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 الرصيفعلى حافة 

 

الحشد الشعبي استعراضا عسكريا كان من المقرر إقامته في معسكر أشرف بمحافظة  إرجأ

ما الهدف من وراء االصرار  السؤال. دون بيان األسباب حزيران ـ يونيو الجاري 51ديالى يوم 

ثم أال يعتبر ذلك تحديا يهدد . على االستعراض في ظرف متأزم يعاني منه العراق والعراقيون؟

وتجدر . مستقبل الدولة وادارة مؤسساتها باالضافة الى كونه انتهاكا فظا للقانون والدستور

ل تحسب على الحشد الشعبي والحكومة العراقية أواخر التوتر بين فصائ تصاعد االشارة الى ان

الشهر الماضي على خلفية اعتقال القيادي ألحد الميلشيات المنخرطة في الحشد قاسم مصلح ومن 

ثم انتشار الفصائل المسلحة داخل المنطقة الخضراء ومحاصرة عدة مواقع حيوية بينها منزل 

ة لمجلس الوزراء، وجهوزيتها للتمرد على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واألمانة العام

 الدولة انهيار تسّرع ان تريد الشعبي الحشد الدولة عالنية، ترك انطباعا بان فصائل في

بحماية الدولة وال يمتثل اال الوامر  يلتزم أن الحشد من يُنتظر كان  الذي الوقت في العراقية

بيد .  ا من المؤسسة العسكرية وليس سواهاالقائد العام للقوت المسلحة كونه بموجب القانون جزء

 الحرس قيادة تحت هي بل العراقية، الحكومة قيادة تحت ليست الميليشيات هذه معظم ان

  .النصائح وتقديم والمال بالسالح بتزويدها ويقوم يدربها الذي اإليراني، الثوري

التي مورست على الضغوط السياسية و الشيعية بالسالح المدججة الفصائل لقد أثار تحرك

القضاء العراقي، الطالق سراح مصلح، بذريعة عدم كفاية األدلة الموجهة ضده في قضية 

يوماً، انتقادات محلية ودولية واسعة  52اغتيال الناشط إيهاب الوزني، بعد مدة احتجاز لـ 

 يرانيةاإل القيادة تقترب المسلحة، والميليشيات الطائفية لالحزاب انتصار كل مع لكن .النطاق

 وبسط العراق بمصير التحكم أجل من العراق في دولة داخل دولة إقامة في المتمثل هدفها من

 وعدم خراب من به يلحق بما آبهة غير خصومها مع لها مواجهة ساحة وجعله عليه، نفوذها

 قادرة غير وجعلها العراقية المركزية الحكومة إضعاف إلى هذا سيؤدي وبالتأكيد ..استقرار

 المدى على السائبة االوضاع على للسيطرة ضروري سياسي ـ اصالحي تغيير داثالح

   .الطويل

 التي "الشعبي الحشد قوات" أن إال عمليا، داعش هزيمة من الرغم على أنه بالذكر، والجدير

 ال االرهابية، "اإلسالمية الدولة" عصابات في المتطرفين لمحاربة األصل في انشاؤها تم

 عناصر تنفذها واالختطاف القتل عمليات أن النشطاء من العديد يعتقد فيما .موجودة تزال

 وسيفقد الحشد على سلبي مردود   له سيكون وهذا الشعبي الحشد في انخرطت لميليشات تابعة

 أدراج اإلرهابية داعش عصابات مواجهة في قدمها التي تضحياته وستذهب الطيبة سمعته

 المحافظات من العديد في التظاهر نشطاء  أفاد فقد مستمر تدهور في األمني الوضع ..الرياح

 بريدهم عناوين بتغيير وقاموا .تماما االجتماعي التواصل شبكات على أنشطتهم أغلقوا بإنهم

 كل يغّرونها مختلفة أماكن في اآلخرون ينام فيما أمنية، ألسباب .هواتفهم وأرقام اإللكتروني

 ولتجنب .البالد مغادرة أيضا البعض ويحاول األقارب، مع ناوأحيا األصدقاء مع أحيانا - ليلة

 محامون بينهم من المظاهرات، في المشاركين المعارضين آالف فرّ  القتل تهديدات

  .على خلفية مشاركتهم بانتفاضة تشرين مهددة حياتهم يرون النهم قضاة، وحتى وصحفيون

    المحرر 

 

 آراء عراقية حرة

 
 

 

  شارك في التحرير ونشر الحقـائـق
 ـــيوالمعلومات حول الشأن العراقــــ

 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 

األلكترونية وإيصالها لمن يعنيه األمر من 

أصحاب الفكر ووسائل إعالم كيفما هو متاح 

 . وممكن

ويمكنكم تزويدنا باألخبار والوثائق المتعلقة 

 212 الـتتجاوز على أن ال . الشأن العراقيب

ثقافية وفنية وفكرية و مواضيع مجتمعية. كلمة

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 122لحد 

 . وموضوعيته الصحفي

في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 

وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح بهدف 

 ً لكثير نأمل ا. 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

 
 لى استهداف علماء التغطية ع ما الهدف من

 .؟وقتلهم بدم بارد العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .؟األبرياء غيبينالم

  الطائفية في  أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 د محاربة الفساعن  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

 اجباتهم؟والنواب المنتهية و

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  2222المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

  ُفعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 ذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟لما 

 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 ذاهبهمم العراقيون على مختلف

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  عم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل ينكي

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 ، 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  يحضارالإرثه إعالء شأنه وإظهار 

هي التربة بكل خصوبتها وهي . 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

فمن . هل ال يحق له ذلك؟ف. 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

تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا،  اطراف

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم

 

 
 

 ... ؟مطلوبال
 

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

الضغط السياسي والجماهيري وحشد القوى من اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة 

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

على  قيادات االنتفاضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج وطني 

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

ل والقتل والخراب أن عشر عاما مليئة بالفش 58ممن اشتركوا في إدارة  الدولة منذ 

  .!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  لذيكل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود به قلمه، وجعلها في المقام انشكر 

  .هلصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمنشعب أرض الرافدين في مسيرته 

. 
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سركون بولص الشاعر الذي وصل 

 ....بيروت مشيا على االقدام 

        جميل حسين الساعدي

 ـ الجزء االول ـ

طالما أّن  يمكنك أن ترمي بمفتاحك في البحر،)) 

القفَل ليس في الباب ، وال الباب في البيت ، وال 

 (( .البيت هناك 

هذه الكلمات قالها الشاعر سركون بولص ، بعد  

أن  غادر العراق في رحلة طويلة  شاقة  

َ على األقدام ،  قاطعا ًمئات الكيلومترات مشيا

قاصدا بيروت لينطلق من هناك إلى أثينا ولندن 

هناك عند صخرة . سيسكووبرلين وسان فرن

الروشة ــ صخرة الحب ـ كما يحلو للبنانيين أن 

يسّموها ـ وقف الشاعر متأمال في األمواج ، ماذا 

كان يدور في رأسه في تللك اللحظات ؟ هل كان 

يفكر بأن يرمي مفاتيح منزله في البحر ؟ وِلَم ال ؟ 

فما معنى أن يحتفظ بمفاتيح منزل في وطٍن تحّول 

لقد طفح الكيل وبلغ السيل ! كبير إلى سجٍن 

الزبى ، ولم يعُْد من وجود  لذلك المنزل ،الذي 

يحّن إليه ويواسي نفسه بأنّه ذات يوم سيعود إليه 

بعد أن اقتلعت العاصفة الهوجاء كّل شئ وحّل 

ال . الخراب في الوطن من أقصاه إلى أقصاه

اليوم . كّل شئ في أوانه ! عليك أيّها البحر 

مفاتيح من مخبئها لتستقر في قاعك ستخرج ال

وغدا بعد أن تطأ األقدام بّر األمان سيقذف 

بالجواز  لتحمله أمواجك بعيدا عن أعين الرقباء  

ما أثقلها على النفس .. في المطارات والموانئ

 !هذه األشياء الصغيرة ؟ ال بدّ من التخلص منها 

 

