يتولى رئيس المكت  الفدرالي لإلحصاء . مؤسسة لفترة غير محددة

الدوائر مسؤول   كونوي. ة االتحادية بأكملهامنص  رئيس اللجنة االنتخابي

انتخابية مكلفة بإعداد وإجراء ولجان ، واحدا  من عدة هيئات يةنتخابالا

هم من األفراد  الذين جنبا إلى جن  مع أعضاء هيئات المراقبة ،االنتخابات

ومنظمات المجتمع المدني، الذين ليس عليهم أية جنحة قانونية، ويخضعون 

ومن مهام . سؤول االتحادي، الذي يلتزم باألحكام القانونيةلتعليمات الم

الموظف االتحادي، مراقبة السلوك السليم لالنتخابات بما يتوافق مع 

المواعيد والتواريخ القانونية، إبتداء من إعداد سجالت الناخبين ومراسلة 

الناخ  خطيا  لتذكيره بموعد وعنوان الدائرة اإلنتخابية الخاصة به منعا  

أيضا  تلقي ومراجعة .. للتزوير، وحتى نشر نتائج االنتخابات النهائية

التي لم يتم تمثيلها منذ " األحزاب السياسية"إشعارات الترشيحات من 

االنتخابات األخيرة، ورفع نتيجة فحصه األولي إلى اللجنة االنتخابية 

ويتمتع . االتحادية إلصدار قرار بها كحزب في االنتخابات القادمة

صالحية جمع الوثائق الخاصة باألحزاب والجمعيات السياسية كبرنامج ب

الحزب ونظامه األساسي ومراكز تواجده وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

  .مع تفاصيل وظائفهم لتدقيق مصداقية الحزب القانونية

" رئيس اللجنة االنتخابية االتحادية"يتولى المشرف االنتخابي االتحادي 

تشكيل اللجان االنتخابية االتحادية ورئاساتها، : التالية بإختصار، المهام

إعالن قرارات اللجنة االنتخابية االتحادية، مراقبة قرارات اللجان 

االنتخابية في الدوائر بشأن قبول أو رفض مقترحات انتخابات الدوائر مع 

الحق في الطعن أمام لجنة انتخابات اإلقليم، تلقي وفحص الشكاوى ضد 

، التسجيل والمقارنة بين "المحافظات"جان االنتخابات في األقاليم قرارات ل

المسجلين المؤهلين للتصويت في الخارج، فحص المتقدمين لالنتخابات 

للتأكد من عدم قبول ترشيحات مزدوجة، فحص االنتخابات للتأكد من 

صحتها وتحديد إعالن النتيجة األولية لالنتخابات في المنطقة االنتخابية، 

ار النتيجة النهائية لالنتخابات االتحادية التي تعدها اللجنة االنتخابية إقر

 .االتحادية، إعالن النتائج النهائية في الدوائر االنتخابية

  المحرر

 

 

 
 

 ...ومقابر جماعية ألهل البلد ....نفط... مياه

 غال  العاني. د

لم يستقر منذ  -بلد أولى الحضارات ومؤسس اول القوانين البشرية -عراق ال

، حاملة (الطبقة الوسطى)تأسيسه، ألنه لم يحكم من اهله الوطنيين إال ما ندر 

 .المدنية ونهج التطور والتنمية والتضامن والتقدم

ويعود اضعاف واذالل هذه الطبقة االجتماعية البناءة لقيم المدنية والحضارة 

الحروب والعقوبات االقتصادية )  االنسانية حتى العقد االخير من القرن الماضي

 -، وعوامل أخرى، ومنها الغزو االنكلو(الجائرة والحملة االيمانية الزائفة

، التي قادت الى صعود وسيطرة فئات المجتمع (للعراق ٣٠٠٢امريكي عام 

يم والعادات الطيبة، العراقي الرثة المتخلفة الالوطنية التي حطمت كل الق

المتميزة بلحاها وسبحها وعمائما البيضاء والسوداء لتتصدر مؤسسات الحكم 

 .وقوائم الفاسدين وعمالء الدول االقليمية والدولية العدوانية

هو النضال من اجل ( اريد وطن) ان أحد االسباب الرئيسة للثورة التشرينية 

ني واذرعه المتمثلة بهذه الطبقة تحرير الوطن، العراق، من االستعمار االيرا

 ...الفاسدة الرثة وبميليشياتها الوالئية العميلة

والمقبرة الجماعية في االسحاقي التي ظهرت بفعل عوامل التعرية الطبيعية 

 بسب  االمطار الغزيرة التي كشفت ما في االرض لهو

 . .اقيةاكبر دليل على العمليات اإلجرامية لهؤالء الدخالء على الساحة العر

 -للعلم، لقد تم اختطاف ابان الحرب على داعش في محافظة صالح الدين فقط 

 على -ناهيك عن بقية المالحظات

 .مواطن من تكريت ٠٠٠. مواطن من االسحاقي٠٣٠٠

 ...مواطن من الدور ٣٩٠و

 ....وليس لهم اي اثر حتى اليوم

كده عنوان خاطرتي  .....وهذا ما يؤ 

 العراق الطيبة الواسعة، فستجد؛ احفر في اي مكان من ارض

 ....ومقابر جماعية...ونقط... ماء

 ..والمقابر الجماعية تتكاثر وتظهر...والنفط يسرق.. الماء شح

 ؟؟.فهل من مغيث... ؛ اننا مازلنا هنالتنادي عاليا؛؛

 هذا هو حال العراق

 

