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 ع ي  كــــيــالـعــصـال صوت

 

 0100 أيارـ  مايو 01ـ تاريخ  01العدد ....  بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدر             

 

 

 الرصيفعلى حافة 

ما أن تتوقف جرائم قتل نشطاء االنتفاضة على يد ميليشيات مسلحة اليام، وتهدأ لفترة قصيرة 

يعاني منها المجتمع العراقي، اال وتعود موجة جديدة من أعمال االزمات الصحية والمعيشية التي 

العنف والقتل والتفجير والهجوم الصاروخي، الذي يستهدف بالدرجة األولى المدنيين ـ 

أيار على قاعدة عين  8في وقت مبكر من يوم السبت " طائرة مسيرة مفخخة"سقوط  كان آخرها

أمام منزله  0100أيار  9الناشط المدني إيهاب الوزني ليلة  واغتيال .األسد الجوية في محافظة األنبار

أيار مراسل قناة الفرات الفضائية  01وفي محافظة الديوانية تعرض يوم األثنين . في مدينة كربالء

أحمد حسن لمحاولة اغتيال، حيث أصيب برصاصتين في الرأس على يد مجهولين نقل اثرها الى 

ً أن القس. المستشفى م األكبر من هذه االعمال تقوم بها منظمات تكفيرية وميليشيات وليس خافيا

مسلحة، تهدف الى تعميق الشرخ الطائفي، الذي نشأ منذ سبعة عشرعاما مع فشل تام للتجربة 

السياسية وإشتداد الصراع على السلطة وغياب القانون وإنتشار الفساد اإلداري وإنهيار شبه كامل 

ء والقطاع الصحي، وتدهور القطاع التعليمي وتفشي البطالة والفقر للخدمات، مثل الماء والكهربا

فيما شجع االفالت من العقاب القتلة ومن يقف ورائهم على المضي في جرائم . ومخيمات المهجرين

القتل السياسي والتمادي في زرع الفوضى وانتهاك القانون وتهديد أمن المواطنين، وفتح األبواب 

لالحزاب والمليشيات الرتكاب المزيد من الفساد وسرقة " االقتصادية" جانعلى مصراعيها أمام الل

المال العام وممتلكات الدولة واالستحواذ على عقارات المواطنين، وباالخص المسيحيين واأليزيديين 

 .والصابئة، الذي اضطر الكثير منهم الى ترك الوطن خشية من اساليب التهديد والقتل
      

لمعيشية الصعبة التي تعاني منها شرائح عديدة في المجتمع، تحاول االحزاب وفي ظل الحياة ا

الطائفية المهيمنة على السلطة كسب أبناء طائفتها عن طريق الرشى واالغراءات المادية والمعنوية 

وتوزيع المناصب والعطاءات، بعد أن أدرك أبناء الشعب العراقي، فشل سياسة المحاصصة الطائفية، 

ً سياسة فرق تسد من أجل الوصول الى أهدافه المعلنة للسيطرة على التي أسس  لها اإلحتالل، متبعا

والتي جاءت بدستور قائم على أساس اإلنتماء الطائفي . العراق وتغيير خريطة الشرق األوسط

" التزوير"فيما تستغل الكتل الطائفية وجودها داخل البرلمان بـ و .واالثني ال على أساس المواطنة

حت زيف المسوغ القانوني والمساومات الطائفية المشبوهة لتحييد القضاء لصالحها، يتعرض وت

  .آالف االبرياء للسجن القسري تحت ظروف غير إنسانية دون محاكمات
 

وقد تسببت هذه السياسة الطائفية بعدم استقرار الوضع في العراق وتدخل دول الجوار في الشأن 

زاب الحاكمة بوالئها اليران وأخرى للسعودية وتركيا وقطر، ومنها العراقي حيث تدين أغلب األح

من دخل في تحالفات سرية تتعلق بالمصالح الحزبية والعشائرية واالثنية على حساب المصالح 

 .اّن تدخل هذه الدول في شؤون العراق وتشجيعها للفكر الطائفي الهدف منه الهيمنة عليه. الوطنية
    

القدم بتعدد القوميات واالديان والطوائف، فهو ثري بالهويات الثقافية المتنوعة،  ُعِرَف العراق ومنذ

ومن شأن هذا التنوع ان يكون عامال أساسيا لبناء ديمقراطية حقيقية، . وكان فخوراً بتآلفها فيما بينها

وإّن ذلك كما توضحه الخطوط . تضمن المشاركة في الشأن العام على اساس المواطنة والكفاءة

البيانية للوقائع، يتطلب إقامة دولة القانون الحقيقية ومحاربة الطائفية بكل أشكالها وحل كل المليشيات 

وإذا كانت .. وإستقاللية القضاء واإلمتناع عن إستغالل الدين من أجل الوصول الى مكاسب سياسية

المال السياسي ومنع تحريم : االنتخابات استكماال لمفهوم الديمقراطية، فيجب أن تكون مشروطة بـ

االحزاب التي تمتلك السالح من المشاركة ومالحقة القتلة ومعاقبتهم، واالهم هو مواجهة الفصائل 

وإال فاألوجب مقاطعة االنتخابات ونقض اجراءها امام االمم المتحدة . المتمردة على الدولة بكل قوة

دة أخرى النهاء تراجيديا الموت لعدم توفر شروطها القانونية واالمنية والبحث عن اساليب جدي

  .!المطالبة بحل البرلمان والدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني: والظالم ومنها

    المحرر

 

 آراء عراقية حرة

 
 

 

  شارك في التحرير ونشر الحقـائـق
 والمعلومات حول الشأن العراقـــــــي

 عن تعبر المنشورة المواضيع 
كتابها وهيئة التحرير غير  آراء

  .ملزمـة بنشر كل ما يردها

 : راسلونا
Saaleq21@gmail.com 

www.alsaalek.de 

 
 
 

 

 ساهم معنا في نشر الحقيقة
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 ...ُكن معنا
  

، القراء "صوت الصعاليك"تدعو هيئة تحرير 

والمتابعين الكرام، الترويج لهذه الصحيفة 

من  األلكترونية وإيصالها لمن يعنيه األمر

أصحاب الفكر ووسائل إعالم كيفما هو متاح 

 . وممكن

ويمكنكم تزويدنا باألخبار والوثائق المتعلقة 

 011 الـتتجاوز على أن ال . بالشأن العراقي

ثقافية وفنية وفكرية و مواضيع مجتمعية. كلمة

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 111لحد 

 . وموضوعيته الصحفي

لمزيد من الدعم  في كل األحوال إننا نطمح

وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح بهدف 

 ً نأمل الكثير . تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا

من المبادرات الداعمة لما نقوم به في االمسار 

مصالح الدفاع عن  ، أيضااإلعالمي والوطني

 .العراقي حقوق كل فئات المجتمعو

 أفضل ومستقبل مشرق غد   الجل
 

 

 

 

 :تنتظر اإلجابة تساؤالت

 
 التغطية على استهداف علماء  ما الهدف من

 .؟وقتلهم بدم بارد اقالعر

  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 رواتب يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

 ي مسائلة هؤالء عن مصدر لماذا ال تجر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  0112المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

  ُفعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 أة بالرجل؟لماذا ال تساوى حقوق المر 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

  ؟ الرعاية االجتماعيةقانون  يفعلولماذا ال 

  

 

 

 

 .  لكن ما العمل؟ ... بالمطلق

  الشعب مصدر السلطات، وال شرعية

 .ألي حكم دون الرجوع لرأي الشعب

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون دينية والقومية،وال

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ة ومستقبل ينعم المواطن بحياة هنيئكي

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 

 .بشكل عادل تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية ه سلطة ، تحميللقيم 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 

ي التربة بكل خصوبتها وهي ه. صورة

. القوميات والطوائف، األديان والمذاهب

الحالمون بعراق خال من الموت، من  صوت

 المحميالجوع والمرض والقهر، من السالح 

والميليشيات التي تنشر الرعب والدمار، من 

هي حلم .. الطائفية المقيتة والمقابر الجماعية

ن فم. فهل ال يحق له ذلك؟. من كان ينتظر

يجد في نفسه كفاية لعودة البسمة لوجوه 

صدمتها األحزان والظلم والتسلط فليبارك، 

  ..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

 

 

 :  إدارة الصحيفة

 عصام الياسري ..............تحرير

 الفنان منصور البكري..... ..........رسوم

 غيث عدنان. م  ..............الشبكة           

 DAN media  دان ميديا  ..............تصميم           

 

 

 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا، 

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .ثقافةوال مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم

 

 
 

 ... ؟مطلوبال
 

 كل القوى التي تدعو وتعمل من اجل تحقيق التغيير ان تواصلالمنتفضين وعلى 

اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة الضغط السياسي والجماهيري وحشد القوى من 

واذا كان .. وفضح محاوالت االلتفاف عليها من اي جهة كانت  ، هاوتأمين مستلزمات

على  قيادات االنتفاضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج وطني 

موحد لحراكهم ومستقبل توجهاته السياسية ، عليهم أيضا أن ال يسمحوا ألي سياسي 

عشر عاما مليئة بالفشل والقتل والخراب أن  08تركوا في إدارة  الدولة منذ ممن اش

  .!خاصةيقاع بهم لمصالح حزبية ويتحدث بإسمهم أو يحاول اال

 

 

صوت من سقطوا ألجل إستعادة الوطن ، .. حرة مستقلة عراقية صحيفة " الصعاليك"

والقتل والفساد ومن أجل  ووضع حٍد لنزيف الدمتحقيق ذلك زالوا في السوح ل وَمن ال

 ...زاهر مستقبل
 

يستحقه  كل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود به قلمه، وجعلها في المقام الذينشكر 

  .هلصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمنفدين في مسيرته شعب أرض الرا

. 
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      أحمد مطر           

 شؤون داخلية

ْع   وَطـني ثَوٌب ُمَرقَـّ

 ُكّل ُجزٍء فيِه مصنوٌع بِمصنَـْع 

 وعلى الثّوِب نُقوٌش دَمويّـْه 

 فّرقـْت أشكالَها األهـواُء 

 لِكــْن 

 وّحـدْت ما بَينَها نفـُس الَهـويّـْه 

 ِعفّـةٌ واِسعـةٌ تَشقى 

ْع   وِعْهـٌر يَتمتَـّ

**  

 اً ِعشروَن جـّزار: َوَطني 

 يَسوقـوَن إلى المسلَخِ 

 قُطعـاَن ِخراٍف آدميّـْه 

 وإذا القُطعـاُن راحـْت تتضـّرْع 

 لم تَِجـْد عيناً ترى 

 تسَمْع .. أو اُذُنـاُ من خارجِ المسلخِ 

 فطقوُس الذّبحِ شـأٌن داِخلـيٌّ 

 واألصـوُل الدَُّوليّـْه 

 تَمنُع الَمسَّ بأوضـاعِ البالِد الدّاخليّـْه 

 ـا تسَمُح أن تَدُخَل أمريكا علينا إنّم

 في شؤوِن الّسلِم والَحـرِب 

 وفي الّسْلـِب وفي النّْهـِب 

 وفي البيِت وفي الدّرِب 

 وفي الُكتِْب 

 وفي النّـوِم وفي األكِل وفي الشُّرِب 

 وحتّى في الثّياِب الدّاخليّـْه 

 فإذا ما ظلِّت التّيجاُن تَْلَمـْع 

 خِ وإذا ظلّت جياُع الكـو

 تَستجـدي بأثـداِء عذاراها ِلتدفَـْع 

 وِكالُب القَْصـِر تَبلَـْع 

 وإذا لم يبَق من ُكّلِ أراضينا 

 ِسـوى متٍْر ُمربـّْع 

 يََسـُع الُكرسـيَّ والوالـي 

  ..فإنَّ الَوْضـَع في خيٍر 

 وأمريكـا َسخيّـْه 

**  

ـّفِ   فَّرقَتْنـا وحـدَةُ الصَّ

 علـى َطبـٍل َودَّفِ 

  .تَوّحـْدنا بتقبيِل األيـادي األجنَبيّـْه وَ 

 ولِكـْن .. َعـَرٌب نحـُن 

 أرُضنا عادْت باِل أرٍض 

 وُعدنـا فوقَها دوَن هويَـْه 

 فَبِحـِق البيِت 

 والبيِت الُمقَنّـْع  ..