كان على الشاعر أن يواصل سفره ، وأْن يغيّر 

ّطات باستمرار ويجتاز الحدود تلو الحدود المح

سؤال كثيرا ما كانت تطرحه عليه  كان هنالك

 : والضيق وهو نفسه بإلحاح  كلما أحّس بالتعب

 

وكان جلُّ السكان الذين يعيشون في هذه )) 

المدينة من التركمان الذين كان يعيش العديد 

كأنّك  منهم في قلعة قديمة يلفها الغموض ـ

إّن التأريخ . ((كّل يومتواجه التأريخ هناك 

اآلشوري واألرمني والتركماني والكردي 

واحد  والعربي متداخل وقد ُصّب في قالب

لذلك فإني عندما أكتب . مثل برج بابل هائل

) قصائدي باللغة العربية التي هي آشورية 

بنسبة سبعين في المائة، ( آرامية وسريانية

اشعر بانني أردد كّل هذه األصوات ، ألنني 

عتقد بأّن أّي لغة تحتوي على جميع مسارب أ

ذاكرة المجتمعات التي ساهمت فيها وال يمكن 

أن يضيع أّي شئ منها على الشاعر ـــ نفس 

 .المصدر السابق ترجمة خالد الجبيلي ــــ 

من المعروف عن الشاعر سركون بولص 

أنّه كان يتردد كثيرا على برلين وقد شاء 

المدينة التي حّظ القدر أن يتوفى فيها ال في 

فيها رحاله آخر المطاف وجعلها محل إقامته 

ـ سان فرنسيسكو ـ  المدينة التابعة لوالية 

كاليفورنيا األمريكية والتي تمثل مركزها 

الثقافي والمالي والتجاري بعد أن طاف في 

مدن كثيرة يسامر الذكريات في ليالي 

 .المنافي الباردة

 .للموضوع تتمة في العدد القادم

م يكن بمقدور ل إلى أين سيقودك الطريق؟،

الشاعر أن يجيب على هذا السؤال ، وهو ما 

زال في بداية الطريق، لكنه بعد سنين طويلة 

 من حياة المنفى ، تأّكدت له حقيقة عبّر عنها

البدُء : )) صرها في هذه الكلماتبوضوح  واخت

ارنا، وما من طريق نختاره ، لكّن النهاية تخت

 .(( سوى الطريق

الشاعر سركون بولص من الرموز الرائدة 

والمهمة في كتابة قصيدة النثر، التي لم تحل 

فهو متمكن . بينه وبين كتابة أشعار موزونة 

من بحور الشعر العربي وقوافية ، لكنه وجد 

ة النثر تفتح له آفاقا أرحب للتعبير عما أّن قصيد

يدور في ذهنه من أفكار وما يعتلج في نفسه 

من مشاعر وأحاسيس ، خصوصا وأنه كان 

معاصرا لحركة حداثية في الشعر اتخذت من 

مجلة شعر منبرا لها ، والتي كان من أبرز 

  .شعرائها أنسي الحاج 

 

في  باإلنكليزية في مجموعته الشعرية الصادرة

 knifeبعنوان 2222نيسان من العام 

Shapener    والتي تشتمل على مقالة ترجمها

الى العربية خالد الجبيلي يفصح الشاعر عن 

: مكان والدته وأصله اآلشوري بهذه الكلمات

في ( الحبانية) ولدت في بلدة صغيرة تدعى )) 

وسط صحراء لم يكن يعيش فيها إال البدو 

االصطناعية التي والماعز لذلك كان للبحيرة 

شيدت حولها البلدة تأثير كبير على حياة 

السكان الذين جلهم من اآلشوريين الذين جلبهم 

البريطانيون إلى هذه المنطقة بعد أن ذبحت 

 (( .عائالتهم وطردوا من ديارها 

بعد فترة : )) ثّم يضيف في موضع آخر قائال

من الزمن غادرنا الحبانية وانتقلنا إلى كركوك 

ينة التي تقع في شمال البلد والتي لم يكن المد

يوجد فيها ماء تقريبا سوى نهر صغير يظّل 

جافا طوال تسعة اشهر في السنة ثّم تفيض 

  :ويضيف واصفا سكانها  ،((ضفتاه فجأة

 

 

  

  ...إعتذار

عنوان  2ص  55سقط سهواً في العدد 

ليبقى )قصيدة االستاذ غسان يونان 

بدل عنوان قصيدة ، (الحراس متيقظين

آُس ) لموسومةااالستاذ عدنان الظاهر 

تذار لالستاذين نتقدم باالع( الكؤوس

 االبداعي هماتواصل ونحييالفاضلين 

 .معنا

 هيئة التحرير 
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 !.كي ال ننسى ما حّل بنا

  زهير الياسري . د

 لصوص العراق؛؛؛

 نسوا المدارس والتالميذ المحرومين

 لمساكينوالطين يبلل ا

 والمعلم يجاهد ليعلم أوالد العراق بعرق الجبين

 واألمهات واإلباء يصلون هلل ليرحمهم

 من ّمن ال يعرف الوفاء للوطن

 لينتقم لهم من الفاسدين

 من القاذورات التي نست العراق والعراقيين

 من الكفرة ألذين لذاتهم فقط يعملون

 كتاب هللا يقول

 ؤمنونوسيرى هللا عملكم ورسوله والم

 ايها الجبناء الكذابون السارقون الخادعون المرتزقة

 أنتم للعراق غاصبون

 تعلمون ان الظلم يقهرنا يقهر المساكين

 الدارسين في األكواخ والطين

 !!!ولكن الشئ تعملون

 ألنكم تعودتم النذالة والسرقة والتفاهة والغدر

 أنا هلل وأنا اليه راجعون

 أسألكم آنذاك

  ماذا ستعملون؟ 

 مدرسة الطين في ذي قار 

 ستغرق في الشتاء القادم تحت األمطار

 ومجلس المحافظة مشغول بما سيقبضه من الدوالر

!!!!!!$$$$ 

 واألطفال يدرسون ، يضحكون، يتهامسون

 يجتهدون ، في مدرسة الطين

 الوزير ، وزير التربية، لم يتربى في مدارس الطين

للمهنة والغدر لتعلم اإلخالص واإليثار ، ال الخيانة 

 ....... بأطفال الطين

 ه النوم ولسمعنا له أنين ، وبكاء وأنين ،نلترك

انه جبان من ان يذهب ليزور أطفال العراق في 

 مدارس الطين

 ليزور الشرفاء اسياده أطفال العراق

 ولكن هل هو فعال خادم للعراق

 ام جبان يجمع ليمأل الجيوب

 على حساب أطفال الفقراء

 والتعلم في مدارس الطينطالب العلم 

 وهناك آخرون، ال يخجلون ، نواب ذي قار

 مرة أخرى سيرشحون ،،،

 

 

 

 ... خاطرة من ألمانيا 

   غالب العاني. د                                                                    

  

 ؟...تهاهل العراق بوضعه الراهن دولة لها هيب

، الواسعة والشاملة لكل الطيف (الثورة التشرينية) تطالب الحركة االحتجاجية العراقية 

 :العراقي على اختالف القومية والدين والمذهب والجنس والمنطقة واأليديولوجية واللون بـ

 ...واستعادة الكرامة** أريد وطن، **

الستقالل والحقوق والواجبات، وهم بذلك قد رسموا خريطة الطريق الى فضاء الحرية وا

الدعوة إلى إقامة دولة المواطنة المتساوية الضامنة الحقيقية للحريات العامة  وبمعنى آخر،

إذ أن العراق الحالي ليس  .والخاصة وحقوق االنسان وحقوق القوميات والعدالة االجتماعية