 

 

 

  

 

 

 عمله؟ ينضالمنتفماذا يجب على 

على كل القوى التي تدعو وتعمل من اجل تحقيق التغيير ان تواصل الضغط 

وحشد القوى من اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة  الجماهيريالسياسي و

وتأمين مستلزمات االنتخابات الحرة النزيهة والعادلة، وفضح محاوالت 

وإذا كان على قيادات االنتفاضة في جميع . .كانت االلتفاف عليها من اي جهة

ومستقبل  حراكهمموحد ل صفوفهم ووضع برنامج وطني رصالمحافظات 

اشترك في إدارة  نمم ألي سياسية، عليهم أيضا ان اليسمحوا السياسي توجهاته

 .التحدث باسم المتظاهرين ،عاما من الفشل والخراب والدمار 20لمدة  دولةال

 

 ؟ما بين ذاك الزمان واليوم

عندما نبتسم ونحن نؤدي ... كم نشتاق الى ايام العمل وخدمة العراق 

اشرف دور في النزاهة والصدق والوفاء ، عندما ننام ونحن نفكر كم 

  قد مشكلة تم حلها وكم منتوج قد نجح وكم فقرة في التطوير والتدري

انجزت ، كم مشاركة في تصنيع المعدات واالجزاء االحتياطية العمار 

العراق ، كم حققنا من االنتاجية ومقدار االرباح وماهو الحافز الذي 

سيستلمه المنتسبون االبطال ، وكم عائلة ستفرح بنجاح ناسها في تحقيق 

والمتعة  هذا النجاح ،،، الصناعة ومنتجاتها والعاملين وابداعاتهم والفرح

مديرا عاما لشركة بدر  ٣٠٠٠عند النجاح وتحقيق الخطة ،،، في عام 

 تحية الخواني وابنائي منتسبيها االبطال،،،،... العامة العزيزة 

 عمان/ زهير الياسري                                        
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 ...!ماذا فعلتم بالشباب؟

دفعت تظاهرات واحتجاجات الخريحين وحملة الشهادات وما تعرضوا له مجددا 

دفعت الى الواجهة مرة .. بالقوة لتجمعاتهم بعد االعتداء عليها  من قمع وتفريق

 .في المائة 02اخرى مسالة البطالة بين الشباب، التي تقدر بانها في حدود 

ومن جديد انطلق النقاش والسجال بشأن دور الدولة، ممثلة بالسلطتين التنفيذية 

بعا حملة الشهادات والتشريعية، في استيعاب قوى العمل الجديدة، ومن بينها ط

 . العليا

وإذ ال جدال في ان التوظيف في مؤسسات الدولة ليس هو الطريق الناجع ، 

 –حيث أدى ويؤدي الى تضخم جهاز الدولة وترهله من دون مردود اقتصادي 

انتاجي ذي قيمة ، فان من واج  الدولة ان توفر فرص عمل، مع التشديد على 

وري من جان  المواطنين جميعا، بال تمييز الي إمكانية التمتع بهذا الحق الدست

 .سب  كان

ومن المؤكد ان هذا لن يتحقق في ظروف حماس المتنفذين الشاعة النزعة 

االستهالكية في المجتمع، وتعطيل المؤسسات اإلنتاجية، واال في ظروف 

النهوض بكافة القطاعات، العام والمختلط والخاص والتعاوني، وإيجاد أرضية 

 . تصاد متنوع وديناميكي، وتأمين مستلزمات تنمية مستدامةلنمو اق

وعندما تسد كل األبواب امام هؤالء الشباب الذين يريدون العيش في ظروف 

يتوفر فيها الحد األدنى من مستلزمات الحياة االنسانية الكريمة، فانهم يلجأون 

، حيث لكن غالبيتهم ال تدرك هذه الفرص. الى الدولة للحصول على فرص عمل

يستحوذ عليها المتنفذون الذين يغدقونها على مريديهم ومؤيديهم واقاربهم، 

فيتضاعف التذمر والسخط مرة  بسب  عدم الحصول على الفرصة في وقت 

المعاناة المشتدة والجوع والفقر، ومرة  بسب  التمييز القائم واغراق القوى 

واالتباع، بل وحتى بمن  المتنفذة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالزبائن

 .يستطيع ان يدفع ويشتري الوظيفة

ان الستمرار هذا الحال وارتفاع نس  الفقر والبطالة انعكاسات سلبية عديدة، 

بضمنها هذا النزيف المتواصل لقوى المجتمع الحية وتضييعها، وإلقائها في 

 .متاهات وسلوكيات ال تريدها هي وال ترغ  فيها

 كومة امام مسؤولية مضاعفة في الحرص على شبيبة الوطنلذا فان الدولة والح

وهذا ال يجمعه جامع من . وتنمية قدراتها، واالستثمار األمثل لطاقاتها الخالقة

بعيد اوقري ، مع اللجوء الى القوة بدل تأمين الحلول للمشاكل والقضايا المثارة، 

 . والتي تخص الماليين من بنات وأبناء شعبنا

  وسام الخزعلي

 

 

 

 

 !متى تتوقف أساليب القمع والمداهمات

 

 الى االصلية مناطقهم من جديدة هجرة موجة الناشطين عشرات بدأ

 وكان .مسلحة جماعات من ومالحقات اتتهديد عق  اخرى، مدن

 في كردستان الى الجنوب ومدن بغداد غادروا قد ناشط 022 نحو

 في المشاركين من عددا طالت اغتياالت سلسلة عق  ،0202 منتصف

 5 تعرض 0202 شباط 5 الماضية الجمعة ومنذ .االحتجاجات حركة

 في حدوا ناشط اختطاف الى باالضافة اغتيال محاوالت الى ناشطين

 صغيرة نقل سيارات يستقلون مسلحون داهم فيما المحافظات من عدد

 .النجف في متظاهرين بيوت

 

 لجملة استعارة في "المنفلتة أب بيك" الـ اسم ناشطون واطلق 

 العجلة على السياسية، االوساط بين المتداولة "المنفلتة المليشيات"

 وكانت .الخيرةا  االحتجاجات وبعد خالل المتظاهرين تالحق التي

 قتل حين ،0202 نهاية في سجلت قد ناشطين، ضد اغتيال عملية آخر

 .بغداد في العراقي صالح البارز المتظاهر مسلحون

 

 عمليات تصاعد البرلمان في والدفاع االمن لجنة حينها، وتوقعت

 السياسي االزمات تزايد مع ناشطين ضد البالد في االغتيال

 .واالقتصادية

 

 الناشطين زلمنا مداهمة

 

 6" ان النجف في لناشط مستعار اسم وهو النجفي، علي يقول بدوره،

 ."الجمعة يوم مساء من مداهمتها تمت النجف في لناشطين منازل

 قام حين اغتيال محاولة الى امس، الناصرية، في ناشطين 2 وتعرض

 عماد، علي على الرصاص باطالق نارية دراجات يستقلون مسلحون

 .برفقتهم كان ثالث وشخص هاشم، وعلي
 

 

 

 

 ...ينضرات المنتفاحوآراء أفكار 
 

على كل القوى التي تدعو وتعمل من اجل تحقيق التغيير ان 

سياسي والجماهيري وحشد القوى من اجل الضغط ال تواصل

 . هاتنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة وتأمين مستلزمات

 

 أوقفوا االبادة الجماعية في العراق

 أوقفوا نزيف الدم

 

، التزال المظاهرات في الناصرية على أوجها، يواجه أبنائها بصدورهم العارية سالح  0202ن جديد في العديد من المحافظات العراقية في يناير منذ عودتها م

لحد اآلن تظاهرين قتلوا م 5 أكثر من أنتتحدث بوسائل االعالم ومنظة العفو الدولية وحقوق االنسان . ميليشيات االحزاب وقوات األمن والشرطة السلطوية بدم  بارد

على تردي الخدمات  0202فبراير  00في  ، خالل االحتجاجات التي اندلعت من القوات األمنية عناصرمعظمهم من الشباب، من بينهم  شخصا 002 أكثر من وأصي 

التظاهر أمام مقر المحافظة للمطالبة  أثناء ع قوات األمن، خالل صدامات مفبراير 20 متظاهرين قتلوا بالرصاص، يوم الجمعة 2 وافادت مصادر طبية الى ان. العامة

 .بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسب  تدهور الخدمات العامة في المحافظة

على ارض طالب فوضى، بقدرعشقهم للحرية واالستقرار وأبسط الحقوق التي يمتلكها المواطن في دولة المواطنة  المتظاهرون المنتفضون ألجل إستعادة وطن، ليسوا

 .ةبيد أن المؤسسات واالدارت المتعاقبة ليس لديها هم غير البحث عن عدو افتراضي ليكون فزاعة تختبأ خلفها لحماية مصالحها الفئوية الضيق. هللا الوسعة