 وبِجـاِه التّبَعيّـْه 

 أعِطنا ياربُّ جنسيّـةَ أمريكا

 لكي نحيا ِكراَمـاً 

 يَـهْ في البِـالِد العَرب

 عبد األمير الحصيري آخر الشعراء الصعاليك

  جميل حسين الساعدي

في أوائل السبعينات من القرن المنصرم تعرفت على الشاعر عبد األمير الحصيري صدفة في 

لبيع الكتب ، يتفرع من شارع المتنبي ، الذي يضّم أكبر سوق السراي ، وهو سوق شعبي 

, وأشهر المكتبات في بغداد مثل مكتبة المثنى ودار البيان ودار التربية وغيرها من المكتبات 

كنت كثيرا ما أتردد على سوق السراي لشراء الكتب القديمة ، التي كانت تباع بأسعار رخيصة 

يع الكتب القديمة هو األديب عبد العزيز القديفي لب( كشك)، وكان لي هناك صديق صاحب 

، كنت بعد أن أنهي تطوافي في السوق ، أذهُب إلى محلّه ( شوقي في الميزان)مؤلف كتاب 

الصغير ، الذي يتوسط أحد جانبي السوق ألمضي عنده بعض الوقت  نتجاذب فيه أطراف 

أذهب إلى السوق مرتين كّل كنت . الحديث في مواضيع عديدة ، وعلى رأسها األدب والشعر 

مجلة الفكر المعاصر وتراث اإلنسانية : أسبوع ، ألبحث عما هو جديد من الكتب والمجالت مثل

وفي إحدى . ، وكنت في كّل مرة أزور صديقي عبد العزيز القديفي ( كتابي)والهالل وسلسلة 

ا بعد مّرات كثيرة، كان تلك الزيارات عّرفني بالشاعر عبد األمير الحصيري ، الذي التقيته فيم

كان  مخمورا كالعادة ، . آخرها في اتحاد األدباء العراقيين في العلوية قرب ساحة األندلس 

ووقف غير بعيد عني ، وهو يشير بيده إلى شفيق الكمالي وزير الثقافة واإلعالم في زمن النظام 

العراقيين ، صارخا بأعلى السابق ، الذي كان يلقي محاضرة في ذلك المساء في اتحاد األدباء 

ثّم استمر الحصيري في مقاطعة الكمالي وتصحيح (. لقد أفسدت اللغة العربية يا شفيق)صوته 

األخطاء اللغوية ، وحين انتهت المحاضرة ، قامت حماية وزير الثقافة واإلعالم شفيق الكمالي ، 

عراق باقتياد الشاعر الذي كان عضوا كذلك في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في ال

الحصيري إلى خارج مبنى اإلتحاد وانهالوا عليه ضربا ، حتى سقط على األرض والدماء تسيل 

 .من أنفه وفمه على قميصه وسترته

في  0990كان الشاعر عبد األمير الحصيري حجة في اللغة العربية ، أبصر النور في العام 

أمضى سنوات شبابه . قهاء والشعراء واألدباء النجف األشرف ، المدينة التي أنجبت كبار الف

األولى فيها يحضر مجالسها األدبية و يصرف معظم وقته في قراءة الشعر العربي قديمه 

ألف بيت من الشعر  011وحديثه ، وقد أخبرني في أحد لقاءاتي معه ، أنّه كان يحفظ أكثر من 

حياة مختلفة تماما عن تلك التي عاشها  ليبدأ 0918عن ظهر قلب ، ثّم انتقل إلى بغداد في العام 

في النجف ، حياة أقّل ما يقال عنها أنّها حياة صعلكة وتشرد وعدم استقرار ، مارسها الشاعر ، 

ليعلن بذلك رفضه للواقع والتمرد عليه ، ويهيم على وجهه متنقال بين األرصفة والحدائق 

 (  :أنا الشريد ) قصيدته ،  وقد وصف حاله بهذه األبيات ، المقتبسة من. والحانات 

 ما زلت طفال غريرا، كيف تقربني

 !أنا التشرد والحرمان واألرق؟

 لماذا الناس تذعر من!! أنا الشريد

 !وجهي؟ وتهرب من أقدامَي الطرق؟

 وكنت أفزع للحانات، تشربني

 لو لمحت عينّي، تختنق!! واليوم

الجاهلي عروة بن الورد ، حتى أنه  كان الحصيري متأثرا بسيرة شاعر الصعاليك في العصر  

، والتي عبّر فيها عن ( مذكرات عروة بن الورد)مجموعته الشعرية  0992أصدر في العام 

نزعته إلى التمرد وإلى تمجيد الصعلكة واإلشادة بشعرائها ، حتى نعته بعض شعراء الستينات 

جديدة ، تتصدى لقيم  فالصعلكة في منظوره منهج حياتي ، ومنظومة قيم( . عروة زمانه)ب 

المجتمع المفروضة من قبل علية القوم ، فشعراء مثل تأبّط شرا والسليك بن سلكة وغيرهم من 

شعراء العصر الجاهلي كانوا أصحاب قضية تنتصر للمحرومين والمظلومين وتسعى إلى كسر 

 .شوكة األقوياء على طريقتها الخاصة 

عاليك ، عبد األمير الحصيري جثة هامدة في فندق عثر على أمير الشعراء الص  0998في العام 

وبرحيله فقد الشعر العراقي شاعرا تفّرد بأسلوبه الشعري وبطاقته . شعبي في منطقة الكرخ 

الشعرية المتميزة، التي ضّخت دماء جديدة في عروق الشعر العمودي ، فجعلته ينهض ويندفع 

 .والتجديد مع اإلحتفاظ باألصالة وفخامة اللغة إلى األمام قاطعا أشواطا بعيدة على طريق الحداثة
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 !مطالب بالكف عن الصمت ..الراي العام الدولي  

يمر وطننا العراق منذ اكثر من ثمانية عشر عاما بظروف سياسية 

بعد ان بدأت السلطات  باالخص. واقتصادية وأمنية ومجتمعية قاسية

 ٩١٠٢اكتوبر   تشرين أول ـالعراقية بقمع اإلنتفاضة الشبابية في 

تابعة الميلشيات والبإستخدام العنف المفرط عبر قواتها المسلحة 

 ايران،، وتمتلك السالح والنفوذ بدعم من ألحزاب اإلسالم السياسي

آلف الجرحى من سقوط المئات من الشهداء واى لامما ادى 

 ً الغتيال ومالحقة واعتقال الى عمليات ا، اضافة المتظاهرين سلميا

، واستهداف الصحفيين واإلعالميين من بينهم تغييب المئات منهماو 

يطالبون بتحقيق العدالة انهم مجرد الخبارية، القنوات إ مراسلي

، والغاء نظام تحمي كرامة وحقوق اإلنسان آمنةتوفير حياة حرة و

 تجاوبا مع. محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدينالمحاصصة الطائفية و

، واالنتقال إلى م التغيير الشاملأما إلرادة الشعبية لفتح الطريقا

بات نزيهة وباشراف اواة عبر انتخاالمواطنة والمسمبدأ نظام يعتمد 

األمعان في الفساد الذي اصبح نهج عام لسلطة بدل . األمم المتحدة

بعد الحكم سلمت مقاليد حاصصة المذهبية والقومية المقيتة، التي تالم

مصير الوطن جعل و،  0112سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 

 . رهنا لمصالحها الفئوية والشعب العراقي

جسامة  ؤكدتالعراق داخل األخبار والتقارير وافالم التي ترد من إن 

الرصاص الحي  حقوق المتظاهرين السلميين الذين يواجهونانتهاك 

والغازات المسيلة للدموع والتي ادت الى وقوع اصابات قاتلة، وفي 

 ناري سالحيتم متابعة النشطاء سرا واغتيالهم بالكثير من األحيان 

    . واطؤ من قوات األمن والشرطةبت" كاتم الصوت"

هيئة األمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق ان 

 ،الدولي وسائل االعالم والرأي العاماالنسان والدفاع عن الحريات و

 بحق يوميا الصمت تجاه الجرائم التي ترتكب عنبالكف مطالبة 

ممارسة يا لومسؤولة أخالق، والشعب العراقي العزلالمتظاهرين 

مالحقة القتلة ومن يقف ورائهم على الحكومة العراقية ل الضغط

النواب ـ  الرئاسات االربعة ساءلةم االهمو .وتقديمهم للقضاء

ات االمنية نتائج االجراءـ عن والقضاء الجمهورية والوزراء و

يقف  ًمنـ وبدم بارد  "مدالقتل المتع" تهمب متعلقةوالقانونية ال

 ،احزاب السلطة والكتل البرلمانية ساءلةم يتوجبكما . ؟وراءها

قتل المتظاهرين  جرائمعدم تحركهم اليقاف سبب عن دون استثناء، 

  .في المدن العراقية دون اي مسوغاالبرياء 

 

 الصعاليكبانوراما 
 

 

 ... خاطرة من ألمانيا 

    !أرقام خيالية صادمة                                      

 غالب العاني. د 
 

 :في تصريح لوزير المالية العراقي الدكتور عالوي قال فيه

 ."ال داعي لها ويجب ان تخفض" فاحشة" موظفون يتسلمون مخصصات "

. االضواء على بعض االرقام الخيالية الصادمة حقا سنحاول االن إلقاء بعض

وكما نعلم، فان الدولة العراقية تتكون من ثالث سلطات متداخلة تفتقد 

( الحكومة)االستقاللية والقرار المستقل هي؛ السلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

 (...البرلمان)والسلطة التشريعية 

 :وهذه السلطات تتكون من

" الحكومة وملحقاتها" و" والمحكمة االتحادية. االعلى مجلس القضاء" 

 ..حكومة االقليم وبرلمانها: ، إضافة إلى"البرلمان"و

  :وهناك

  :وزيراً  02لديها .. الحكومة -أ

  :ولكن لديها

 (.ا -درجات عليا )وكيل وزير  ١٠٠ -٠

 (ب -درجات عليا )مدير عام  1121 -٩

 موزعة على الشكل التالي؛

وزارة التعليم ** مدير عام،  0001: قضاء االعلى ومرفقاتهمجلس ال** 

وزارة الداخلية ** مدير عام،  211وزارة الدفاع ** مدير عام،  984العالي 

مدير  09وزارة الزراعة ** مدير عام،  02: الصحة** مدير عام،  211

 .عام

  994ااالقليم؛ ... *** موزعة على بقية الوزارات( ٩١٠١) حوالي  والبقية

 ..  مدير عام

 .نائبة ونائب 001البرلمان  -ب

 ..الرؤساء الثالث -ج

تابعين فقط للتشكيالت في أعاله موظف وموظفة  1990 المجموع الكلي  -د

 (..إضافة إلى حوالي أربعة ماليين موظف آخر يعمل في الدولة)