سلطات مختلفة  وانما يمثل مقاطعات او محميات تحكمه -بالمفهوم الدولي -بالدولة 

/ فاألحزاب المسيطرة هي اما احزاب مرجعياتها عوائل دينية ...المرجعيات والقوى المتنفذة

ان لم يكن جميعها ـ  -ومعظمها  .الخ...مناطقية او / رجعية اًو قومية اقطاعية او عشائرية 

 . لها ارتباطات إقليمية او دولية

سية ومكاتبها االقتصادية والدينية واالجتماعية فما دامت المليشيات الوالئية واألحزاب السيا

و ما  ..المسيطرة على المال والسالح والمجتمع في المجاالت المختلفة ولهم كلمة الفصل

دامت القوى التشرينية غير منظمة وما دامت الغالبية صامتة وغير متفاعلة مع الحراك 

لح الثورة التشرينية، فان وضع والثورة التشرينية، وما دام ميزان القوى مختل في غير صا

العراق البائس الحالي سيبقى سائداً، السيما الفساد والسالح المنفلت ونقص الخدمات الشديد 

وتفاقم الفقر والتجاوز على الحكومة ومؤسساتها الضعيفة وعلى القضاء واالدعاء العامة، 

وما يزيد من . ينية المجيدةيبقى العراق بعيداً جداً عن تحقيق األهداف النبيلة للثورة التشر

صعوبة األمر الموقف الدولي األكثر من خجول إزاء ما يجري في العراق في التجاوز على 

 . الدولة ودستورها وقوانينها

فأي كالم يجري عن ... ان العراق االن أمام طريق مليء بالمخاطر المجهولة وعواقبها

واالوهام وخداع للنفس ومناف للحقيقة الدولة وهيبة الدولة هو ليس سوى نوع من الهذيان 

والحشد الوالئي هو .... ألن كل عوامل الالدولة ماتزال ماثلة ومتحكمة به.... والواقع

 مووالمدع هإلى تندالمس قول القصلالالدولة الحاكمة وهو صاحب الالعب األساسي في قيادة 

هو تحٍد شرس للسلطات  إن ما حدث من احتالل للمنطقة الخضراء. من ولي الفقيه اإليراني

إن أمام الشعب .. الثالث لما يسمى بالدولة العراقية، وهو أكبر برهان على أنها الالدولة

العراقي مهمة الخالص من الحشد الشعبي باتخاذ قرار بحله، وهو ما يحتاجه العراق حاليا، 

لمجتمعي وا إذ يمكن من خالل ذلك الوصول إلى توفي السلم االهلي واالستقرار السياسي

 .في دولة حرة مستقلة لها هيبتها وكرماتها وتستجيب إلرادة ومصالح وحقوق الشعب
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 مدحت باشا.... رسالة الى الوالي

   حمزة مصطفى                             

 هْل تعرف ماذا كتب عنك عالم.. مدحت باشا " الوالي " سيّدي 

اجتماع عراقي اسمه علي الوردي بعد نحو قرن من مغادرتك العراق 

ـ  5881" الذي كنت حكمته سنتين فقط أواخر القرن التاسع عشر 

 .؟"  5822

يقول  511ص " دراسة في طبيعة المجتمع العراقي " في كتابه 

اسس اول مدرسة حديثة ومدرسة للصناعة ومعمال " الوردي عنك 

" . ومستشفى للغرباء ومطبعة وجريدة رسمية للنسيج وحديقة عامة 

ووسع مدينة . على تأسيس مدينتي الناصرية والرمادي" كما ساعد 

وانشأ . كربالء، ووضع نظاما للبلدية في بغداد، واكمل تعمير القشلة

وكذلك حاول اصالح وضع . شركة اهلية للترام بين بغداد والكاظمية

 ."االراضي الزراعية وحقوق التصرف فيها

حصل هذا كله في غضون سنتين فقط يا سيد مدحت ومن دون ان 

تكلـّف خزينة الدولة فلسا واحدا كما يقول الوردي بل من تبرعات 

هل كانت لديك احزاب !. قل لي بربك كيف حصل هذا؟.. االهالي 

وميليشيات وجيوش تجمع االتاوات من الناس لكي تبني بها المدن 

 .!ك التي للغرباء؟والشوارع والمستشفيات حتى تل

لو اعدنا قراءة سطور الوردي بتجّرد وقارنها بما يحصل اآلن منذ 

" وجع قلب"عشر سنوات برغم النفط وملياراته التي تهدر بدون

 .ألصبنا بستين صدمة وعقدة وجلطة، وكل انواع السكتات الدماغية

إنك ال تعلم يا سيد مدحت بأننا نتحدث عن ارقام مهولة وفلكية، لو 

لع عليها السيد قارون، بجاللة قدره، لبكى خجال مما حصل له من اط

ياسيد " القوارين"تعال وشوف . في القرآن الكريم" رزالة ناشفة"

 .مدحت

لست اريد ان احدثك عن مئات المليارات المهدورة، بل سأكتفي لضيق 

الحيز الممنوح لي بفحص تقرير المدقق المالي االميركي وعبر ما 

 .مليار دوالر اميركي 82ادة اعمار العراق والبالغة يسمى جهود اع

هذا المدقق واسمه ستيوارت بوين يخبر الكونغرس االميركي انه 

في " مثل االوادم"تماما إلمكانية ان يكون هناك اعمار " غسل يديه"

مليار هو ان قدم نصيحة  82وكل ما خرج به بوين بعد اهدار . العراق

عراق دروسا لجهود إعادة التعمير في في الفشل في ال" مفادها ان 

 . "أماكن أخرى

ً في العراق برغم انفاق  مليار بل انه  82إذن االخ بوين لم يعمر شيئا

وبالتالي فإنه صار ممكنا اآلن للواليات " حجامة بروس اليتامى"تعلم

المتحدة االميركية ان تقوم باالعمار في بلدان اخرى بكل شفافية 

 .وكفاءة

مليار دوالر ذهبت هدرا على كل  82: لمحصلة النهائيةاذن هذه هي ا

  انواع الفساد والخراب والدمار

فال مدرسة حديثة بنيت، وال حديقة عامة انشئت، وال مستشفى ولو 

على طريقتك ياسيد مدحت، وال مدينة تشبه مدينة الناصرية " للغرباء"

د بوش أو أو الرمادي مثلما بنيت انت من تبرعات االهالي ال اموال سي

وال .. بوين أو نفط حقل االحدب أو الرميلة وفي غضون سنتين فقط

  .ترام و ال صخام ولطام

 

 

 

 بغداد ،، لماذا ؟ ” باني“هدم 

  ادهم الشبيب                                       

كان أبو جعفر المنصور بمكان من العلم : قال ابن خلدون في تاريخه 

ائل لمالك حين أشار عليه بتأليف والدين قبل الخالفة وبعدها، وهو الق

يا أبا عبد هللا، إنه لم يبق على وجه األرض أعلم منى ومنك، : الموطأ 

وإنى قد شغلتنى الخالفة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به، تجنب فيه 

: رخص ابن عباس، وشدائد ابن عمر ووطئه للناس توطئة، قال مالك 

 .(فوهللا لقد علمنى التصنيف يومئذ)