العراقي وتمتلك السالح والمال السياسي، كما  اننا نطال  الدول الديمقراطية والمجتمع الدولي إيجاد توازن لقل  المعادلة ووضع حد لقوى الشر التي تتحكم بالقرار

 .نطالبها دعم المنتفضين وعدم الكيل بمكيالين للحيلولة من وقوع كارثة انسانية ال تحمد عقباها في العراق

واعالن  حل مجلس النوابمنها وأن يمارس صالحياته الدستورية " رجل أفعال وليس أقوال"، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه الكاظمي رئيس الوزراء كما نطالب

 .ومواجهة التحديات التي تغذيها ميليشيات االحزاب والعصابات االجرامية الموالية اليران ووالية الفقيه االزمات المتراكمة عالجةموطني ل حكومة انقاذ
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 ؟الغزل السياسيثقافة متناقضات 

س ٍط  علي وجيه ك اتِ    ا إال اِْنه  من و  ة ي ش ْبه  اِكم  ي اِسيَّة ا ْلح  ى ا لطَّب ق ة ا لس ِ ْست و  بِم 

اب فَّر ا لنُّوَّ ي ذ م  م ض  ِكيم و  قِي ا لَّتِي أسسها  ،آخر ْمد ح  ا ْلح  ق  أنها ث ق اف ِة ا لتَّال  بِح 

ان أمثال أحمد هاتف الفايروس وعلي وج ا ِعْلو  ات ا ْلِوف اض في رض  وَّ  يهخ 

  سماحة السيد عمار الحكيم الوطنية المنطلقة من الهويةآراء وصف ا اللذان  

 .الشيعية العراقية

 االعتدال الشيعي ضد الراديكالية الشيعية - 

 مفهوم األمة العراقية -  

 .هذه انطالقة أخرى من الحكيم بخطاب اليوم

وبطريقة ما كتبت  سابقا  عن هذا المفهوم قبل نحو عام، في خطاب الحكيم، 

ما زلت  أرى أن قوى االعتدال الشيعية والسنية والكردية هي ما يمكنها 

  .إنقاذ ما يمكن إنقاذه

هذا الخطاب يدور بأذهاننا جميعا ، وإن ط ب ق على األرض سيكون لواقع 

ر واضح   .الشيعة، األغلبية السكانية والسياسية، تطو 

بأن له موقفا  مشرفا  من  ورغم كل االختالفات مع الحكيم، لكنني أحتفظ

  !تشرين، دعمها ولم يحاول استغاللها، ولم يحرض عليها

ت ع ِديدة قرأت  بعض  ق اال  ة بِم  ة ت يَّار ا ْلِحْكم  اِْنش غ ل  ا لسَّي ِد وجيه بِت ْلِميع ص ور 

 منها 

اب اة؟ ح  ْل ِهي  ق ن اع ة  أم م   !ف ه 

 علي الخيال

 

 ...ينضرات المنتفاحوآراء أفكار 
 

على كل القوى التي تدعو وتعمل من اجل تحقيق التغيير ان 

الضغط السياسي والجماهيري وحشد القوى من اجل  تواصل

 . هاتنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة وتأمين مستلزمات

 

ا   ـْون  إِذ ا أ ِطْعنـ  اِكم  ن ْحن  الح  ـْون  إِذ ا ع ِصْين ـا *و  ن ْحن  الع اِزم   و 

ا  ا س ِخْطنـ  ن ْحن  التَّاِرك ْون  ِلم  ِضْين ـا *و  ا ر  ن ْحن  اآلِخـذ ْون  ِلم   و 

ـْون  إِذ ا ق د ْرن ــا بِأ   ْطِعم  ْون  إِذ ا اْبت ِلْين ــا *نَّـا الم  ْهِلكـ  ا الم  أ نَـّ  و 

دْن ـا  ـا أ ر  ْون  ِلم  انِعـ  ا الم  أ نَـّ ا *و  ْيث  ِشْينـ  اِزل ْون  بِح  ا النَـّ أ نَـّ  و 

ْفـوا   اء  ص  دْن ا الم  ر  ب  إِْن و  ن ْشر  طِ  *و  ن ا ك ِدرا  و  ب  غ ْير  ي ْشـر  او   ْينـ 

 سيف العصاد

 

 