وإن هذا الكم الهائل من غير المنتجين أساسا، بل ممن يشارك في هدر وسرقة 

، 0100لمال العام من الطبقة الفاسدة والمفسدة والمقر تشريعاً في موازنة العام ا

٪ لعموم الشعب  41٪ من الموازنة ويبقى حوالي  91أي ما يعادل حوالي 

 :أي. العراقي

مليون مواطنة ومواطن ومجموع المهمات الخاصة بالتنمية  91أكثر من 

ً والمجتمع لهم الباقي الذي ينهب منه كثير أيض  .ا

على سؤال احد ( عادل عبد المهدي)كلنا نتذكر جواب جالد العصر 

 االعالميين؛

إنه يستلم مخصصات، عدا راتبه وامتيازاته المالية وغير المالية : حيث قال

دوالر شهرياً يصرفها كما يراه مناسباً فأي ( 0،111،111)األخرى مليون 

تحت وطأته شعب عدالة وأي مأساة وأي خراب ودمار ونهب مشرعن يعيش 

 !!!العراق

 ....إنها جريمة كبرى بحق العراق وشعبه

 -العشائري –االثني  –وان بؤس هذا الواقع ومساوئه يعود الى النهج الطائفي 

المناطقي المحاصصي المتخلف والحاضنة الرئيسية للفساد المستشري، 

كمنظومة واسعة وفاعلة في عموم العراق ولإلرهاب بمختلف صور ظهوره، 

 .السيما االختطاف والقتل والتشريد

وكذلك الدور الفاعل للمليشيات الوالئية المتحكمة بأسلحتها ومكاتبها االقتصادية 

ومصارفها المتعددة المسيطرة على الدولة والمتنفذة في المجاالت الحياتية 

 ...كافة

 الى اين يسير عراقنا المستباح؟: وعليه، فالسؤال العادل والمشروع
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 ..... آراء عراقية حرة

 أزق المسؤولية األخالقية الثقافيةم

 جمال العتابي

ثمة مأزق يواجهنا حين نتصدى للمسؤولية األخالقية الثقافية، بوصفها حجر 

 الزاوية في الوعي األخالقي، وعند القائلين بالجبر، ان كانت إختيارات

اإلنسان وأفعاله ال تستثنى من السياق الطبيعي، إلستحالت المسؤولية 

األخالقية، يقابل هذا إفتراض ان بعض اختياراتنا ال تحددها شروط سابقة، 

ً لتلك الشروط، فهناك إذاً إختيارات غير  وبالتالي ال يسعنا التنبؤ بها طبقا

ادة، التي تهيء محددة، حرة، أعني اإلختيارات اإلنسانية، أو حرية اإلر

، فان مفهوم المسؤولية (جوهر اإلنسان)للمسؤولية، وحسب أريش فروم في

لقد أدرك سارتر بوقت متأخر في فلسفته، ان . انني واعٍ لما فعلته: يعني 

استقالل اإلنسان األخالقي، وحريته ومسؤوليته، يمكن أن تهدر، تنهار كلها 

لي مثالً، وهكذا أخذ في ظروف معيشية صعبة، أو في ظل نظام إستغال

يزداد وضوحاً بان مفاهيم الحرية والمسؤولية واإلختيار، ال تعني شيئاً بدون 

السياق اإلجتماعي،، وبأن األخالق ليست مغامرة فردية بطولية، بقدر ماهي 

ممارسة ذات أبعاد إجتماعية من الصعب تجاهلها، على الرغم من ان سارتر 

ائلة في صنع وجوده، وإختيار مساره في يجد في قدرة اإلنسان إمكانات ه

كل فعل يقوم به، فالحرية هي قدر اإلنسان الذي اليستطيع الهروب منه، 

وهكذا استطاع سارتر ان يقول في لغة ال تخلو من المفارقة ان االنسان 

 أي اإلختيارات يكون اإلنسان مسؤوالً عنها؟ . بالحرية( محكوم عليه)

 

ان حرية اإلختيار ليست مجرد قدرة شكلية، : وللإلجابة عن هذا السؤال، نق

إما ان يمتلكها المرء، أو ال يمتلكها، بل هي وظيفة للبنية الشخصية لإلنسان، 

لقد عانت المعالجة التقليدية لمسألة الحرية، من اإلفتقار إلستخدام بيانات 

ة نفسية تجريبية، كما يقول فروم، األمر الذي أدى الى الميل لمناقشة المشكل

، فسيمضي السؤال حول (حرية اإلختيار)بتعابير مجردة، فإذا عنينا بالحرية 

، الحتميون يقولون بأننا لسنا (س وص)ما إذا كنا أحراراً باإلختيار بين 

أحراراً، واإلنسان مجبر على اإلختيار بين س وص، بسبب الدوافع التي 

وهم العكس تحدده وتجبره على إختيار هذا أو ذاك، في حين يدعي معارض

تماماً، ويجادلون بأن اإلنسان يمتلك مسؤولية االختيار وحده، وهنا نصل الى 

عمق المأزق، من الصحيح؟ الجبرية أم الحرية، وفي كلتا الحالتين تكون 

مالم : المسؤولية األخالقية متعذرة، وعلينا أن نواجه الموقف الجدلي التالي

له، فلن يكون على األرجح مكان يكن ثمة تسليم بان االنسان مسؤول عن أفعا

للمبادئ األخالقية، واذا تأملنا أعماق التجربة اإلنسانية، وتتبعنا تطور 

المجتمع البشري، يبدو لنا ان إغفال الحرية اإلنسانية يفضي الى إعتبار 

ً في وحدات وقوائم إحصائية وهم ليسوا كذلك، فاإلقرار بقدرة  الناس تروسا

 .حر، تدعنا الى اإلعتزاز بصانعي اإلبداع في الحياةاإلنسان على اإلختيار ال

  

ضمن هذا السياق ننظر لموقف المثقف من الحرية واإلختيار كمحصلة 

للوقوف الى جانب القيم اإلنسانية واألخالقية الشاملة، ويبدو ان مفهوم 

ً انهم  غرامشي األقرب في التعاطي مع هذه المواقف، إذ يعدّ الناس جميعا

إختالف بينهم إال في أداء الوظيفة الفكرية داخل المجتمع، واذا مثقفون، ال 

سلمنا بان المجتمع في الغرب قادر على إستيعاب هذه الوظيفة وقبولها، فأنه 

من الصعب قبولها في بلداننا المتخلفة، التي تنعدم فيها حريات التفكير 

ها االفكار، والمعتقد والرأي، ويختلط فيها مفهوم الثقافة أوالً، وتلتبس في

أعتقد أن ال دوَر . فيصعب التمييز بين المثقف العضوي والمثقف التقليدي

للمثقف يلوح في األفق، أو في سماء البلدان العربية الملبّدة بالغيوم السود، 

فهناك مشكلة كبرى تواجهها الثقافة في بلدنا، هي غير المشكلة في 

حديات في مواجهة السلطة، المجتمعات المتقدمة بالتأكيد، وهي تتمثل بالت

سلطة التقاليد، )وإتخذت شكالً حادا في العقدين االخيرين من الزمن، 

، ان من طبيعة (والعرف، والعشائرية، والسلطة الدينية وسلطة الحكومة

اإلبداع أن يكون في صراع مع القوى التي تتجاهل الثقافة، وتعيق حركتها 

في خضم هذا الصراع . ه المتحررفي المجتمع، أو تجميد عقل اإلنسان وفكر

الحاد، تسعى قوى الظالم والشر أن تفرض الخراب الثقافي، لينزوي المثقف 

ً لتاريخه وذاته ان تاريخ . في عزلته، محاوالً على األقل ان يكون وفيا

التطور اإلنساني أثبت على مّر العصور، ان المثقفين كانوا هم الذين سبقوا 

 .لتطورات حاسمة في تاريخ البشريةأزمنتهم، ومّهدوا الطريق 

 

 ما كان لألحزاب يحبو

 واثق الجابري 

معروف أن العمل السياسي والحزبي مرهون باإلنطالق من تطلعات الجماهير، 

غايات وشعارات، وعمل حزبي وبرامج للوصول لتتحول األمنيات الى أهداف و

الى الغايات األسمى، وكسب رضا الجماهير في خدمة الدولة وتحقيق مصالح 

 .على األقل أغلبيتها

لم تترك األحزاب العراقية سبيالً إالّ وجربته، وبأكثر سلوك حزبي فئوي مناطقي 

 "حب الوطن من اإليمان" طائفي، وتحدثت لنا عن 

والمفترض أن تتحول " ما كان هلل ينمو" لة فأن اإليمان يعني أن على هذه الشاك

مراحل جنينية الدولة، الى النمو والتقدم بالعمل المشترك وتراكم خبرات العمل 

السياسي، وإدارة الدولة وفق المتغيرات والتعامل مع المعطيات، بمخرجات ال 

 .نه إختار من ينوب عنهتكلف المواطن عناء المطالبة، لتأتي الى بابه إحتاجاته أل

ً من التجربة لو كانت فيها األحزاب أجنة لوصلت الى قمة  ثمانية عشر عاما

شبابها، ولكن بعضها شاخ قبل عمره اإلفتراضي، وما زال يحبو في العمل 

السياسي ويدور في نفس الدائرة، وتلك الدولة الجنينية، ما تزال ال تعرف لغة 

عات والصرعات والتصريحات والعمل المتقاطع، تتحدث بها، نتيجة طبيعة النزا

ومعظمهم ما يزال ال يعرف اإلنتقال من مرحلة ألخرى ونشاط، وتطوير 

لألدوات؛ ثمانية عشر عام والمشكالت تتراكم ويضيق أفق الحلول، ويبدو أن 

الجنين ما يزال ال يفهم أبجديات الوطن في ظل الفوضى التي إختلفت عن 

ور وأهمية المواطن، وما تزال األحزاب تحبو ال تعرف لغة مفهومه، وأهمية الدست

ذلك الوطن الذي ضاعت عليه المفردات، ويعيش بين كم األدوات التي يساء 

 .إستخدامها أو تترك مشلولة

ما تزال األحزاب تعمل بالمزايدات والمقايضات والحديث اإلعالمي، وكسب 

ما تزال تتصارع في الظاهر، الجمهور لتحقيق مكاسبها ال تحقيق مكتسبات له، و

وتتفق في الباطن على أضعاف الدولة، وال تشعر بالواقع المتغير، الذي يحتاج الى 

عقد إجتماعي وسياسي جديد، يتعامل مع المراحل وينتقل النظام السياسي، من 

الحبو الى القيام والحركة والعمل الفعلي، وما تزال كلما إقتربت اإلنتخابات تعود 

تها األولى، وتستخدم الطائفية والقومية والمناطقية والخدمات البلدية، الى مربعا

وتتحدث عن رفضها للطائفية والمحاصصة وهي منكمشة على نفسها ال تشكل 

تحالفات تعبر بها مراحل محترقة، حتى تتجاوز تفشي الفساد والدويالت العميقة 

 .التي تشيع الفوضى

من حب الوطن لتجعله إيمان ينمو، إن األحزاب وكثير من القوى لم تنطلق 

وعملها لذاتها ال يقبله هللا والشعب والقانون والعدل اإلجتماعي، وما ينمو قُتل 

بالمحاصصة الحزبية والهيئات اإلقتصادية وقاد قادته حاشية منتفعة أوهموا قادتهم 

بحب الجماهير وأن أعمالهم مّرضية، في حين أنهم اخفوا السياسة عن الجماهير، 

يكون هؤالء الحاشية في المنطقة الضبابية التي ضاع فيها الخيط األبيض من ل

األسود، وال يرى قادتهم كيف بين يوم وليلة أصبحوا من األثرياء وأصحاب 

 .النفوذ، فيما ال يعرف الشعب من نهب األموال وأين ضاعت الحقوق

ه التي هو ما كان لألحزاب يحبو ولن يكبر، وسيصاب بالشلل والتكلس في مرحلت

ً بين مجتمع يعيش قفزات، من التحول والتطلع الى  فيها، وسيصبح كائناً غريبا

مالحقة َركب التطور، واألحرى بالقوى السياسية ترك تنمية الهويات الفرعية 

إلنماء الهوية والوطنية، وتقدير حاجة الدولة الى عقد سياسي وإجتماعي جديد، 

صوابها، بالتعامل الجدي مع المرحلة الحالية يعيد العملية السياسية الى سكتها و

والمستقبلية بقراءة واقعية إستراتيجية، وإن لم يكن اإليمان بالوطن هو حب 

وتضحية تضع الشعب في مقدمة من يجني رفاهيته، والحب لغير الوطن كفر 

وإلحاد وطغيان، ألن الوطن إطار جامع لكل المكونات، ويمكن أن تتقارب القوى 

باإلعتدال، مقابل فريق متشدد، ويكون التنافس على أساس منطلقات  التي تؤمن

الوصول الى نضوج العمل السياسي، وليعرف الجمهور أّي من الجهتين أقرب 

ً ينمو به  للوطن، ومن حقك أن تشكل حزباً، ولكن الحق األهم أن يكون حزبا

 .الوطن
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 !م المزورة اغتيال إيهاب الوزني شرارة تحرق بطاقات إنتخاباته
 