ذا مقترح ابي جعفر و هو اقتراح صائب و نافع ، فقد قال فيه االمام ه

  ”ما كتاب بعد كتاب هللا أنفع من كتاب مالك بن أنس”:الشافعي 

و قد كان بداية مضيئة في الفقه االسالمي بعد ذلك ، فاالمام البخاري يشهد 

ذا ، وكثيرا ما ورد ه”مالك عن نافع عن ابن عمر: أصح األسانيد كلها“ان 

  . ”فمن سن سنة حسنة ،،،الحديث” “.اإلسناد فى الموطأ

فقد اقترح -و كل ابن آدم خطاء -و لكن هذا الخليفة العالم له خطأ كبير 

ايضا بناء بغداد لتكون بديال لالنبار كعاصمة لبني العباس ، فلو كان يعلم 

عا ان حاضرة الدنيا في زمانه و زمان حفيده الرشيد ثم المأمون ستكون مرت

لهؤالء القوم الموتورين الذين تجمعوا اليوم بالمئات إلزالة تمثاله ، و هو 

و مهد . الذي جعل بالدهم اعلى بالد الناس لعصور طويلة لما بناها لهم 

 .لهم الشوارع و حفها ببساتين و اتحفها بالمدارس و المستشفيات

ة البالد و فيزيلون بنا. هؤالء الذين يستبدلون الذي ادنى بالذي هو خير 

اعالم تراثها العريق و يؤيدون سياسيي الصدفة و ماللي الجهل و التخلف 

هذا الشعب الذي رفض اول من انشأ نظام صرف صحي في . و الخرافة 

التاريخ و رضي بمن جعل مياه الصرف الصحي تصل الى غرف النوم ، 

لشعب سنة فقط ال اكثر ، هذا ا 12بعد ان كان من ارقى شعوب العالم منذ 

الذي يهدم بناة الجامعة المستنصرية و دار الحكمة و يستبدلهم برجال 

فتاوى القتل الطائفي و تهريب االموال و ايقاف الصناعة و حرق الزراعة 

  .لصالح عدوهم ليديموا صادراته و تفاهاته

هذا الشعب الذي رفض بيعة رجال رسول هللا الصحيحة ، و رضي 

هذه الطائفة التي مألت قلب . ائجها قبيحة بديومقراطية هزيلة مشوهة نت

 . امام المسلمين علي قيحا و سلمت ابنه و قتلت ذراريهم ذبحا

التي تهدم كل معلم جميل بل و كل منتج  -حتى النعمم –الطائفة من الشعب 

( صفيحة مثقبة) حضاري و تثور عليه لترضى بعد ذلك ان يضعوا مكانه 

 . ، و لست اقصد طائفة دينية بل توصيفية( نافورة ماء اندلسية)على انها 

فاذا كان الهدم يجري وفق معتقدات اثنية و مذهبية فاهدموا الجامعة 

المستنصرية اذن فهي معلم عباسي و اهدموا شارع الرشيد و بوابات بغداد 

و اهدموا دار ( . ابو نؤاس) االربعة فهي عباسية ، و اهدموا شارع 

ارع المتنبي و تمثاله فهو عباسي و الحكمة فهو عباسي و اهدموا ش

اخرجوا من قصوركم فهي صدامية و احفروا ماتبقى من الشوارع النها 

 . ملكية و اهدموا مطار بغداد الوحيد فهو بعثي

فان بها البركة ، و . ثم ابقوا لنا على خرائبكم و خرابكم و خرافاتكم فقط 

 .ان االحمق يقتل نفسه بيديه

ر الى خالفات و معارك ابي جعفر التاريخية المقال الينظ: ملحوظة 

السياسية و طلب الفرس للثار البي مسلم الخراساني منه و ثورات ابناء 

 . طلبا للحكم( دمحم النفس الزكية و غيره ) عمومته الطالبيين عليه 
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 ! يء في أي لحظةفقاعة ستنفت  

  جواد كاظم احسان. د 

 

 

واالمعان في قتل  آيار الماضي 21اليام الماضية منذ كشفت احداث ا

رفاقهم قبل  المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بالقصاص من قتلة

مستوى االختراق البنيوي لقوى اإلرهاب , اجراء اي انتخابات

وعدم امتثال بعض عناصرها , الميليشياوي لألجهزة األمنية الرسمية

ألوامر وتأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقائد العام 

للقوات المسلحة وتشديداته بعدم استعمال السالح الناري بأي حال من 

 .ضد المتظاهريناألحوال 

كما تزامن ذلك مع اعتقال االجهزة االمنية الحد قادة الحشد المتهمين  

, ارهاب 1تحت طائلة القانون , بقتل الناشطين السلميين وعمليات فساد

وهو , واتهامات أخرى بقتل مدنيين في مناطق انتشار فصيله المسلح

مسلحة  ما أثار حفيظة قادة ميليشيات الحشد الذين دفعوا بقوات

اخترقت مراكز تابعة للحكومة في المنطقة الخضراء مطالبين بإطالق 

مع اطالق , بشكل غير مبرر, سراحه وانهاء التعقيبات القانونية ضده

وكان هذا دليالً واضحاً , التهديدات بتصفية رئيسهم وقادته األمنيين

على سطوة هذه الميليشيات وسعيها لفرض إرادتها على الدولة 

 .نوالقانو

ً بانقالب   وقد اعتبر محللون اقتحامهم لمراكز حكومية  شروعا

عسكري ضد السلطات الشرعية المنتخبة للدولة وهو ما يجب أن 

تكون له عواقب قانونية لكون هذه القوات المهاجمة تابعة رسمياً 

 .ألمرة القائد العام وال يفترض تحركها بدون أوامره

حشد كقوة عسكرية كامنة في أن سبب هذا السلوك غير المنضبط لل

المنافي لبنود , صيغة قانونه الخاص الذي شرعه مجلس النواب

الدستور التي تمنع إنشاء قوة عسكرية موازية للدولة وسالحها 

والذي أقر في ظروف هيمنة أحزاب اإلسالم السياسي , الرسمي

" والتنفيذية " الشيعي على السلطات التشريعية ّمجلس النواب 

مباشرة بعد دحر الدولة , وتنمرها على السلطة القضائية" الحكومة 

والتي شارك الحشد الشعبي  كداعم أساسي للقوات , االسالمية داعش

 .المسلحة القوة الضاربة في الحرب لتحرير البالد من براثنها

وألن أغلب هذه الميليشيات تشكلت بعد فتوى المرجعية الدينية العليا 

فقد أسبغت على , لمحاربة داعش" د الكفائي الجها" للسيد السيستاني

وكأن )صاً بعدما سقط شهداء في صفوفها خصو, نفسها قدسية خاصة

لم يسقط شهداء آخرين من أفراد الجيش والشرطة والبيشمركه 

, واستغالل العطف الشعبي عليهم ,... (الكردية وابناء العشائر المقاتلة

إلى االنخراط في ي رغم تجاهلها المسبق لمضمون الفتوى الداع

صفوف القوات المسلحة وليس تشكيل ميليشيات موازية لجيش البالد 

 من قبل الدولة وبأموال  والتي استغلت سالحها المجهز, وشرطتها

الحقًا لفرض أجندات سياسية واقتصادية على الواقع  ,مواطنيها

بشكل يخالف القانون العسكري العراقي , ياسي واالقتصاديالس

يمنع منتسبي مؤسسة القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيالتها الذي

 .من ممارسة السياسة او التجارة

هشاشة األساسات التكوينية القانونية والفقهية لمؤسسة الحشد وضعف  

نا لدى الدولة وغياب الوالء الوطني لبعض تشكيالتها وتضخم األ

والدعم الخارجي المباشر المشبوه , أفرادها بوضع ذواتها فوق القانون

وضلوع ميليشياتها , الستمرارها وتورطها في المحاصصة وفسادها

الوالئية في عمليات قتل واختطاف وتغييب شباب االنتفاضة واإلساءة 

حتى , أطاح بالكثير من مشاعر االعتبار الشعبي لها, إلى تضحياتهم

وهذا ما الحظه الكثيرون من , ت محط ازدراء ورفض عامأصبح

من , المراقبين على األرض كما عكسته مواقع التواصل االجتماعي

خالل الترحيب الشعبي الكبير باعتقال متهم مهم من قادتها بجرائم قتل 

واستنكار واسع لتحريك قوات ضاربة في شوارع العاصمة , وفساد

 .هديد السلم العاملكسر هيبة القانون والدولة وت

 
 