   ...مآالت ومواقف

 فالقوم في السر غير القوم في العَلَن.. ال يخَدعْنك ِهتاف القوم بالوطن 
 

  ناشط/ أحمد العراقي 

 ـــــــــــــــ

استثمار وتنظيم الثوار والنخ  الوطنية لكل العراق كي تكون اداة  يشكل

ضغط جماهيرية منظمة وفق قيادات منتخبة من نفس التجمع وباعداد فردية 

 .ثورية ةيالوطني السلمي وبنظام التصويت رؤوبمركزية القرار 

ِسبوا كثوار على الساحات وهم ذاهبون لكننا ن ستغرب ادعاءات بعض من ح 

( فروخهم ) او شخوصها او ( فروخها ) مع االحزاب السياسية القذرة او 

ويدعون انهم سيغيرون الواقع المرير من خالل اختراقهم لتلك الطبقات 

؟ انتم اشبه  هل انتم تصحكون علينا ام على انفسكم!! القاتلة الفاسدة 

  ..مة هللا رزقنا على ثمن اجسادهن بالعاهرات اللواتي يطلقن كل

!! اتصل بي بعض االخوة االعزاء ممن يريدون التاكد عن ما جاء بالنشر 

انا : واتصل كذلك بعض االخوة اللذين يؤكدون ماورد بالنشر؛ وقلت لهم 

تبني م)ان ينزل فديو من مستعد لمسح المنشور واالعتذار شريطة 

نعم فديو يوضح عدم ارتباط المشروع بالكاظمي او الخونة من ( المشروع

مستشاريه وكذلك باشارة واضحة ان هذه الحكومة هي اشد فتكا ومباركة 

وليتذكروا دماء هاشم  ٠للقتل والتغيي  والتهميش لمطال  تشرين العظيمة 

يبين امثال الهاشمي وهيثم ابو احمد ووو واخرها صالح العراقي وكذلك المغ

نحن النريد التسقيط ولكننا النخاف قول الحق ودماء ٠سجاد العراقي ووو

 .وتضحيات الثورة والثوار لن تتقبل اطالقا الخيانة والركوب على ذلك 

 

 بشير الحجيمي

 

األجهزة اإلستخبارية والرقابية 

األمنية منشغلة بمتابعة ومالحقة 

وتعذي  الناشطين والمحتجين، ليس 

عة الخاليا التي لديها الوقت لمتاب

سالمة وتهدد أمن و ابتمترس اإلره

 !المجتمع

على " أحباب هللا"من له القدرة غير 

ومن .. ضرب أمن وسالمة المجتمع

 !سيجيبنا على هذا السؤال؟

الرحمة والسالم لمساكين العراق 

 .األبديين

 زايد العصاد

ومو امستشارين الكاظمي يس

الثوار والناشطين تأمين حياة 

الناشطين والثوار واسقاط التهم 

الكيدية بحقهم مقابل ان يعملو 

صل وو .معهم في احزابهم 

مساومة المعتقل  حد االمر

مرتضى في العمارة وسيف 

سلمان في كربالء ان يخرج 

من السجن بشرط ان يذه  

ويشكر الكاظمي ويلتقط صورة 

 .معه وهذا ما حصل بالفعل

 

 أحمد الوشاح

 
 

 هل من جدية في تطبيق القانون؟

 فرقة" اعتقال عن عالنا من 0202 شباط 25 يوم تم ما غضون في

 صحفيين ضد االغتيال عمليات من العديد تنفيذ عن المسؤولة "الموت

 بأن الوزراء رئيس ديأكتو .البصرة محافظة في وسياسيين وناشطين

 على القبض إلقاء عملية وأن ."علنية" ستكون المجموعة هذه محاكمة

 سكان روعت التي االغتيال عمليات من العديد ستكشف" الفرقة هذه

 أغسطس في تعهد وان سبق الكاظمي، أن بالذكر، والجدير ".البصرة

 منهم سيجعل أنه مؤكدا ،العراق في النشطاء قاتلي بمعاقبة الماضي،

 القانون عن خارجة جماعات" أن حينها وأضاف ".للعدالة عنوانا"

 ولجميع لهم تهديدا تشكل وهي ،البصرة أهل ترهي  فترة منذ تحاول

 في باإلخفاقات نقبل وال لدينا مهمة" البصرة أن مؤكدا ،"العراقيين

 العشائرية والمشكالت المنفلت السالح" أن على وشدد ".أمنها حماية

 قوخر فالتجاوز استباقي، عمل هناك يكون أن ويج  مقبولة، غير

 هل السؤال، .".عابر بشكل معها ملتعان أن يمكن ال والجريمة القانون

 السياسية الكتل ومواجهة القانون فرض تحقيق حقا ، الكاظمي يستطيع

                   ..والقضائية؟  األمنية وأدواتها بالسلطة الماسكة

 

 

 الراصد

 

 

 
 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1415352
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1415352
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9&contentId=1415352
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 .ُمعلِّمي الشيخ محّمد جعفر الكرباسيّ 

 م0226ــ  1927

 .في الذكرى السنوي ة الخامسة لرحيله

 

 يعبداإلله الياسر

 

،ثم   في مراحل دراستي اإلبتدائي ة والثانوي ة والجامعي ة، عل مني عشرات من المعل ِمين