  احسان جواد كاظم. د                              
 

 بلجم األساسي مطلبهم تنفيذ انتظار في تشرين ومنتفضو الديمقراطية القوى صبر نفذ

 ديمقراطي نظام أسس وإرساء ,المحاكم إلى القتلة امراء وتقديم الميليشيات سالح

 .حقيقي

 

 " الوزني إيهاب " تنسيقيتها ورئيس كربالء كحرا في المدني الناشط إغتيال وجاء 

 التي القشة بمثابة ,ولون صنف كل من األمنية بالقوات محصنة منطقة في بالكاتم

 تشرين من العاشر انتخابات في المشاركة من المواقف ليحسم ,البعير ظهر قصمت

 لمشاربا متعددة وطنية قوى وممثلو الشيوعيون علق فقد ...البرلمانية المقبل األول

 .األنتخابات هذه في المشاركة تشرينية وقوى

 

 الصوت كواتم وقع على تجرى انتخابات في المشاركة بعدم قراراتها القت لقد

ً  ,النشطاء بيوت وتفجير الكيدية والدعاوى ً  إرتياحا ً  وترحيبا  قواعد من وخاصة شعبيا

 مع األنتخابي راعالص في المتكافيْ  غير األشتراك في رأت التي والقوى األحزاب هذه

 فاضح علني بشكل والقتل الفساد وتمارس الدولة واجهزة والسالح المال تمتلك قوى

 على " الزور شاهد " قيود من انعتاق وهو ,محترمة ديمقراطية لممارسة بصلة اليمت

 الشعب يطالب التي الكالحة الوجوه ذات بها لتُعاد ,المتتابع تزويرهم تشرعن انتخابات

 .السابقة الحاالت في كما ,هامن بالقصاص

 

 نهج جدار في ثغرة لفتح المحاوالت جميع والوطنية الديمقراطية القوى استنفذت

 مثل التقليدية؛ السياسية والوسائل الطرق كل بتجريب العرقية - الطائفية المحاصصة

 وتبوء الخاصة قواها على باالعتماد المتتالية االنتخابات في المثابرة المشاركة

 المنحازة الدقيقة بالمداخالت او التغيير ألجل ,التحاصص لمعايير تخضع لم ,راتوزا

 عابرة ائتالفات في الدخول في أو ,بالتحديد منهم والفقير المواطنين لمصالح

 أو اآلخر وتقبل التسامح قيم وإشاعة الطأفنة لكبح مدني أساس على لأليديولوجيا

 لمطالبهم المواطنين وطرح الشارع حريكت خالل من الحكومات على التأثير محاولة

 …بالقمع قوبلت ,شعبية تظاهرات في مباشرة والعامة اآلنية

 

ً  فرضت التي ,المجيدة ٩١٠٢ األول تشرين انتفاضة فجر بزوغ كان حتى  ً  واقعا  جديدا

 أسقطت التي الثائر شبابها وعنفوان المدنية ومبادئها الواسعة الشعبية المشاركة بسبب

 الوزراء برئيس اإلتيان الحكم طغمة على وفرضت ,الجائرة المهدي عبد لعاد حكومة

 وفرق الميليشيات جور من تخليصهم منه العراقيون توقع الذي ,الكاظمي مصطفى

ً  وقف ولكنه الموت ً  قدم قد كان لكونه ,تغولها أمام عاجزا  ألحزاب وتعهدات وعودا

 وعوده من أمضى بأنها الوقائع تأثبت ,الكردية والقومية منها اإلسالمية المحاصصة

 .به جاءوا من بها أوقعه التي الهالك هوة من بإنتشاله لشعبه وتعهداته

 

ً  سيكون البائسة المواصفات بهذه بانتخابات التمسك أن  العراق مستقبل في عبثا

 المجروحة المتنفذة القوى هذه كنف في تطور اي أمام المنافذ أغلقت أن بعد والعراقيين

 .بالدهم ومنعة ووحدة العراقيين بمصالح بصلة تمت ال التي اتهاوالء في

 

 أنف رغم انتخاباتها في والفاسدة المزورة القوى مضي تداعيات لتحمل وصفة من ما

ً  المتجددة القديمة السحرية الوصفة سوى الممتنعة والقوى الشعب  : أبدا

 ! " األتحاد "
ً  فرادى منكم اقتصاصهم سيكون وإال  انكسار إلى حماسكم و ارتياحكم به ليتحو قاسيا

  .وهوان

 بحق جرائمها لفداحة ذلك على قادرة غير وهي بالتنازل معنية ليست الحاكمة فالطغمة

 المعروف مصيرها عن الدفاع في تستميت يجعلها مما ,غنائمها وضخامة ,العراقيين

 ً   ! األخيرة كلمته الشعب سيقول عندما ,سلفا

 

 ويوشك ان يكون لها ضرام... ارأرى تحت الرماد وميض ن

هل مصطفى الكاظمي ينتهج درب الجزار عادل عبد المهدي 

     ؟في قمع التظاهرات

  كاظم حبيب. د                                

أصبح اغتيال نشطاء االنتفاضة التشريعية وتشريدهم ومالحقتهم 

واختطافهم ونقلهم إلى إيران أو زجهم في سجون سرية تابعة 

للحشد الشعبي وميليشياتها الطائفية المسلحة جزءاً من اللوحة 

 08ض لها شعب العراق منذ السياسية واألحداث اليومية التي يتعر

بل زاد عليها . عاماً بما في ذلك في ظل حكومة مصطفى الكاظمي

التي تعني " قوات مكافحة الشغب"أخيراً بقرار قمع المظاهرات بـ 

 ً وليس مكافحة مهاجمي المظاهرات " قوات مكافحة الشعب"حقا

. والقتلة وممارسي الخطف والتغييب والتعذيب والتهديد واالبتزاز

نه النهج الذي مارسه رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به إ

جزار الشعب "واستحق بحق اللقب الذي أطلقه عليه المتظاهرون 

درب "إنه نهج . ، والحكومات التي مارست ذات األساليب"العراقي

يا مصطفى الكاظمي، إنه نهج قوى النظام السياسي " الصد ما رد

ي مارسته في اضطهاد وتجويع الطائفي الفاسد المعادي للشعب الذ

. وخنق الشعب منذ سقوط دكتاتورية البعث الغاشمة بالتمام والكمال

. كل هذا يتم وبسرعة فائقة بسبب اقتراب موعد االنتخابات المبكرة

انها محاولة جادة لبث الرعب في قلوب الناس الطيبين وتأمين كل 

فوضة أو مستلزمات إعادة انتخاب الطغمة السابقة بوجوهها المر

بوجوه أخرى ال تختلف في ذئبيتها أو ثعلبيتها عن الغالبية التي 

هل تتذكر يا الكاظمي  .تحتل اآلن مقاعد البرلمان الطائفي والفاسد

قصة الثعلب والديك، لن أزيد في هذا المقال عن تذكيرك بما كنا 

نقرأه في الصفوف االبتدائية في األربعينيات والخمسينيات، أذكرك 

ً "أحمد شوقي التي عنوانها  بقصيدة  ":برز الثعلب يوما

 بَرَز الثَعلَُب يَوماً                 في ِشعاِر الواِعظينا

 فََمشى في األَرِض يَهذي         َويَسُبُّ الماِكرينــــــــا

 َويَقوُل الَحمدُ ِلل                 ه إِلَِه العالَمينــــــــا

 فَهَو َكهُف التائِبينا            يا ِعبادَ َللَاِ توبوا    

 َواِزَهدوا في الَطيِر إِنَّ الـ         ـعَيَش َعيُش الزاِهدينا

ن             ِلَصالةِ الُصبحِ فينـا  َواطلُبوا الديَك يَُؤذِّ

 ِمن إِماِم الناِسكينـا           فَأَتى الديَك َرسولٌ 

 ن يَليناوهَو يَرجو أَ        َعَرَض األَمَر َعلَيهِ 

 يا أََضلَّ الُمهتَدينـا     فَأَجاَب الديُك ُعذراً 

 َعن جدودي الصاِلحينا    بَلِّغِ الثَعلََب َعنّي

 دََخَل البَطَن اللَعينـا   َعن ذَوي التيجاِن ِممَّن

 قَوِل قَوُل العاِرفينـــا   أَنَُّهم قالوا َوَخيُر ال

 ً  دينـــــــــــا أَنَّ ِللثــَعلَبِ  ُمخِطٌئ َمن َظنَّ يَوما

والعاقل تكفيه اإلشارة يا رئيس مجلس الوزراء في دولة هامشية 

ومهمشة وتابعة وخانعة وعاقة وحكومة لم تعد تمتلك الشرعية 

 .لرفضها حماية الشعب من منتهكي حرية وحياة الشعب وكرامته
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 شلت أيدي المجرمين الظالميين القتلة

 دمحم الموسوي. د

من الغضب وااللم  واجه شباب كربالء جريمة اغتيال الناشط  بمزيد

المدني ايهاب جواد الوزني رئيس تنسيقية احتجاجات كربالء يوم االحد 

حيث اغتيل بدم بارد امام داره ليضاف الى قائمة شهداء  9-1-0100

انتفاضة تشرين الباسلة وان هذه الجريمة النكراء تمت ادانتها ليس فقط 

المحلي بل وعلى النطاق الدولي واالمم المتحدة ، اما على النطاق 

الحكومة العراقية الضعيفة الهزيلة واجهزتها االمنية الفاشلة في القيام 

بواجبها في حماية ارواح المواطنين فوعدت من جديد بمحاسبة القتلة 

وهذا ما سبق وان تعهدت به مرات عديدة ! وكونهم لن يفلتوا من العقاب 

تخاذ اية خطوات جدية في تقديم القتلة ومن يقف ورائهم من سابقة دون ا

قيادات المليشيات القذرة الوقحة للمحاكمة وهي التي ترتكب جرائمها في 

 .وضح النهار وبتواطؤ واضح من عناصرها المخترقة لالجهزة االمنية 

ان اغتيال الشهيد ايهاب والذي نقدم احر التعازي وتمنياتنا بالصبر 

ائلته واصدقائه ومحبيه ولشباب انتفاضة تشرين جاء بهدف والسلوان لع

ترويع الناشطين وكذلك لكونه من المرشحين لالنتخابات القادمة ولخوف 

االحزاب الطائفية الجبانة المتسلطة من احتمال فوزه في حالة اجراء 

االنتخابات ضمن الشروط الضرورية من النزاهة والشفافية وباشراف 

عن التزوير وبيع وشراء اصوات الناخبين وحرق دولي فعال وبعيدا 

الصناديق او ملئها ياالصوات الوهمية ، وال يبدو لحد االن ان اي من تلك 

الشروط سوف يتحقق بل بالعكس وبوجود السالح المنفلت واستنادا الى 

المزورة بشكل قبيح وفاضح فال يمكن ان  0108تجربة انتخابات عام 

وجوه داخل الكتل الطائفية المهيمنة وفق نفس نتوقع اال عملية تغيير ال

اسس الطائفية والمحاصصة البغيضة المستمرة منذ التاريخ االسود 

 0112الحتالل العراق وغزوه عام  

ان المليشيات واغتيالها الناشطين بسالح الكواتم والذي تكرر مرات كثيرة 

في محافظة كربالء الى جانب المحافظات االخرى اثبت من جديد 

استحالة اجراء انتخابات حرة ونزيهة تتوفر فيها فرصة حقيقية يعبر 

الناخبون فيها عن ارادتهم الحقيقية بانتخاب ممثليهم خاصة مع عدم وجود 

اية ارادة حقيقية لدى الحكوية في توفير االجواء األمنة لالنتخابات بل 

دات بالعكس فان الحكومة اثبتت لحد االن بانها مجرد اداة لتنفيذ اجن

المليشيات الوقحة ومواصلة الكذب على الشعب عبر نشر تصريحات عن 

انجازاتها الوهمية سواء في محاربة الفساد او ضبط السالح المنفلت او 

انجازات خدمية كاذبة والثابت انها ضعيفة وعاجزة وال تطلق سوى 

الوعود في حين لم يحاسب اي قاتل او يقدم للمحاكمة ولم نسمع اي شيء 

تائج لجان التحقيق الكثيرة التي يتم تشكيلها على نفس الطريقة عن ن

 .الخادعة للحكومات السابقة 

ان هناك مسئولية تاريخية كبيرة تقع على عاتق االغلبية الصامتة التي 

ينبغي ان ترفع صوتها عاليا وتشارك في هبة جماهيرية عارمة تسفط 

العيش طيلة السنوات القتلة والمجرمين الفاسدين الذين اذاقوه مرارة 

الماضية متوغلين في نهب ثرواته وامتهان كرامتة وحرمانه من ابسط 

متطلبات العيش الكريم وليس تجربة الشعب التونسي ببعيدة عنا حيث 

 للمطالبة بحقوقهم العادلة وايقاد شرارة الثورة مجددا ؟

 