لقد أصبح وجود تشكيالت ميليشياوية عائقا كبيرا أمام إرساء أسس 

والبد أن يبلغ الصراع بين قوى الدولة والالدولة , دولة وطنية قوية

وبين المنادين إلى قيام دولة مواطنة ديمقراطية وبين دعاة الدولة 

 .الثيوقراطية الدكتاتورية إلى نهاية

صوت العقل والرجوع إلى أحضان الوطن واالتفاق  بدون الركون إلى

ستنفثيء فقاعة الثنائية المسلحة , على أفضل السبل لخدمة شعبه

 !والت ساعة مندٍم , يوماً ال محالة, وفوضى السالح السائب
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 واآلمة.. دولة ال

  حميد الكفائي. د                              

 

 كثيرون يخلطون بين الدولة واألمة، ويعتقدون أن األمة تحتاج إلى

دولة، والحقيقة أن المفهومين مختلفان، فاألمة يمكن أن تحيا دون 

 .دولة، بينما الدولة العصرية تخلق هوية مميزة لسكانها

الدولة الحديثة نشأت في أواخر القرن الخامس عشر، بينما ظهرت 

فكرة األمة بعدها بثالثمئة سنة، ويرى بنديكت أندرسون في كتابه 

، بينما «فكرة األمة ظهرت بسبب الطباعة»: أن( األمم الُمتخيَّلة)

السبب هو »: أن( األمم والقومية)يرى أيرنست غلنر في كتابه 

الثورة الصناعية التي تطلبت وجود طبقة متعلمة وأيٍد عاملة 

ً ويُْخرُجهم  متخصصة ونظام تعليمي معقد، يربط الناس اجتماعيا

 .«من محلياتهم

ات ضرورياً، فبينما كانت ويرى غلنر أن ربط الثقافة بالدولة ب

، ويرى أنتوني «ضعيفة وعرضية، أصبحت اآلن محتومة»الثقافة 

امتداد لفكرتي »أن القومية هي ( الهوية القومية)سميث في كتابه 

، رغم أنه يعترف «العرقية ومركزية القبيلة السابقتين للحداثة

 .بحداثتها وأنها ظهرت كأيديولوجية قبل مئتي عام

السياسة بضرورة التمييز بين مصطلحي الدولة ويعتقد علماء 

واألمة، فالدولة كيان إداري يقوم في بقعة جغرافية لها حدود 

معترف بها، وله قادة وجيش وشرطة وموارد وقوانين تفرض 

بالقوة، أما األمة فهي كيان معنوي، ليس له حدود جغرافية وال 

النتماء جيش وال شرطة وال قوانين وال قادة، إنما هي شعور با

 .لمجموعة تشترك بمزايا معينة أهمها اللغة والثقافة والتاريخ

حاملو لواء األمة يقومون أحياناً بتأسيس مليشيات ويسيطرون على 

مناطق ويفرضون ضرائب، لكن هذه األفعال تكون على حساب 

 .دولة أخرى، وقد يقود إلى تقسيمها وتأسيس دولة جديدة

ل  من سكانها أمة، حتى اندمج الدولة الحديثة أصبحت تشّكِ

فقط، ويرى العلماء أن ( الدولة)المصطلحان وأصبحا يشيران إلى 

: الدولة هي التي تُنتِج األمة، فخوان لينز وأِلْفَرد ستيبان يقوالن إن

الرايخ األلماني كان نتاجاً لجهود بسمارك في بناء الدولة، وليس »

 .«إنجازاً لدعاة القومية

لى إيطاليا، حسب هانز أولريخ، إذ تعززت والشيء نفسه ينطبق ع

القومية كنتيجة لجهود كاميلو كافور في بناء الدولة، وليس نتيجة 

 .لنضال غاريبالدي ومازينو

ال ينتَِقص من مكانة األمة أال تكون لها دولة، واألمة الراسخة تحيا 

في دول متعددة، ويمكن لمنتسبيها التمسك بدولهم والمحافظة على 

 .قافتهم عبر التعليم والتَّواصللغتهم وث

عشرات األمم حافظت على هوياتها في دول متعددة، فالهند 

والصين وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا تضم أمماً عديدة، بينما 

 .دولة 22تتوزع األمة العربية على 

 

 

  

 

 نداء عاجل

تركيا تنتهك حقوق االنسان والبيئة وتدمر الطبيعة وتقطع المياه 

 واالشجار في جبال كوردستان

 ف العدوان التركي في منطقة بادينان وجرائمه بحق البيئة والطبيعةلنوق

 المحترمون   UNEPبرنامج االمم المتحدة للبيئة 

 المنظمة الدولية لحماية البيئة في االمم المتحدة  المحترمون

 منظمة الطبيعة والبيئة العالمية في االمم المتحدة المحترمون

 ترمونالمحTNCمنظمة الحفاظ على الطبيعة  

 االحزاب الخضر في العالم المحترمون

اننا الموقعون ادناه نوجه ندائنا وندعو كافة االصوات الحرة الى الوقوف بحزم 

بوجه العدوان التركي الغاشم على مناطق واسعة من اقليم كوردستان العراق 

واالسراع في اتخاذ االجراءات الرادعة بمنع القوات التركية واالفراد الموالين 

ها بإيقاف فوري لعمليات قلع وتقطيع اشجار الغابات الطبيعية في جبال ل

كوردستان ونقلها مباشرة عبر شركات تركية لتجارة االخشاب الى داخل تركيا، 

مما تسبب في تجريد مقاطعات واسعة في منطقة بادينان الكوردستانية وتحويلها 

 .يعتها وبيئتهاالى اراضي جرداء وهي محاولة لتصحر المنطقة وتغيير طب

لم تكتفي القوات التركية بارتكاب جرائم ضد االنسان والبيئة في االراضي 

العراقية بل تثبت الوثائق عن استخدام المواد الكيمياوية الحارقة على المزارع 

الكوردستانية و تطبيق سياسة االرض المحروقة وهدفها تدمير االشجار المثمرة 

تصاد فالحي المنطقة، سيبقى تأثير الدمار والمنتجات الزراعية وتحطيم اق

يصاحبها تهجير اهالي القرى . الحاصل في المنطقة على المدى الطويل

والمناطق ذات االغلبية  الكوردية والمسيحية من خالل قصف المناطق االهلة 

وحسب المعلومات فقد تم . بالسكان وارهابهم وزرع الرعب والخوف في قلوبهم

قرية وقصبة كوردية ومسيحية من مناطق سكناهم  222 نزوح أهالي اكثر من

ان عمليات تجريف . وترك حقولهم في موسم الحصاد الذي يعيشون على رزقه

المزارع وقطع االشجار جريمة بيئية ال يمكن السكوت عنها، انه اعتداء سافر 

على بلد الجوار واستهانة واستخفاف بسيادة دولة مجاورة تمر بمرحلة عصيبة، 

ندعو كافة المنظمات وجمعيات حماية البيئة الدولية باتخاذ االجراءات  لهذا

القانونية ضد الحكومة التركية والشركات المتعاونة وكل من شارك في عمليات 

وندعو الى تعويض المزارعين ما . تخريب ديمغرافية منطقة بادينان الطبيعية

طوعة وانهاء تواجد اصابهم  وحقولهم من اضرار واسترجاع كافة االشجار المق

 .القطعات التركية في العراق باسرع وقت

الى العالم اجمع، الى من يبصر ويرى ويسمع، الى دول العالم ومن يدعي فيها 

حماية البيئة  ومحاربة التصحر ويقف ضد قتل الحيوانات والنباتات، الى االمم 

سالمية المؤمنة المتحدة ولجان حماية البيئة وحقوق االنسان فيها الى الدول اال

بالبيئة وحمايتها، الى الدول العربية التي على صوتها ضد انتهاك االنسان في 

غزة، ان اخوتكم من الكورد والمسيحيين يتعرضون اليوم ألبشع انواع 

االنتهاكات بحقهم وحق اراضيهم وحقولهم وجبالهم، ان النظام التركي يحرق 

ى والجبال ال بل يقطع المياه عن الحقول ويقطع رزق الشعب ويقطع اشجار القر

لهم وال دجلة والفرات ولألسف ان الحكومة العراقية وحكومة االقليم ال حول 

قوة وال نسمع منهم ولو كلمة فيها فحوى، فقط ادانات خجولة ليس لها فائدة او 

  .جدوى

 يا احرار العالم اوقفوا قتل االنسان والبيئة في اقليم كوردستان  

 ي للدراسات والبحوث في هولندا المعهد الكورد
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 ...اآليزيديات إنقذوا