وا زب دا ، فاء  مع السنين، مر  لم يمك ث منهم في قلبي كالوشم إال  واحد من و ومضوا ج 

د جعفر  .كل  مرحلة من مراحلي الدراسي ة الثالث ولقد كان معل ِمي الشيخ محم 

ل الذي وضع الحجر  الكرباسي  ــ رحمه هللا ــ ثالث ثالثة؛ بل كان هو معل مي األ و 

وأنا  يمي وتأديبي،فأحسن تعل األساسي  في بنائي العلمي  واألدبي  يوم عل مني وأد بني،

في الصف  الخامس من مدرسة الصادق  تلميذ غضٌّ من بين عشرين تلميذا  ون ي ِف،

 ..عام واحد وست ين وتسعمائة وألف للميالد ,بمدينة النجف في العراق اإلبتدائي ة،

ي تقل د كل  معل م منهم عصاه حين  .كانت للمعل مين في إدارة المدرسة ع صي  يومذاك

لي عل موا بها من كسل  كما يتقل د الفارس سيفه ساعة الوغ ى، لدرس،يرن  جرس ا

را   قص ِ بوا بها من شِكس مخالفا   ,م  وما كان المعل مون ليدخلوا الصفوف من دون  .وي ؤد ِ

كان يدخل الصف  أعزل من بين  .تلك اآللة الم رهبة ما خال معل مي الشيخ الكرباسي  

لكن  طباشيره  ي يده غير طباشير للكتابة عل ى اللوح؛اليحمل ف .أولئك المعل مين الك ماة

 .بل كان أهي  حت ى من عصا المدير نفسه كان أهي  من العصي  كل ها جمعاء،

ن ت هوي  .خيزرانة  أ برح  من كل  العصي  ! وماأدراك ماعصا المدير وويل  ثم  ويل لم 

عل ِما  تربوي ا ، ..عل ى راحته عل مين التربوي ين في رقي ه كالم وال كان معل مي الشيخ م 

 وفي طريقته السلمي ة الحضاري ة التي كان يسوس بها تالميذ  ِغضاضا ؛ ,اإلنساني  

رب ِيهم أْن ي نشئوهم على القمع والهوان عل ِميهم وم  وفي أ يديهم مستقبل  ,ماينبغي لم 

ما   .العراق كل ه مين في عمق  وال ,وكان ديني ا  م عمَّ عمَّ  وبعد رؤيته؛ ,وعيهكالديني ين الم 

ى لي السي د الوالد ــ من بين ظالم الجمود وأحابيل  و  إذ كان ي نسل  وهو فتى  ــ كما ر 

مين ,الجهل  ,إلى المدرسة الثانوي ة المسائي ة المحظورة عل ى أمثاله من الفتيان المعم 

ج فيه عل ِما  كي ي تعلَّم منها مااليمكن أْن يتعل مه من المدارس الديني ة حت ى تخرَّ ا م 

مين  .م تخصَّصا  بتعليم اللغة اإلنجليزي ة مين وغير معمَّ ن شأ مختلفا  عن أ قرانه من معمَّ

ْن  .لكن ه فرض على الفريقين كليهما احترام اختالفه بمود ة وسالم إختالفا  نوعي ا ؛ وم 

ل من حيث الفهم الديني    ي شأْ أْن يقف على بعض مواطن اختالفه عن الفريق األوَّ

ق بين أ حد من ب ناة ( إعراب القرآن) ي قرأْ مقد مة ِسفره الخالد ,الصحيح التي لم ت فر ِ

ْن ي شأْ أْن يقف على بعض مواطن اختالفه عن الفريق الثاني من  .اإلسالم األ والي وم 

، مة الدكتور مصطفى جواد سقطاتِه  حيث العمق المعرفي  دَّه على العال  رَّ ر  ي ت ح 

سمير له إال الكتاب  ال .ى معل مي الشيخ عمره كل ه في القراءة والتأليفقض   ..اللغوي ة

وكل  بدن محكوم بالفناء  م،0226ــ  22ــ 02 ثم  فني  بدن ه ومات في .واليراع

ى من العصا  .لكن  طي  ذكره لم يفن  ولم يمت والموت؛ ولئن كان طباشيره أقو 

ى من الفناء اليوم باألمس؛ ولئن فرض احترام شخصه على الناس  .فإن  بقاء علمه أقو 

إن  مثواه في القلوب التي  .فلقد فرض خلود اسمه على الزمان بعد موته في حياته؛

عل ما  ي ستدل به على النور في طريق  .وك ِلف ت بسيرته ,أستنارت بعلمه ولسوف يبقى م 

ط ْوب ى  ..فجيال   تستعيد األجيال طي  ذكره جيال   .حي ا  خالدا  في ذاكرة التاريخ ,الظالم