 

  

 

 

لقد اكدت العديد من التنسيقيات مقاطعتها لالنتخابات لحين كشف 

قتلة المتظاهيرن وكنس السالح المنفلت من الشارع وهي اهم 

المطالب رغم ان هناك ضوابط عديدة اخرى سبق وان اعلنت من 

قبل التنسيقيات للحد من تزوير ارادة الناخبين اال ان طريق شباب 

ة والديمقراطية ال يلتقي مع طريق االحزاب العراق وقواه المدني

 . الطائفية التي بدأت تكرر نفس اسلوبها القديم 

ان الخطاب الطائفي هو بضاعتهم القديمة التي تتكرر قبل 

االنتخابات وهاهم يعودون اليها مجددا مرددين نفس النغمات 

القديمة التي لم تقدم اي شيء لشعبنا العراقي المبتلى بويالت 

ا لدنسة وقشلهم " اآلباء المؤسسين"صصة وسرقات المحا

المتواصل طيلة السنوات العجاف التي تسببت في افقار أكثر من 

اربعين بالمائة من ابنا ء العراق الذين تجري استنزاف خيراتهم 

امام اعينهم ومعظمهم خانعبن ساكتين وال ندري الى متى سوف 

ديد ورمي هذه تستمر هذه المعاناة ومتى سيبتفض الشعب من ج

   .الحثاالت في مزبلة التاريخ 

ان بالدة الطبقة الفاسدة الحاكمة بلغت حدا ال يوصف فالكذب 

اصبح لديهم امرا عاديا وتناضات مزاعمهم وصلت حدا مقرفا 

 وادائهم

الفاشل اصبح على كل لسان اال انهم يتعامون عن الحقبقة  

تهم المكررة متوهمين لغبائهم بان هناك من تعبر عليه خزعبال

 .المملة 

ان الفساد في العراق قد وصل مدبات فلكية اذ ال يوجد اي مجال لم 

يتلوث به وطالما ان الطبقة الكسيحة الحاكمة فاسدة للنخاع فال 

يمكن اليوم تمشية ابسط معاملة روتينية بدون دفع الرشوة وذلك 

لغياب المحاسبة والمراقية والسرقات الضخمة لمليارات 

رات من قبل المتحكمين برقاب ابناء الشغب المستكين الدوال

والقابل بهذا الظلم والهوان في غالبيته لحد االن وعلى شعبنا 

العراقي المبتلى ان ال يتوقغ منقذا غيبيا او حال سحريا او خارجيا 

لحل ازمة العراق واخراجه من ماساته والحل لن يكون اال على 

ن المخلصين وشبابه البواسل ايدي واذرع ابناء العراق الوطنيي

المضحين بارواحهم في سبيل استرجاع وطنهم وانتزاع حقوقهم 

 .وتوفير الحياة الالئقة الكريمة لجيلهم ولالجيال القادمة 

ان المعارك القادمة لن تكون سهلة او يسيرة وان المجرمين القتلة 

والسراق والفاسدين سوف لن يستسلموا بسهولة رغم ان نظامهم 

على االقل  0109ن قد انتهت مفعوليته منذ انتفاضة تشرين العف

ولكن النصر هو حليف شعبنا ال محالة بتصميم وارادة ابناء 

 .العراق الغيارى 
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 :تصريح صحفي

 الهيئة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات

  العراق إلى روقةمس اثرية قطع تعيد هولندا     

 
 الفخارية األثرية القطع من مجموعة (ميسوبوتاميا) للعراق الهولندية السلطات أعادت

 مابين بالد لحضارات تعود أثريتين لمنحوتتين باإلضافة المسماري بالخط كتابات عليها

 مواطن قبل من للبيع عرضها تم عندما السبعة األثرية القطع أكتشاف تم وقد .النهرين

 حين األثرية القطع تلك بأصل علم على يكن لم  أنه تبين حيث علني مزاد في نديهول

 الهولندية السلطات إلى بالغ بتقديم المواطن بادر وقد .اإللكترونية الشبكة عبر اقتناها

 ضمن آثاره يحمي العراق أن يذكر مما .طواعية األثرية القطع ملكية عن وتنازل بذلك

 .دولية إتفاقات

ً  ، صلصالية مسامير على األثرية قطعال وتشمل  نادرتين ومنحوتتين ، الطين من ولوحا

 مهد ، (ميسوبوتاميا) النهرين بين ما بالد لحضارات عائديتها بخصوصية تنفرد جميعا ،

 جدران على توضع الطين من المصنوعة المسامير كانت حيث .الحديثة الحضارات

 على مخطوطة  مسمارية نصوص أكتشاف تم كما .المعابد تشييد عند تُدفن أو المباني

تطور الكتابة في العالم، لذلك  في األساس المسماري الخط ويعتبر الطينية، المسامير

ً على األلواح  فإن للوائح المسمارية الطينية أهمية ثقافية تاريخية، وهذا ينطبق أيضا

 تأريخهما يعود ثحي والنادرة الثمينة األثرية القطع من وتعتبرالمنحوتتان .الطينية

 وترمز " األم اإللهة حلف شخصية " بـ يسمى ما تمثل المنحوتتين احدى ، للعصرالقديم

 عن عبارة فهي الثانية القطعة اما .القرابين طقوس في تستخدم كانت حيث للخصوبة

 .ختم أو كتميمة استخدامه تم كبش تمثال

 الحمراء القوائم
 

 في مدرجة وهي العراقي الثقافة قانون بموجب محمية العراقية األثرية القطع جميع

 األشياء على أمثلة القوائم هذه وتتضمن .للمتاحف الدولي للمجلس الحمراء القائمة

 االتجار يحظر حيث ، المنشأ بلد من القانوني غير والتصدير والنهب للسرقة المعرضة

 يحميها التي الدينية أو يةالعلم أو الثقافية أو التاريخية أو األثرية األهمية ذات باألشياء

 .العراق

 مؤسسة في بعرضها قام عندما االثرية القطع بعائدية علم على الهولندي المواطن يكن لم

 وكونها األثرية القطع تلك عائدية حقيقة أكتشافه بمجرد أنه إال ، العلنية للمزادات

 للحكومة اطوعي القطع تلك بإعادة وقام المسؤولة السلطات بإبالغ قام ، مسروقة

 التي العراقية اآلثار وتهريب سرقة بعمليات مقارنته اليمكن تصرف وهو ، الهولندية

 مفتشية فتحت وقد . اإلحتالل وبعد قبل العراق في والسراق الفاسدين قبل من أنتشرت

ً  هولندا في والتراث الحكومية المعلومات  من خبير شارك كما ، القضية في تحقيقا

 الحكومة مع وبالتعاون الهولندية المدن احد وهي اليدن في ارلآلث الوطني المتحف

ً  العراقية  9 بتأريخ القطع كافة تسلم حيث للتعويض طلبا العراق قدم وقد .أيضا

 .0100 أيار/مايس

 الحكومة تطالب العراق في والمذاهب الديانات اتباع عن الدفاع لهيئة العامة االمانة 

 اآلثار على والتعرف اآلثار ببيع المتخصصة النترنيتا شبكات مراقبة بأهمية العراقية

 سارقيها على القانونية الدعاوي واقامة بإسترجاعها والمطالبة المسروقة العراقية

 تهدف وسرقتها العراقي للشعب ملك هي العراق آثار إن .والخارج الداخل في وتجارها

 .األولى الدرجة من جريمة تعتبر لذلك القديمة العراقية الحضارات معالم لتغييب

 

 الهولندي وللمواطن الهولندية للحكومة الجزيل شكرها لتقدم الفرصة العامة تنتهزاالمانة

   .طوعية بصورة القطع تلك أمتالك حق عن تنازل الذي
 0100 مايس 9 يوم الهولندية الصحف في الخبر نشر رابط

https://www.ad.nl/binnenland/nederland-geeft-archeologische-

voorwerpen-terug-aan-irak~a7edcfe9/ 

 أعد التصريح وترجمه بتصرف األستاذ نهاد القاضي**   

 

 ..الى الراي العام الدولي   
 

 اومرك ـالمانيا / منظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق

 

 (تصريح صحفي( 

 

 !...اوقفوا المجازر العنصرية في القدس المحتلة

 

عن غضبنا   اذ نعلن بصوت عال( اومرك) اننا في 

لالعمال البربرية الوحشية للسلطة   ارنا الشديدينواستنك

 االسرائيلة

في القدس ".جرائم حرب"التي ترقى الى مستوى 

 .المحتلة

بمحاصرة الجموع  اذ ان سلطات االحتالل تفوم منذ ايام

الغفيرة من الفلسطينيين السلميين الذين يريدون الصالة 

في المسجد االقصى، والتضييق عليهم واعطاء اوامر 

بما يشابه الحرب الشعواء ضدهم وهدم بيوت   لشن

 ..القسم االخر وطردهم من ديارهم  المقدسيين واحتالل

ومنظمات حقوق االنسان   المجتمع الدولي  اننا ندعو

وادانة   ًوكذلك مجلس االمن الدولي التدخل الفوري

ووقف هذه االعتداءات واالعمال الالانسانية ذات الطابع 

 .العنصري البغيظ

واحترام حقوق االنسان وخصوصا حق الفلسطينيين في 

 .تقرير مصيرهم وتكوين دولتهم الوطنية المستقلة

 

 .عضو المنتدى/ اومرك

٩١٩٠ /٥ /٠٠  

 
 

 

https://www.ad.nl/binnenland/nederland-geeft-archeologische-voorwerpen-terug-aan-irak~a7edcfe9/
https://www.ad.nl/binnenland/nederland-geeft-archeologische-voorwerpen-terug-aan-irak~a7edcfe9/
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 تقارب بين الصدر وواشنطن