 داعش لدى مختطفة آالف 3 لتحرير حملة

   داود سامان                                               

بهدف حث الحكومة على البحث عن المختطفات االيزيديات 

ريرهن، فضال عن تأخر تطبيق قانون الناجيات على ارض وتح

الواقع، اطلق عدد من الناشطين حملة على مواقع التواصل االجتماعي 

، فضال عن تحديدهم موعد "انقذوا االيزيديات المختطفات"تحت وسم 

 .نهاية شهر ايار مايو الحالي، للمطالبة بذات المطالب" وقفة"لـ

، إن ”العالم الجديد”ري يوسف في حديث لـويقول الناشط اإليزيدي خي 

الوضع أصبح صعبا ولم نجد في الفترة السابقة اي تضامن يذكر من "

قبل عموم العراقيين، ولكنني اليوم سعيد لوجود كل هذا الدعم من 

 ".األصدقاء من المكونات العراقية االخرى

ا الوسم شهد تفاعال جيدا من قبل العراقيين، وهذ"ويضيف يوسف، ان 

أمر ايجابي للتعريف بما جرى لإليزيديات ومعاناتهن، وحتى لو كان 

االلتفات متأخرا، إال أنه سيأتي بنتائج ايجابية قريبا إلنقاذ ما يمكن 

، الفتا الى "انقاذه من المختطفات االيزيديات او من المكونات االخرى

ن حتى اآلن يتم بيع وشراء النساء االيزيديات واغتصابهن، ويعش"انه 

في اوضاع صعبة جدا، لذا يجب اإلسراع في تشكيل مديرية الناجيات 

اإليزيديات والتي ستحتوي حسب القانون على فريق بحث امني عن 

 ".المختطفين

وشهد الوسم تفاعال كبيرا في مختلف وسائل التواصل االجتماعي، 

فضال عن تداول العشرات من قصص الناجيات االيزيديات وما 

 .ساة خالل اختطافهن من قبل داعشتعرضن له من مأ

وتعرض المكون االيزيدي الى محاولة لإلبادة الجماعية على يد تنظيم 

، 2251داعش، عندما سيطر على قضاء سنجار في آب اغسطس 

وعمد الى خطف النساء واالطفال وقتل الرجال، ومن ثم لجأ الى بيع 

مل معهن حيث تعا" سوق النخاسة"النساء االيزيديات فيما يسمى بـ

 ".سبايا"كـ

وتركز الحملة الحالية على التعرف على مصير نحو ثالثة االف 

مختطفة ايزيدية، في مخيم الهول ومدينة أدلب السوريتين، فضال عن 

 .فقدان أثر بعضهن في تركيا

الى ذلك، تبين الناجية والناشطة االيزيدية ليلى تعلو، في حديث 

اضة إنسانية لتحقيق العدالة والعمل الحملة انتف"، أن "العالم الجديد"لـ

على تحرير االيزيديات من الرق والعبودية وإنهاء معاناتهَن في اسواق 

 ".النخاسة وبيعهًن كسبايا

وفيما يخص تنفيذ قانون الناجيات االيزيديات، تشير تعلو، بالقول 

تنفست الصعداء في الثامن من شهر آذار وهو يوم المرأة العالمي، "

حين كنت حاضرة في العاصمة بغداد وتمت المصادقة على قانون 

، "الناجيات االيزيديات من قبل فخامة رئيس الجمهورية العراقية

فيذ هذا القانون لم تدخل حيز التنفيذ على أرض لكن آلية تن"مستدركة 

الواقع، والسبب يعود إلى عدم تعيين او انتخاب مدير عام إلدارة 

المديرية التي تعنى بالناجيات، وعدم تخصيص بناية رسمية لهذه 

المديرية ايضا، ومن المؤكد ان هذا التأخير سيؤثر سلبا على واقع 

 ".الناجيات االيزيديات

القانون تم تشريعه والمصادقة عليه، لكن تنفيذه بات "ن وتنوه الى ا

، مطالبة "يعتبر الهاجس الذي تتخوف منه الناجيات االيزيديات

 اإلسراع في انشاء مديرية الناجيات اإليزيديات الن هناك فقرة في "بـ

  
 

 

قانون الناجيات اإليزيديات، وهي تشكيل فريق للبحث عن المختطفات 

االيزيديات والمكونات األخرى وتأخير تشكيل المديرية يعني تأخر تشكيل 

 ".الفريق ايضا، وبالتالي ضياع المزيد من الوقت

لس النواب قد صوت على قانون الناجيات االيزيديات في االول من وكان مج

اذار مارس الماضي، واصبح نافذا بعد مصادقة رئيس الجمهورية في الثامن 

مممن ذات الشهر، ومن المفترض ان يقدم القانون الدعم الكامل للناجيات، 

 .فضال عن البحث عن المختطفات

حقوق اإلنسان في العراق علي من جهته، يطالب عضو المفوضية العليا ل

عقد جلسة طارئة "، مجلس الوزراء بـ”العالم الجديد”البياتي في حديث لـ

 ".لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ اجراءات سريعة النقاذ ما يمكن انقاذه منهم

مخيم الهول قد عاد مرة اخرى هدفا لعناصر داعش ووجود "ويؤكد أن 

 ".اخرى من جديدالضحايا في هذا المخيم يعني مجازر 

ايار مايو  22ومن المفترض ان تقام الوقفة االحتجاجية يوم الخميس المقبل 

الحالي، في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد، بحضور العديد من الناشطين 

 .والناجيات، للضغط على الحكومة لمعرفة مصير االيزيديات المختطفات

، أنه ”العالم الجديد”ديث لـالى ذلك، تشير الناشطة النسوية حنين جاسم في ح

ألمر مهم ان ننظر إلى قضية اخواتنا وعوائلنا اإليزيديين عامةً، كونهم "

شريحة مهمة في المجتمع العراقي، ونحُن نسويات العراق نرى ان الحكومة 

الِعراقية غضت بصرها طوياًل عن هذه اإلبادة بِحق اإليزيديين، ودورنا نحن 

 ".إلنسان ان نلتفت الى هذا االمركنسويات وناشطات في حقوق ا

نحُن نُريد إيصال فكرة للعالم العربي أجمع بأن النساء "وتلفت بالقول 

العراقيات لن يتهاوّن أمام وجع بعضهن مهما كان األمر، فنحن صامدون 

وسنبقى نُدافع عن كل النسوة العراقيات، والكل يعلم ان دور الحكومات 

لُب حقوق النِساء اما االن فنحُن سنتحكم في العربية ترضخ للعادات التي تَس

 ".اتخاذ القرارت الصائبة في حقوقنا

إننا لم نر تحركا من الحكومة "وعن أسباب الوقفة والحملة توضح جاسم، 

العراقية اتجاه القضية اإليزيدية، وال حتى منظمات حقوق اإلنسان فعلت شيئا 

 ".وع والتكتم األعالميّ على ارض الواقع ، فقررنا ان نثأر على هذا الخن

وكان مكتب انقاذ المختطفين اإليزيديين، أصدر إحصائية جديدة لإلبادة 

الف  11عدد االيزيديين في العراق كان نحو : االيزيدية، وتضمنت التالي

، فيما 2881، الذكور 2118االناث : منهم 8152نسمة، عدد المختطفين بلغ 

 .2111ة داعش بلغت أعداد الناجيات والناجين من قبض

ايار مايو  52يشار الى ان فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة، أعلن في 