رب ِيا  فذ ا   عل ِما  ِوتْرا  وم   .وتهذ ب بتربيته وط ْوب ى لمن اغتذ ى بعلمه، ,له م 

 ـــــــــ

:من مؤل فاته 

 مجلدات 8ــ إعراب القرآن 

ــ نظرات في أخطاء المنشئين 

ــ المنتخ  من كالم العرب 

ة ة في فروق العام   ــ الرسالة التام 

ــ األنباء بما في كلمات القرآن من أضواء 

ــ ملحة اإلعراب في نخبة من سور الكتاب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  د جعفر الكرباسي  عبداإلله الياسري   /الشيخ محم 

 

 

 الرسم في زمن الكورونا

ت مع الفنان التشكيلي داء  من العدد الخامس لنا لقاءاتإب

 ..المتمي ز في رسوم الكاريكاتيروالمبدع 

 
 

 منصور البكري

Faiq Hasan, iraqi Artist (1914 – 1992) 

الفنان التشكيلي العراقي الكبير فائق حسن ، الرسم في زمن الكورونا

تخطيط بقلم الرصاص على ورق بحجم ( 2110 – 2120)

ي واستاذ أغل  الفنانين أستاذ, 0202من أعمالي  ،سنتمتر 25×02

يعتبر المعلم االهم بين أساتذة التشكيل  ،العراقيين التشكيليين

في  2110وتوفي في فرنسا عام  2120ولد في بغداد عام  ،العراقي

ظروف العراق الصعبة زمن بداية الحصار وقد أحرقت جثته بناء 

على وصيته ونثر رماد رفاته في نهر دجلة وحفظ قسما من رماده 

دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة في مكت  الفنانة الراحلة  في

لك منا كل الح  والوفاء استاذنا الجليل فائق ولروحك  ،ليلى العطار

 ... السالم األبدي 

1  2  

قلم , أستاذنا الكبير الفنان فائق حسن, في زمن الكورونا (0) الرسم

تخرج من , 0202من أعمالي , سنتمتر 25/02رصاص على ورق 

وأسس مع الفنان جواد سليم فرع  2128باريس عام / البوزار 

 ...2121الرسم في معهد الفنون الجميلة عام 

/ مع تحياتي لكم جميعا أصدقائي اينما تقيمون منصور البكري  

 برلين
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  مكاتيب عراقية

 علي السوداني

،  حيفا شارع من المتأخر القسم قاطعا  ،  ماشيا   األولى العطيفية باب من سآتي

وصاحبه صاحبي معاذ اآللوسي  سأضع قدمي على رقبة جسر باب المعظ م ، 

 ُّوأطش    كمشة  نظرات  مشتاقات  صوب  خضر  الياس  ،  واألمهات  الثكالوات 

والحبيبات تالناطرا شمعات األمل ، ودعاء المغن ي ياس خضر المستجاب   

 سأهبط برصافتها  عند  نيشان  قاعة   الشع  ،   فيطل  من ي   ُّالجندي    الباسل  ، 

  العبور  إلى  الرصيف  اآلخر  ،  حيث  المكتبة  الوطنية  وواقعة  تسجيل  أول 

قصصي وصاتيومقص   

   بائدة بصحفٍ  ومحشو،  الجامع بحلق مزروع جدا   صغير دكان ثمة

 وصلت اآلن  زقاق  الصابونجية  األثري  ،  الذي  ينفذ  إلى  شارع  الجمهورية  ، 

حيث  نخلة  عالية  تنافس  منارة  الجامع  الذي  نسيت  اسمه    سألقي  نظرات 

كثيرات على حشد الباصات الحمر ، وأنتقي منها شائلة الرقم أربعة   

 بباب شارع  الرشيد  ستكون  ساحة  الميدان  ،  ومنها  ستبدأ  مطاردة  الذكريات 

التعيسة : 