 ...مجلة بريطانية 

اإليكونوميست "The British Economist تحدث مقال نشرته مجلة 

، عن تقارب محتمل بين زعيم التيار 0100نيسان  21، الجمعة "البريطانية

 .الصدري مقتدى الصدر وبين السياسة األميركية إزاء العراق

وأشار المقال الى وجود العديد من المصالح المشتركة بين الصدر 

ه مع واألميركيين الذين يرفض المحادثات المباشرة معهم، فيما وصف عالقت

ً . .الواليات المتحدة وغريمتها إيران بـ المعقدة : لكن المجلة اشارت ايضا

وعلى الرغم من انتقاد مقتدى الصدر الدائم للواليات المتحدة ومحاربته 

للوجود األميركي في البالد، إال أنه رحب مؤخرا ببيان الحكومتين 

كما ندد  .العراقاألميركية والعراقية الذي يؤكد وجود القوات األميركية في 

مؤخرا بالهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة على السفارة 

األميركية في بغداد وعلى مطار أربيل وبعض القواعد العراقية التي تضم 

ويرجع المقال هذا األمر إلى أن الصدر ينظر إلى النفوذ  .جنودا أميركيين

يضيف أن ممارسة إيران نفوذاً و .اإليراني في العراق على أنه تهديد لسلطته

من خالل أطراف داخلية حليفة لها، هو تهديد بالنسبة للواليات المتحدة 

 .وكذلك عليه على ما يبدو

التي نشرت المقال، عن مسؤول عراقي لم " اإليكونوميست"وتنقل مجلة 

ه قوله إن العراق في حالة فوضى وايران تمأل الفراغ وقوة الصدر هي  تسّمِ

 .قوية الوحيدة التي يمكن أن تقاوم إيرانالقوة ال

ووفقا للمجلة البريطانية التي تقول إن البعض في اإلدارة األميركية يشجعون 

حلفاء أميركا من السياسيين في العراق على االصطفاف مع الصدر قبل 

وتقول أيضاً . .االنتخابات المقرر أن تجري في أكتوبر تشرين األول المقبل

برام اتفاق انتخابي مع السياسيين العرب السنة واألكراد إن الصدر يدرس إ

وتجدر االشارة الى ان الحكومة العراقية قد : وتتابع .المقربين من أميركا

قررت في كانون الثاني الماضي تأجيل االنتخابات النيابية المبكرة من 

وتعد االنتخابات المبكرة مطلبا أساسيا  .0100حزيران إلى تشرين األول 

محتجين مناهضين للحكومة نظموا مظاهرات بدأت في تشرين األول من 

وقُتل المئات في هذه االحتجاجات على أيدي قوات األمن وأطراف  .0109

فيما تشن  .أخرى بعضها على صلة بجهات سياسية كما يعتقد المتظاهرون

مجاميع مسلحة هجمات صاروخية على مصالح أميركية في العراق بشكل 

تهدف أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف بالعبوات دوري، كما تس

وفي السابع من هذا الشهر استأنفت الواليات  .الناسفة بين الحين واآلخر

المتحدة والعراق الحوار االستراتيجي الذي يرمي لوضع جدول زمني 

 .النسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

   0100  ـ أيار ريطانيةاإليكونوميست الب عن "الصعاليك" ترجمة  ** 

 

 !تعرقل كشف الحقائقضغوط 

 

كشف مسؤول حكومي في ذي قارعن تعرض لجان التحقيق في 

قضايا تغييب المتظاهرين او فقدانهم الى ضغوط عشائرية وحزبية، 

واشار الى ان المحافظة تتوجه العادة تشكيل لجان التحقيق، مبيناً ان 

 .متظاهرين كثيرين فروا من المحافظة بسبب دعاوى كيدية

لتحقيق الحكومية في مجزرة جسر الزيتون بالناصرية وكانت لجنة ا

اعلنت عن تورط ضباط ومراتب وجنود فيها، لكنها لم تشر مطلقا 

الى تورط قوى الفساد والمحاصصة، االمر الذي اعترض عليه 

 .الكثير من الناشطين وعوائل الشهداء

، سابقة بلجان التحقيق المشكلة لتقصي أحداث ونكبات هذا ويذكر

تفشل في تحديد المسؤول او يجري غالبا تناسيها، السباب والتي 

تتعلق بحماية القتلة والفاسدين من ذوي السطوة والنفوذ او من مالكي 

كواتم الصوت، او ألن اللجنة ذاتها لم تنجز مهامها بسبب ضغوط 

 .معينة، كالتي نتحدث عنها

 تصريح الناطق باسم محافظ ذي قار يؤشر خلال كبيرا في عمل مثل

هاي مثل “: هذه اللجان، التي يتندر العراقيون عند تشكيلها قائلين

 .”ذيج

 !فإلى متى يستمر رمي طوق النجاة للقتلة والفاسدين والفاشلين؟

 

 

جدل حول وطنية  مناكفات او مزايدات اومن  هذا كلفهل هناك بعد 

 ا،وطن... وهو ينتفض، الستعادة وطن يراد له الضياع العراقي

الشهامة والمروءة والشموخ لديهم صناعة رجال ل اخزينيمتلك 

  .والرفعة والصالبة والشجاعة

والحراميه الزالوا متربعين  ..الدمارمن القتل ولقد جزعت االنفس 

عدل او  وال استحياء وال قانونرقيب وال  على عرش الفساد بال

الفقير واالنسان البسيط من يدفع ثمن جهلهم وطغيانهم .. ضمير

ي يسوء تصرف سياس ال يحصد منو ..الموال الشعب وسرقاتهم

وسالح  الطائفية احزاب السلطهوحكومات المتعاقبة الالعراق و

الموت والمرض والتخلف والدمار وسوء و الجوعسوى  ميليشياتها،

    ..التحتيه ىالبن خرابالخدمات والصحة و
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 !الفساد وكبار الفاسدين والتهريب جمهورية

 من وباوامر خاصة عسكرية قوة اشرفت 0109 العام نهاية في

 االوسط الشرق مصرف صاحب تهريب على متنفذين مسؤلين

 خارج الى بغداد في المسبح شرطة ركزم من غالم علي الفاسد

 تحمل عسكرية قوة ان آنذاك، خاصة، مصادر وكشفت .العراق

 علي ضد والتحري القبض بالقاء امرا تتضمن قضائية مذكرة

 االمر تنفيذ واثناء االهلي االوسط الشرق مصرف صاحب غالم

 المكان طوقت خاصة اخرى عسكرية قوة الفور على وصلت

 مسؤلين من باوامر وذلك عليه القبض القاء امر تنفيذ ورفضت

 بعد " المصادر واضافت .الوزراء رئيس مكتب في متتفذين

 ارتات العسكريتين القوتين أفراد بين والجدال بااليدي تشابك

 الواقع المسبح شرطة مركز في غالم علي ايداع يتم ان القوتان

 زيارةال مراسيم انتهاء حتى فيه المتواجدين المكان من بالقرب

 قامت االولى القوة انسحاب من قليلة ساعات وبعد .االربعينية

 الشرطة مركز من غالم علي باصطحاب االخرى القوة

 واشارت  .العراق غادر هناك ومن بغداد مطار الى به واتجهت

 ميلشيات مع مشبوهة عالقات لديه م غال علي ان الى المصادر

 امر نفذت المنيةا القوة ان الى ونوهت . لقانون عن خارجة

 تدخل طلب علي لكن الشرطة بمركز وايداعه عليه القبض القاء

 من واخراجه له الدعم كامل ليقدموا متنفذة حكومية جهات

 الجهات تلك ان المصادر واوضحت طائلة اموال مقابل التوقيف

 القضاء انف رغم العراق خارج الى بتهريبه قامت الحكومية

 الشخصيات من غالم علي ويعد .رسمي منع وجود ورغم

 القانون عن خارجة مسلحة بميليشيات بعالقته المعروفة

 ويتمتع .واالبتزاز والخطف والقتل والنهب بالسلب ومتورطة

 العام القائد ومكتب الوزراء رئيس بمكتب بعالقاته غالم علي

 كما المشبوهة، ماربه تنفيذ في سلطتهم ويستغل المسلحة للقوات

 امثال الفاسدين القضاة بعض مع وهةمشب بعالقات يتمتع

 القاضي ولهذا نسب بعالقة معه يرتبط الذي حمدي بليغ القاضي

 .العراق خارج وتهريبه التوقيف من اخراجه في الكبير الدور

 بأن ،0100 يناير في مؤكدة معلومات أشارت فقد ذلك الى

سجالت وحدات عسكرية وامنية في ديالى الى وجود اعداد 

الجنود والشرطة، لكن في الحقيقة نصف تلك االعداد متكاملة من 

ويطلق وصف ". الفضائيين"على الورق فقط، او كما يعرفون بـ

الفضائيين على الجنود الوهميين في السلك االمني الذين يتقاضى 

مرؤوسوهم نحو نصف رواتبهم ومخصصاتهم المالية مقابل 

يالى، عقب وُكشف عن تلك االوراق في د .اعطائهم اجازة مفتوحة

للخروقات االمنية في االشهر القليلة الماضية، " مريب"تكرار 

 .على الرغم من وجود عدد كبير من القوات االمنية

ودفعت تلك االحداث، وزير الدفاع جمعة عناد، الى معاقبة عدد 

وتوجد في ديالى  .من الضباط برتب رفيعة في شمال شرقي ديالى

رطة ومكافحة االرهاب، تشكيالت عسكرية من الجيش والش 9

ويقول مصدر  .تشكيالت تابعة للحشد الشعبي 9باالضافة الى نحو 

فساد كبير في بعض التشكيالت االمنية والعسكرية "امني ان 

 .وحتى الحشد الشعبي وراء تكرار هجمات داعش في المحافظة

  



نامي الشعب جياع نامي  

آلهـة الطعام تكـحرس  
 إلكترونية ـ  صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم ةإخباري صحيفة عراقية

 

   

  الصعاليكصوت                      saaleq21@gmail.com           www.alsaalek.de  0202 أيارـ  مايو 15 ـ 10العدد  

   
 

 

 وردوغانالمرتزقة بين إيران وأ
 

   ابراهيم الزبيدي       
 

تجدد االغتياالت التي تستهدف الناشطين  مع

العراقيين، والمعروف هدفها والقائمون بها، 

ينبغي الحديث عن مواقف األمريكيين 

 . واألوربيين منها ومن الوضع العراقي برمته

فهم، مثال، لم يتذكروا الـمرتزقة السوريين 

تل الليبيين باسم الذين أرسلهم أردوغان لق

اإلسالم إال مؤخراً، رغم أنه ظل، سنواٍت، 

 . يرسلهم بالبواخر، علناً ودون لف وال دوران

ولكن رغم أن سكوتهم عن جرائم المرتزقة 

السوريين في ليبيا كان طويال ومعيبا إال أن 

صحوتهم هذه التي جاءت بعد دماٍء غزيرة 

بريئة سفكت، وحرماٍت عزيزة انتهكت، 

وثروات كثيرة انتهبت،  نافعة ولو  وأرزاق

 .أنها متأخرة

والشيء بالشيء يذكر، فنفاقُهم الليبي هو 

نفاقُهم األصغر، أما األكبر فهو صمتُهم 

المشين عما جرى ويجري في العراق من 

ثمانية عشر عاما، والذي ال يمكن غفرانه بأي 

 .عذر وأي ذريعة

فلو دققنا في مفهوم اإلرتزاق الذي يرفضونه 

ي ليبيا لوجدنا أنه يعني حمل السالح ف

وارتكاب جرائم قتل واعتداء وإرهاب ونهب 

وتهجير لحساب طرف ثالث يجند المتشردين 

المنبوذين المنحرفين المتمرسين في القسوةَ 

والعنف واالعتداء والنصب واالحتيال، 

فيدربهم ويسلحهم ويستخدمهم لتحقيق أهدافه 

 .الخاصة ومراميه

يصبح النظام اإليراني هو وبهذا التعريف 

األكبر واألخطر واألشطر من أردوغان، 

واألسبَق منه في اختراع هذا النوع من 

 . االرتزاق

فالثابت، بالوثائق والدراسات التي نشرها 

باحثون متخصصون في شؤون المليشيات 

اإلسالمية العراقية، ثم اغتالهم المرتزقة بسبب 

ة من األسرى ذلك، تُبين أنه بدأ بتجنيد المرتزق

العراقيين منذ حرب الثمانينيات، وأن تسعين 

في المئة من الذين انضموا إلى فصائله 

المسلحة، قبل الغزو األمريكي للعراق وبعده، 

الطائفي للنظام هم من غير ذوي الوالء 

اإليراني، وأن البطالة والفقر والعوز  هي 

األسباب الحقيقية القوية الوحيدة التي دفعت 

مع العلم  .إلى حمل سالح المليشيات بأكثرهم

 بأن النظام اإليراني المحتل هو نفسه خالُق تلك 

  