أدلة واضحة "الحالي، وفي احاطة له حول اجتياح داعش للعراق، إنه وجد 

، ونجح "ومقنعة على أن الجرائم بحق االيزيديين تمثل بوضوح إبادة جماعية

ً في تحديد  مل تورطهم في جريمة اإلبادة من الجناة المحت 5111الفريق أيضا

 .الجماعية بحق المجتمع االيزيدي

لمجلس األمن الدولي " يونيتاد"وبين كريم خان رئيس فريق التحقيق األممي 

ً هويات جناة 2258أن الفريق، الذي بدأ عمله في  من الواضح "، حدد أيضا

فتا الى ، ال"أنهم مسؤولون عن جريمة اإلبادة الجماعية بحق المجتمع االيزيدي

تدمير االيزيديين، جسدياً وبيولوجياً، كان واضحاً "نية داعش المتمثلة في "أن 

في اإلنذار الذي تكرر في عدد كبير من القرى المختلفة في العراق، باعتناق 

 ".اإلسالم أو الموت
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   00 دورته في للكتاب الدولي بغداد معرض

 

   غيث عدنان                                                       
 

تحتضن بغداد على أرضها الطيبة العرس والمهرجان الثقافي الكبير، معرض بغداد 

دولة عربية  51ر نشر من دا 222بمشاركة أكثر من  22الدولي للكتاب في دورته الـ 

 52 أيام متواصلة ابتداء من يوم 52وأجنبية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 

 . 2225 حزيران 22ولغاية 

العديد من من دور النشر  ،اتحاد الناشرين العراقيينتشارك في المعرض الذي ينظمه 

في مدينة فرانكفورت  الكائنةااللمانية ومنها دار زيوس  العربية والغربية، والمكاتب

بإدارة االستاذ بسام دمحم هالل، وفرعها في العراق في شارع المتنبي في عمارة الميالي 

رغم ان عمرها ليس . بإدارة حسين صدام، كما ولديها فروع اخرى في سوريا ومصر

بالطويل إال انها ساهمت بشكل كبير في التنظيم لهذا الصرح الكبير الذي يعكس ثقافة 

وحضارته، كما ويبعث برسائل للعالم بأن بغداد دار للسالم والثقافة ودعوة بأن  العراق

تكون بغداد وجهة جميع السياح والمثقفين، حيث تحتضن دار زيوس العديد من المواهب 

الشبابية العراقية والعربية التي تكتب باللغتين العربية واالنكليزية، كما وانها تطبع الكتب 

 . االلمانية التي فاقت كالً من المطابع العربية والعراقية المحليةوالمجلدات بالجودة 

والجدير بالذكر أن االستاذ حسين صدام قام من منطلق وطني وانساني في عرض 

( كاتب هذه السطور)مجموعة من الكتب لدور وكتّاب لم يستطيعوا المشاركة، حيث أن 

، وقامت أيضا بدعم الدور العراقية أحد الكتّاب الذين قامت زيوس بدعمهم في هذا المجال

 .وكتابها الشباب على تقديم المزيد من العطاء وإعالء مكانة العراق ثقافيا

 
 

، تحت شعار 2225وتقام فعاليات الدورة الحالية من معرض بغداد الدولي للكتاب 

الكثير من اإلصدارات والعناوين الجديدة في مختلف الحقول  يضم، و«الكتاب وطن»

إلثراء المكتبة  ، العربية واالجنبية،االت األدبية والفنية والعلمية والمعرفيةوالمج

 .العراقية

كما سيشهد فعاليات ثقافية وحفالت توقيع الكتب وأمسيات شعرية وطاوالت حوارية، 

وستجري مسابقة بين المشتركين في المعرض  .فضال عن إقامة معارض فنية متنوعة

 .كتابا يحصل عليها الفائزين تكون الجائزةي، على شبكات التواصل االجتماع

 خاص بالصعاليك ـ 2225حزيران  52 من معرض بغداد الدولي/  غيث عدنان**  

 

 الضوءُ 
 

  عدنان الظاهر                          

 

 نهارُ  الليلُ 

 أقماري حاقتْ  ليلةَ  النجمةَ  أطفأتُ 

 التأويلِ  دمعِ  من يبقى وما القنديلَ  وترّصدتُ 

 المندى نارِ  في َحَطب  

 الهاوي النجمِ  غسيلِ  حبلُ  ينشُرها وزهور  

 ؟ موالنا يا هذا لهو   هذا ُحب  

 الضوضاءِ  ثقيلِ  جوُّ  أرهقني

 اإلنذارِ  أجراِس  كموجةِ  تهتزُّ  ُصور   عيني فقأتْ 

ً  خّضتْ  ُ  َعَصبا  َعْهدا يرعى ال ينتأ

 ُودّا للشاهدِ  يحفظُ  ال

 المرسى سفينِ  أحواضُ  َغِرقتْ 

 َربّانُ  الصاري فوق ونادى المرساةِ  زنجيلُ  وتآكلَ 

 أحبابا فارقَ  من موئِلُ  هذا

 أوراقا يُبعثرُ  الضيقِ  عامودَ  وتسلّقَ 

 الذيبِ  عينِ  في الجمرةِ  َسَرفِ  من يتنفسُّ 

 عيني تهوى

 ُ  الضاري الشوقِ  بصدرِ  األوتارِ  َضرباتُ  تتباطأ

 هذا قَدَري

 الَرْعدِ  نقيقِ  أسواطَ  الراكبِ  شأنُ 

 األقداحِ  شرابِ  حرفِ  على اإلصباحِ  تباشيرَ  َعلُّقتُ 

 احِ األفر صحيحِ  دربَ  أنهجَ  أنْ 

 ... الصدّاحِ  الصوتِ  سمومُ  الُمرُّ  الصبرُ 

ً  ُمِضر   الضوءُ   ِجدّا

 جيال جيالً  يتراكمُ 

 الجدرانِ  شقوقِ  بينَ  ما يتخفّى

 اإلنسانِ  أجوافِ  مداخلَ  ويُنيرُ 

 مكشوفٍ  سفحٍ  هزةَ  ال َضّجةَ  ال

 المعلولِ  فوقَ  علّةَ  ال

 مأموال مأربَ  ال

 األعذارا ينتحلُ  الساقطُ  الضوءُ 

 الليلِ  خفافيِش  هبانَ رُ  يستقطبُ 

 الظلِّ  َعْطفَ  يستجدي الخاطرِ  عفوَ  يسقطُ  ال

 نِْبراسا الساقطِ  للضوءِ  هئّْ 

 أبواقا للرحلةِ  َجّهزْ 

 . اإلمالقِ  خوفَ  للماشي وُسراِدقَ 
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 شريد في مدن الثلج

  جميل حسين الساعدي  

 مدن   نزلــــت ُ بها بال ميقــــات ِ     

   وختمت ُ فيها ُمرغمــاً رحـــالتـي                       

   لكنّـــــــها حيّيتــــها متبســــــما ً     

 صلبــــت علـــى أبوابها بسمـــاتي                       

 ونظـرت ُ حولي علّني ألقى الذي     

 يحنـــو علّي مداويا ً طعنـــــــاتي                       

 فإذا الوجــــوه ُ تصدّني نظراتها     

 ضا ً نظراتيفأحيــــــد ُ عنها خاف                           

 مدن  أحسُّ الصمت ّ في أحيائها     

 كفّـــا تردُّ علــــّي بالصفعـــــات ِ                          

 وفمـــا ً يردّد ُ باحتقار ٍ أننـــــي     

 وهم   ومحُض خرافة ٍ صرخاتي                       

 قَـْد أنكـرْت روحي معا بـدُها فما     

 أْجــدَْت تسابيحي وال صلـــواتي                         

                         ** 

 تلكْم بـالدي أصبحْت، ال وْجهــها    

 ضحكاتي وجهـــي وال ضحكـاتها                       

 أَكلــْت غضارتها الحروب ُ بنارها     

 يوأنــا التشّرد ُ هدّ نصف َ حيات                           

 في البْحر ِ قْد غرقْت جميُع سفائني     

 لَْم تَْبق َ غْيــُر سفينـة ٍ هي ذاتي                            

 وســـراج ُ آمالي تالشـى ضوؤه ُ      

 فدفْنتُـــه ُ في الثلج ِ ِمْن سنـوات ِ                           

 أمشي فيمشــي الحْزن ُ خلفي راصدا ً      

 متعقبــا ً ال ينثنــــي خطــواتي                             

 فمدامـــة   تدعــو نديمــا ً غائبـــا ً     

 وقصيــدة   تُتْلى علــى أمواتِ                              

 والذكريات ُ مع َ الصحاب ِ قد اختفتْ      

 لظلمات مثْل َ اختفاِء البْرِق في ا                           

 لـَْم يَْبق َ منها بَْعــد َ طـــــوِل تّشـرد ٍ     

  إالّ رمـــاد   خامــد ُ الجَمـــرات                           

** 

 