  الرافدين مطعم  الهرج قسو  خليل حج ي كهوة  الصياد فندق  المدل ل خان

كباب  الشمال    فرن  ون  صم  وبصف ه  مصور  السودان    برأس  الشارع  الذي 

يؤدي الى اإلعدادية المركزية ، التي قضيت في مسائها   سنة دراسية متنبلة ، 

ستعثر على صانع شواهد القبور مريةالمر   

 الحالق ينافس،  أحمد الوسيم الحالق  وزيتون طرشي دكان  الزهاوي مقهى

العتيق حكمت الحلي  مأكوالت فيروز   

   السيد كعك  األسود الحصار حلولو عربانة  النبأ مطعم

 عشرة أربع طول على القصيرة القصة فيها درست   التي،  عجمي حسن مقهى

  سنة ، حتى ليلة الهجيج النهائي من بغداد العليلة   

 سوق   باب ه  على  الرشيد  ومؤخرته  بجديد  حسن  باشا  ،  وتحته  مقهى  نرتادها 

لتناول  الشاي  ولف ات  العمبة  والبيض  ،  أيام  ممنوعات  شهر  رمضان    جامع 

الحيدرخانة  غرفة ركن الدين يونس حمادة  مقهى األعيان  مقهى البرلمان  

مطعم زهرة الرشيد  فندق الهدوء  فندق عدنان بالنزلة   

و جان ومأوى حسين أ م نِِزل  صيدلية وأظنها تاجران مطعم  نجفيال كص  دم 

سعد الدين   

   زاير والنادل اإلخالص وكباب المتنبي شارع باب

 عمارة الكويتي  ودكان  تسجيالت  أنغام  التراث  ،  ومالكه  سمير  الخالدي  الذي 

له  مجيد أخو عماد حقائ   الربوض اسمه مالبس دكان الى،  مؤقتة بغفلة حو 

وزياد  باب المتحف البغدادي  تمثال ونفق الرصافي  تفليش وارتفاع موجع 

لكارتونة اسمنتية بيضاء ، قائمة على عشر طبقات   

 ومقهى،  العاقولية زقاق نزلة  كباب مطعم وبصفه مرحاض  علي أبو فالفل

صغيرة من كشوفات جمال السوداني  مطعم النجاة وصاحبه موسيقي معروف   

 المشية القادمة  ستبدأ  من  عكد  الجام  وسوق  الصفر  وتحت  التكية  ،  ودكان 

مسامير وبراغي الحاج عثمان السمين   

 

 

 

 البابلي العقال

  

 أحمد العنزي

كما هو اليشماغ السومري الذي يحتوي على شباك الصيد وهي تعويذة بابلية 

 …عن العين والحسد

تثبت لنا  ..تعني االرتباط وجمعها عقل ومؤنثها عقلية مرتبطة  وكلمة عقال

المنحوتات، التماثيل والمسكوكات المتبقية من حضارات السامية في منطقة 

الشرق األوسط ان أول من صنعوا واستخدموا العقال العربي هم العرب القدماء 

البروفسور  الساميين واللى تمايزوا بهذا اللبس الخاص من باقي الشعوب، يقول

 Iran In لماني في كتابههو عالم آثار او(E. Herzfeld)  ارنست هرتسفلد

The Ancient East  عن المنحوتات العيالمية التي يظهر  ٣۷٠صفحه رقم

 وازألحافيها الجنود العيالميين في قلعة العيالميين في مدينة سوس في منطقة 

 :العربية

هوالء الحراس هم الحراس العيالميين، اللى يتمايزون بلبسهم عن الحراس 

هي نوع  من ة رأسهم الخاص عن الجنود الفرس والميديين ويتمايزون به ربط

 .العقال العربي

 العقال السومري 

تدي العقال العربي تمثال رجل بابلي من حضارة الرافدين، وهو بير: الصور

 . كة متحف متروبولين لآلثار، نيويوريشبه الكوفي غطاء للرأسو

 الفنّانة حكيمة توّكلي ترسم سناء الّشعالن في معرض فنّيّ 

لمشروع إقامة معرض فن ي  كامل ( حكيمة توكلي)تحض ر الفن انة اإليراني ة 

سناء الشعالن، وهي لوحات بالفحم . للوحات تجس د إطالالت مختلفة لألديبة د

يت واأللوان المائي ة تجس د الش عالن في إطالالت مختلف ة عبر رحلتها والز 

 .اإلبداعي ة

لرسم ( حكيمة توك لي)هذا المشروع هو خطوة أولى من مشروع كبير تعد  له 

ن قرأت   ىلهم، وتأث رت بهم، أو تتلمذْت علأدباء وفنانين عرب وعالميين مم 

عن هذا المشروع أن ها اختارْت أن ترسم األديبة ( حكيمة توكلي)وتقول  .أيديهم 

ن ألن ها معجب ة بأدبها وإبداعها، وتأث رت بما قرأْت من العربي ة سناء الش عال

كما تجد متعة في رسم مالمحها الجميلة التي ترى فيها مساحات من  أعمالها،

 . الت مثيل ألجمل قصائد الغزل العربي ة المغن اة التي ترسمها على وقعها

تحمل درجة  هي إيراني ة الجنسي ة،( ك ليحكيمة تو)الجدير بالذ كر أن الفن انة 

سم منذ  البكالوريوس والماجستير في الل غة العربي ة والت رجمة، وهي تحترف الر 

ألدبي  ال سيما لألعمال سنوات، فضال  عن اهتمامها بشؤون الت رجمة والن قد ا

سامين اإليرانيين الش هيرين،  ،العربي ة كما تتلمذْت فني ا  على أيدي الكثير من الر 

بدينژاد، وأستاذ رضا صالحي، وأستاذ رضا رحيمي أستاذ يوسف ع :أمثال

 .لسکو
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