 

 

 بسياساٍت وخطط ُمبيَّتة مقصودة ليسهل البطالة

عليه تجنيد العاطلين عن العمل في أحزابه 

 .وتنظيماته المسلحة

وإذا استثنينا التصريح الجريء الذي أدلى به 

السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، 

ريدة على تويتر، والذي أعلن فيه في تغ

صراحة أن إيران تدعم قتلة الناشطين، فال 

أمريكي أو أوربي آخر من الذين ال يكفون عن 

الكالم الممل عن حقوق اإلنسان والشرعية 

الدولية وسيادة الدول وكرامة الشعوب، خرج 

عن صمته وأعلن أن المسلحين الذي 

هم  يستخدمهم الحكام اإليرانيون في العراق

مرتزقة وإرهابيون، رغم أن صواريخهم 

تتساقط على جنودهم وضباطهم المتواجدين 

في العراق بدون توقف، وبرغم اعترافهم بأنها 

 .صواريخ إيرانية دون شك

ولو دققنا في تاريخ التعامل األمريكي األوربي 

مع إيران الخميني، ثم مع إيران خليفته علي 

الحكوماِت  خامنئي، لتأكد لنا أن كل ما يعني

األمريكيةَ واألوربية هو منع النظام اإليراني، 

فقط، من حيازة أسلحة نووية وتطوير 

صواريخ بالستية قد تؤذي مصالحهم، في يوم 

. من األيام، أو قد تهدد أمَن حليفتهم إسرائيل

أما قتل العراقيين والسوريين واللبنانيين 

واليمنيين، وتهجير ناس من مدن وقرى 

آخرين بدَلَهم، واحتالل دول  وإسكان ناس

كانت آمنة ومستقرة وذات سيادة، والتحكم 

بشؤونها الكبيرة والصغيرة، ورسم سياساتها 

الخارجية والداخلية، وتعيين رؤسائها 

ووزرائها ومدرائها وسفرائها، فهي كلها 

أمور، في اعتبار السياسيين األمريكيين 

واألوربيين، ال تدخل ضمن توصيفاتهم 

 .لإلرهاب

بل إنهم، بالعكس من ذلك، في أعقاب كل 

موسم انتخابات مزورة تجريها أحزاب السلطة 

العراقية المملوكة من قبل النظام اإليراني 

كانوا يباركونها، ويهنئون بنتائجها، ويجددون 

تعهداتهم بمساندة الديمقراطية العراقية، حتى 

وهم يعلمون بأنها ديمقراطية الكواتم 

 .والرصاص الحي

يح أن المرتزقة السوريين المستأجرين صح

من قبل أردوغان إرهابيون تربوا في أحضان  

منظمات مدرجٍة على قوائم اإلرهاب 

األمريكية واألوربية، كالنصرة والقاعدة 

وداعش، وأن جرائمهم في ليبيا منكرة 

وتستحق من المجتمع الدولي أكثر من 

االحتجاج والمطالبة بإخراجهم، إال أن العقل 

لعدل يؤكدان أن إرهاب النظام اإليراني وا

أكبر بكثير وأخطر وأشد همجية ودموية من 

وأكثر تهديدا لألمن  إرهاب مرتزقة أردوغان،

والسالم الدوليْين، والوازعُ األخالقي 

واإلنساني، وليس الشرعي الدولي، فقط، كان 

 يدعو األمريكيين واألوربيين إلى وقفة شرف 

مع الشعب العراقي صارمة حازمة حاسمة 

لحمايته من همجية النظام اإليراني المعتدي 

 .الغازي المحتل

شيء آخر، إذا كان إجمالي عدد مرتزقة 

أردوغان السوريين الذين يقاتلون في صفوف 

مرتزق، وعدد  1211قوات حكومة الوفاق 

الذين يتلقون التدريب في المعسكرات التركية 

وسطة، ، وبأسلحة صغيرة ومت0011في ليبيا 

نسبيا، وال تتحمل الخزينة الليبية نفقاتهم 

ورواتبهم ألنها مدفوعة بالكامل من الحكومة 

التركية وحليفتها الحكومة القطرية، فإن أعداد 

مرتزقة إيران في العراق تجاوزت مئتي ألف، 

وأسلحتُهم فاقت بكثير ما يملكه الجيش 

الحكومي، ورواتبُهم وتكاليف أسلحتهم 

هم ومعسكراتهم مدفوعة ولباسهم وغذائ

بالكامل من خزينة الدولة التي أصبح كثيرون 

 .من سكانها يبحثون في المزابل عّما يأكلون

 

فأيهما األخطر على األمن والسالم في اإلقليم 

والمنطقة والعالم، مرتزقةُ أردوغان أم مرتزقة 

إيران، ثم أيهما الذي يتوجب على المجتمع 

والعمل الجاد  الدولي االحتجاج على وجوده،

 على مواجهته وتفكيكه، قبل فوات األوان؟

 

 

 ...الحدث بدقة فائقة 

ان واالستغراب تبجح ومما يثير االستهج

ما يسمى بالدول الديمقراطية احترامها 

لحقوق االنسان والدفاع عن الحريات 

العامة والفردية، لكنها في الواقع ال تعبأ 

مما يجري في العراق من انتهاك البسط 

الحقوق والقيم االنسانية، ال بل انها تكرم 

المسؤولين بزيارة عواصمهم، كإشارة 

ء المسؤولين الذين يراد بها حماية هؤال

 يقفون وراء التحريض السياسي الرتكاب

الجرائم وترويع المواطنين ومنها ظاهرة 

 انتشار كتابة التهديد بالدم على جدران

امة بين بحقوقهم العمنازل النشطاء المطال

ل او تأجيره وتهديد ذويهم بعدم ترك المنز

 !.او بيعه

القيادات  عنالكشف جري متى سي: السؤال

مع القتلة  أو تواطأت نية التي تسببتاألم

قتل وجرح  أو مع اطراف حرضت على

المتظاهرين وإحالة منفذيها ومن يقف 

 أشد نزاللمحاسبتهم واالقضاء  إلى ورائهم

 .العقاب بحقهم

 الصعاليكتعليق 
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 عندما سألني حمورابي

    خالد الحلي                                                          
 

 قاَل حمورابي، وهو يزيُح تراَب القبِر قليالً 

 يؤلمني أنّي لْم أتفقْد بابَل منذُ رحيلي 

 ساِعْدني يا ولدي كْي أنهَض، رافِْقني عبَر شوارع بابَل، كْي أشهدَ ما يعنيني

 ْديِ قوانيني؟اِْخبِرني ما ذا حّل ببابَل، هل ما زال الناُس يسيرون بِهَ 

 هل ما زالوا معتادين على وضع شموعٍ ووروٍد حول َمَسلّتِها 

 ،  ..هل نصبوها في معبْد 

 أم في ساحة حّبٍ ال يتبدّْد؟

 كْي أهُرَب من أسئلٍة جعلتني أتعذّبْ 

 قلُت لهُ 

 إّن مدارَس عدّةَ تحمُل اِسمَك في بابْل،

 ومحالِت كمالياٍت، أقمشٍة، أحذيةٍ 

 قاطعني

 :بصوٍت مذهول دّوى في أذنيقاَل 

 !أحذيةٌ تحمل إسمي؟

 كيْف؟.. يا للعنِة 

 ما كاَن هنالَك من يَْجُرؤ أن يعمَل هذا في زمني

 قلُت له مهالً، بهدوٍء دعنا نتحدّْث يا جدّي األكبرْ 

 يمكُن أن نرتاَح اآلن قليالً في مقهى تحمُل اِسَمكَ 

 أو ماٍء مستوردْ نشرُب كأساً من شايٍ سيالنيٍ، أو بّنٍ تركيٍ، 

 صار يزمجُر  في غضبٍ 

 ماذا أكثر من هذا؟

 !بابَل تستوردُ حتى الماْء؟

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

 صوُت رنيِن الهاتِف أيقظني

 قلُت وأنا أمسُح وجهي

 ال تأِت  بنومي ثانيةً يا جدي األكبَرْ 

 دعني اآلْن 

 كْي أعرَف من هاتفني

 اآلخَر يُْبِلغُنيكان الصوُت على الخّطِ 

 أنّي في اليوِم الثاني يَلَزُمني

 أن ال أتأخَر عْن موعِد طِب األسنانْ 

  

 

 

 

 

 

 أخرى وأشياء الُحب

عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة؛ 

الُحب وأشياء  »صدرت المجموعة القصصية 

للروائي والقاص العراقي المقيم في «  أخرى

 ."حاسب بستان الخميسي"السويد 

صفحة من القطع  041المجموعة تقع في 

ربع عشرة قصة قصيرة المتوسط، وتضم أ

متنوعة، تصطحبنا في جوالت الى المدينة وآفاقها 

الواسعة، ومنها إلى القرية وريفها الزاهر، والبادية 

... وشمسها المشرقة، لنعود ثانيةً من حيث ِجئنا

نطوف معها في عوالم القناعة في الرزق وخالفها، 

الرغبة وقوة اإلرادة ونقيضها، الحب المنغمس 

والحب المنغمس بالخيانة والرذيلة، بالتضحية، 

الحياة والوفاء، الموت واإلرهاب، الرجل والمرأة 

في كل عصر ومكان وكيف هي العالقة بينهما، 

 .شيء ولو بسيط من السياسة والتاريخ والجغرافيا

قصص تذخر بالكثير من حقائق الواقع، والكثير 

من الخيال أيًضا، في سبيكة واحدة تعددت 

حاسب "رها الروائي والقاص مكوناتها، صه

حتى تتجانس مع بعض الليونة " بستان الخميسي

ليتمكن من طرقها وسحبها وصياغتها شكالً 

اذ  ومضمونًا قالئد مثقالت بالنجوم لها بريق أخَّ

يلمع في سماء القصة القصيرة ليُنير ليلها الحالك، 

لتصل للقارئ على نََسٍق لطيٍف وعلى أبهى 

 .صورة

هي المجموعه األولى «  ء أخرىالُحب وأشيا »

سالًما يا  » ، تليها( مائة ليلة وليلة)من رباعية 

، وأخيًرا مجموعة « السندباد األخير » ، ثم« وطن

مسرحيات قصيرة من ذوات الفصل الواحد مستمدة 

 .من المجموعات الثالث

 

 

 

 

      

 فارس مطر           

 

 فتأمل ثقب قلبي

 إنك الناي أخيراً 

 ً  واسأل الليل مليّا

 وجهك الظامي يجري

 بين نهرين قتيالً 

 كيف يحيا الشعراء

 الشرخ ينمو

 وجراح الوجه نقشٌ 

 هذه األلواح طيني

 ضوؤها قاد نحولي

 جه المراياللغناء الُمّر في و

 ً  تكسر النخلة ريحا

 ثم تبني شأنها
 

 برلين/  0100أيار  09
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 إرهاصات سياسية في األنظمة البدوية

        نزار محمود. د                      

 

نحن نعرف، ويجب أن نعرف، أننا في وطن مليىء بالكنوز واألحداث، 

  .ومليء بما يجمعنا، ومليء بما يفرقنا

متجانسة تماماً، وطن ولدنا ونشأنا فيه، تربينا على قيمه التي لم تكن 

  .ألسباب كثيرة ال يتسع المقال لبحثها، فكان لنا فيه سبل عيشنا وأحالمنا

عراق اليوم هو سليل حقب تاريخية طويلة وحضارات انسانية أصيلة 

فمن ال يفهم معنى اختراع الكتابة . وأساسية في الحياة البشرية وتطورها

اح الرقم الطينية ووضع القوانين ومد شبكات الري والسقي وحفظ الو

  .وغيرها الكثير ال يستحق أن يحترم

فالعراق هو بالد سومر وبابل وآشور والقادسية والكوفة والنجف 

وكربالء وبغداد الرشيد والمأمون وصالح الدين وموطن األنبياء 

والشعراء والفنانين والعلماء والفرسان ورجال الدين والعاملين الطيبين 

الخالدين في ملحمة كلكامش من الذين حملتهم وغيرهم من صناع الحياة 

إنه الجنائن المعلقة . سفينة جدنا نوح فأنقذتهم من طوفان ال يبقي وال يذر

  .في سماء االبداع والعطاء

لكن عراق اليوم ذلك الوطن كانت تؤرق راحته على الدوام شائبتان 

لى شائبة جنوحه إلى السلطة والمجد، وشائعة تكالب الغير ع: اثنتان

 !ثروته

تعالوا نقرأ التاريخ معاً في امبراطورياته التي قامت على أرض عراق 

فكم نجد من صراعات على . اليوم وعلى ضفاف نهريه دجلة والفرات

ً إلى المجد والخلود فهذا يحمل من آمن به . السلطة، وكم سنجد جنوحا

نى وبرسالته في سفينة، وذاك من تسلم الشرائع من اإلله، وغيرهم من ب

أعلى وأجمل البنيان وبوابة عشتار، حتى الثيران القوية الثقيلة جنحوها 

السيوف وفتحوا   ووضعوا في رؤوسها عقل إنسان، وحمل فرسانهم

  .األراضين والبلدان

حباهم هللا بنعم األرض وسيول المياه فكانوا قبلة الغازين من شرق 

واتهم وأتوا دمروا مدنهم العامرة ونهبوا ثر. وغرب، وشمال وجنوب

لم . على الماليين منهم، لكنهم كانوا دوماً يعودون ويقومون من األجداث

تكن ثرواتهم فقط نعمة لهم بل كانت أحياناً كثيرة نقمة عليهم، وما أشبه 

 !اليوم بالبارحة

ركبنا رؤوسنا . اختلفنا، وخالفونا، اجتهدنا، فتارة أصبنا وتارة أخطأنا

 .ا الذاتية، عصبية واعتزازاً وفخراً وعناداً في آرائنا ومواقفنا ومصالحن

تناحرنا وتهادنا، أخلصنا وتخاونا، صمدنا وتخاذلنا، ليغتنم المتربصون 

وينهبوا ثرواتنا  فينا الفرصة فيغزونا ويحتلونا ويعملوا السيف فينا وبيننا

 ... ويشتتوا شملنا ويفرقونا

  !أيها العراقيون، أصحاب الحضارة والكرامة

سال من دمائنا، وما حصل من خراب في مدننا، وما أضعناه  كفانا ما

  ...من زمن وثروات أبنائنا

 

 

 

 
 

 وطني صباح الخير يا

  جميل حسين الساعدي                  

 صباح الخيِر يــــــا وطنـــــي صبــــــاحا 

 أ ُجلَّك صــــــــابرا ً تخفــــي الجراحــــا                              

 ٌٌ  نســـــــاؤَك بالســـــواِد ُموّشحـــــــــــات     

 تُطيـــــــــُل علــــــى فواجعَك النواحــــا                              

 تكالبِت العـــــــدا ِمْن كّل صـــــــــــــوب ٍ      

 عليـــــك َ وصـاَر مالـُـك َ ُمستبــــــــاحا                               

 ـاليوكنــَت النْســـــَر تشمـــــُخ في األعــ     

 فقّصـــــــوا غيلة ً منــــــَك الجنـــــاحا                                 

 أتيــُت إلـــى رياضــــك َ َوْهــــي َ قـَــْفـر ٌ      

 فال وْردا ً رأيُت وال أقــــــــــــــاحــــا                                 

 عينــــــــــــيولكنّـــــــــي رأيــــــُت بأّم      

 دم َ األطفـــــاِل في الطرقـاِت ســــاحا                                 

 وحــولَك أّمــــــــــــة ٌ تصليك َ نـــــــــارا ً     

 وتزدادُ الكالُب بهـــــــا نبـــــــــــــاحا                                 

 ــا ً جزافـــــــــــاويقتـــــــُل بعُضها بعض     

 ولألعــــــداِء تنبطـــــــُح انبطـــــــاحا                                 

 فيا وطنـــــــي الجريح أنـــــــــــا جريــح ٌ     

 وليس َ لدّي مــــــــا يشفـــــي الجراحا                                 

 ت بـي وإنّـــــــــــيبــــــالدُ العُْرِب ضاق     

 بهــــــا ودّعـــــُت آمـــالي الفســــــاحا                                 

 فلســــــُت بحاســـد ٍ حيّـــــــا ً ولكــــــنْ      

 سأحســــــــــدُ من تـُوفــــــــي َ واستراحا                             

 َر في المنفــى غريبا ً سأقضـــــــي العُْمــ     

 وأصطحـــُب الزوابـــــع َ والريـــــــــاحا                             

 فمــــــا خيٌر يُرّجــــــــى في أنــــــــاس ٍ      

 علـــــــــى أخوانهم شهروا الســـــــــالحا                             

                                               *** 
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 الرسم في زمن الكورونا

 ميّز لقاءات الصحيفة مع الفنان التشكيلي المبدع والمت

 ..في رسوم الكاريكاتير

  منصور البكري                                

 

ألوان مائية وأحبار , انطالق دمحم علي, الرسم في زمن الكورونا

الفنانة , 0100من أعمالي , سنتمتر 00×09ملونة على ورق 

القديرة انطالق دمحم علي زميلتي في مجلتي والمزمار وصاحبة 

ً قلب كبير لكل  مخلصة جداً في , أطفال العالم ولزمالئها جميعا

أسست مشروع مكتبة أوكه الذي لقى , عملها ووفية للجميع

اعجاب شديد من كل المختصين في صحافة الطفل ومن كل 

رسمتها وهي تحمل انطالق الصغيرة تعبيراً على , متابعيها

رعايتها للطفولة ولألسف ظهر لون اضافي في الوجه في 

أقول للسيدة , ط والعمل األصلي ليس فيه هذا اللونالتصوير فق

ً نفتخر بك وبكل أعمالك وكتبك ومشاريعك  انطالق بأننا جميعا

الكثيرة ونحيي نشاطك المستمر فأنت كعجلة سومر تسير الى 

وفقك هللا على مسعاك لرعاية الطفولة متمنياً , األمام بدون توقف

مع ... مر الطويل لك الصحة والعافية واالبداع المستمر والع

  برلين/ جميعاً أخوكم منصور البكري 9تحياتي لكم أصدقائي 

 

 

 !أرقام جرائم العنف

 دمحم التميمي 

اطلقت مجموعة , لعنف والقتل ضد النساء الى مستويات قياسيةمع ارتفاع حاالت ا

حملة للمطالبة بوضع حد لهذه , من الناشطات والمدافعات عن حقوق االنسان

, االعمال؛ حيث كشفت ناشطات عن ازدياد ملحوظ في جرائم االعتداء على النساء

ة فيما دعت اخريات الى االسراع في تشريع قانون العنف االسري، ومعالج

 .جرائم قتل10  النصوص القانونية، التي تبيح لمرتكبي هذه االفعال االفالت منها

جرائم القتل “ان , ”طريق الشعب”صحيفة وتقول الناشطة النسوية ايناس كريم ل

طالت , جرائم خالل الشهر الماضي 01ارتفعت ضد النساء حيث وصلت الى 

االعتداء الجنسي  هذه الجرائم شملت“مشيرة الى ان , ”بعضها االطفال

 .”واالغتصاب، ووصل البعض منها الى القتل

خطورة االمر دعتنا الى اطالق حملة إليقاف هذه الجرائم، وتعريف “وتضيف ان 

عددا من “مبينةً ان , ”المواطنين بأهمية االعالن عن هكذا حاالت وعدم التكتم عليها

تبعات االجتماعية، ما اهالي الضحايا يقومون بالتكتم على الموضوع، خوفا من ال

 .”يصعب الوصول للمعلومة

النقاب عن جريمتي وقعت احداهما في محافظة ديالى لفتاة تبلغ من “وتكشف كريم 

عاما، كانت خارجة من اداء االمتحان ليتم اختطافها من قبل شخصين  01العمر 

حدثت  فيما. واغتصابها قبل االقدام على قتلها ورمي جثتها في احد شوارع المحافظة

حيث اقدم زوج على القاء , االخرى في مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد

 .”زوجته من الطابق الثامن، بسبب خالف عائلي بينهما

داعيةً , ”عدم الخوف من القانون“وتعزو الناشطة اسباب ارتفاع حاالت العنف الى 

ع قانون العنف وتشري, تشريع قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه االفعال“الى 

 .”وزيادة حمالت التوعية وتمكين النساء من حماية انفسهن, االسري
 

 عدم اهتمام حكومي

اسباب ارتفاع معدالت , عزت عضو رابطة المرأة العراقية ديانا فرج, من جانبها

, ”وبسبب العرف العشائري, الجريمة الى عدم االهتمام الحكومي بهذه القضايا

ل القوانين، وتشريع قانون العنف االسري، الذي يحد من ضرورة تفعي“مشددة على 

 .”ارتكاب مثل هذه االعمال

عاما، تم  02تفاصيل حالتين طالت احداهما طفلة تبلغ من العمر “وتكشف فرج عن 

فيما هناك حالة اخرى أدت الى قتل , اغتصابها والقاؤها في مياه الصرف الصحي

 .”امرأة بعد رفضها الخضوع للمغتصب
 

 يش النساءتهم

ان , الناشطة المدنية دينا الطائي( عدها حق)تؤكد المشرفة على مبادرة , من جهتها

النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية عمد الى تهميش العديد من حقوق “

المرأة االجتماعية والقانونية، وحّشد لجمع القيادات العشائرية والدينية المحافظة ضد 

 .”حقوق المرأة

قانون االحوال الشخصية المرقم “ان , ”طريق الشعب”تضيف الطائي في حديث لـو

المعدل، يعتبر افضل قانون مدني، سن في الشرق االوسط،  ٠٢٥٢لسنة ( ٠١١)

والذي يحفظ للمرأة الكثير من الحقوق في الزواج والطالق والنفقة والحضانة 

يحتوي على ( ٠٢٩٢) لسنة ٠٠٠قانون العقوبات رقم “مشيرة الى ان , ”واالرث

 .”الكثير من المواد التي تتيح للجاني االفالت بجرائمه

العنف االسري المقنن وجرائم الشرف اوجدت لها اعذارا قانونية، “وتشير الى أن 

إضافة الى ختان االناث في القرى واالرياف وازدياد معدالته خاصة في كردستان، 

ارتفاع ”منوهة بـ, ”لوسط والجنوبفضال عن ارتفاع معدالت زواج القاصرات في ا

 .”والعقد خارج المحكمة, ملحوظ وخطير للزواج المؤقت والمتعة

حاالت االختطاف واالغتيال تصاعدت مع ارتفاع حدة “وتبيّن المتحدثة ان 

االحتجاجات من خالل تهديد الصحفيات والناشطات، ومن يعملن في المعترك 

 .”الدنيئة م وغيرها من االساليبالسياسي والطعن بشرفهن وخطفهن وتعذيبه
 

 تطبيق القرارات
والتنمية الوطنية , والتوعية بآليات تطبيقه ٠٢٩٥تطبيق قرار “وتدعو الطائي الى 

والتخفيف من الفقر و مكافحة الفساد وتحسين واقع الضمان االجتماعي والصحي 

لسنة  ٠٠٠والى تعديالت حقيقية ومعالجة كل المواد في قانون العقوبات المرقم 

االسراع في تشريع قانون “مشددة على , ”المخالفة للدستور واتفاقية سيداو ٠٢٩٢

مناهضة العنف االسري مع االخذ بعين االعتبار مالحظات وتوصيات منظمات 

المجتمع المدني والنسوي منها واشراك مراكز البحوث واالعالم في التوعية 

 .”لتشريعه وتطبيقه

 