حين أقبل العم وابن أخيه الطفل مع من 

جاء من فضوليين، ومشترين، 

طارئين لم يجدا ما يثير ومتفرجين، و

اهتمامهما مما يجري أو يُعرض سوى 

دموع المومسات، ومن بينهّن تلك 

المومس الجميلة التي يعرفها الطفل، 

وهي تمّر كّل صباح لتشتري من 

محلهما، أحياناً، قطعةً من قماٍش، 

ً بلذّةٍ  وتمازح العّم، أو يمازحها؛ مصغيا

 . لم يألفها في حديث آخر

ً من الشوارع عبر العم وال طفل شارعا

المجاورة وقد جلست أمام أبوابه 

 :نادت إحداهّن العمّ . مومسات  

 تفّضلوا عيوني  - 

 ً  :فأجابها العم مازحا

 وهل عندك واحدة بعمر ابن أخي؟  -

 

علت ضحكات الجالسات أمام الباب، 

 .وسط ابتسامة العم، ودهشة الطفل

 

 قصيدة أولى1-  

 :رحيل

 وةَ يبكينفي السوق رأيُت النس

 ..يحزمَن شراشفَ 

 وعباءاتْ 

 ويودّعن ااآلتين

 في المقهى المردوم وراء البلديّهْ 

 هل ترحُل صبريّهْ ! يا عيني

 وتغيُب الفتيات؟

 لم أضحْك حين سمعُت سباَب القّوادين

 وسط الضحكاتْ 

 

 قصيدة ثانية 2- 

 :كيوبيد

 على باِب مبغى

 كيوبيد يُطلُق سهماً 

 ويخرُق قلباً 

 ينين ويرنو بع

 فارغتين

 كيوبيد عينان 

 فارغتان

 كيوبيد أعمى

 

النقر "من مجموعة " رحيل"قصيدة * 

الصادرة سنة  "على أبواب الطفولة

5121. 

 

مقطع من قصيدة غير " كيوبيد* 

أصداء في سماء : "منشورة بعنوان

وهو تعليق على قول " شكسبير البعيدة

الملك لير مخاطباً غلوستر الذي اقتلعت 

المشهد السادس من الفصل  عيناه في

لتفعْل ما تشاء، يا كيوبيد : )الرابع

  (األعمى، فلن أحّب أبداً 
    

 

 

 

 

 

 ى ومــا ملكـْت يديبيتــي هو المنف     

 شــعر   أسّطرهُ علــى الورقات ِ                          

 لــْم يصلبوني كالمسيــــح ِ وإنّمــا     

 جعلوا صليبا ً لي ضياع َ حياتي                       

  هذه ـوب ُ لْو يدري بحالـــيأيّــ      

 العبرات ِ لبكـــى علــّي بساخن ِ                        

 غريب ُ امرُّ مثْــل َ سحابــة ٍ فأنــا ال     

 ُمتقيّئــا ً ُعُمـري على الطرقات ِ                

 آه ٍ بـــالدي كْنت ِ أْجمــل َ صورة ٍ     

 فَلـِـم َ الشحوب ُ يلوح ُ في القسمات ِ                     

 ال تنسبـــي البلوى إلى أقدارنــــــا     

 فالعْيب ُ َعْيب ُ الوْجـــه ِ ال المرآة ِ                

5112روما تشرين الثاني   

 

 .. ما ليس تاريخا  

 عبد الكريم كاصد          

 

 (المومسات المبصرات عن)
 

حين أغلق مبغى البصرة الذي تحدّث عنه 

، احتشدت "مومسه العمياء"السيّاب، في 

: العرباُت أمام بوابته الكبيرة، ومقاهيه الضاجة

المومساُت ذاهبات  آيبات يحملن ما تبقى من 

أمتعتهن ودموعهّن، القّوادون يتبادلون السباب 

تفرجون وسط ضحكات الزبائن والعابرين، الم

وهم ينغمرون في مقايضاٍت علْت صيحاتها 

ً في  حتى أصبحت ساحة الرحيل مزاداً علنيا

سوق طارئٍة، الراكضون بقطع األثاث 

الرخيص وقد اشتروها بأثمان بخسٍة، وكأنهم 

يهربون من عيون أصحابها البائعين، لئال 

يرجعوا عن قراراتهم، األطفال القادمون 

وحين خفت بصخبهم من أحياء مجاورةٍ، 

الضجيج، وتوارت الوجوه التي ابتلّت 

بدموعها؛ أغلقت البوابة، وانتقلت بضع 

مومساٍت إلى البيوت المقابلة للمبغى، يتخذن 

أبوابها مجالَس للحديث عن يوٍم مشؤوم، مثلما 

تفعل النساء عادةً أمام أبواب بيوتهن في الكثير 

من أحيائنا، سافراٍت أو ملفعاٍت بعباءاتهّن، 

يخلو المشهد الكئيب من طرائَف وتعليقاِت  وال

ً ما تتسم بالمرح واأللفة اللذين  ماّرين، غالبا

بات الناس يفتقدونهما يوماً بعد آخر، حتى كادا 

أن يصبحا آثاراً لمدينٍة غابرة، شهدت من 

 ,األعراس والمآتم ما لم تشهده مدينة أخرى
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 رؤى واشتراطات في نهضة العراق

        نزار محمود. د                               
 

 

 اهكذا هو واقع الحياة دائما ؟: ان من يزرع يحصد، لكن :انها حقيقة
 

انتم وأنا قد تكون لنا مالحظات وتعليقات حول نعم هللا التي لم يشارك في 

اإلنسان، لكنه قد يتمكن من جني ثمارها دون جهد أو تعب حتى ” زراعتها“

وبعيداً عن النقاشات حول ديمومة تلك النعم ومداها وكيفية . في حصادها

ستحواذ عليها وبالتالي االستئثار بها، دعونا نتصور أننا نعيش في وطن اال

. يحق له أن يطالبنا بالحفاظ على ثرواته من خالل حسن استخدامها وتثميرها

أال ينبغي لتلك النعم والثروات الطبيعية أن تكون كذلك من نصيب أجياله 

 الالحقة؟

عم والثروات الطبيعية، مدعاة ان الوقوف اليوم على حال أبناء العراق، ذو الن

 !للتأمل والمراجعة واأللم

فوضى وضياع، بطالة وفقر، جهل وتخلف، انفصام اجتماعي، تناحر 

سياسي، تربص طائفي، تفسخ وطني، قالقل واضطرابات، استهالك دون 

انتاج، ضياع هوية، ضبابية رؤى، فساد مالي واداري، محسوبية ومنسوبية، 

 .در للثروة، ظلم وال عدالة، خيانة وعمالةنهب وابتزاز، سرقات وه

. هذه هي صورة العراق للحريصين عليه وعلى كرامة أبنائه ومستقبل أجياله

وهي صورة ليست بالسوداء لمن يمتلك الجرأة والثقة بالنفس لقول حقيقة 

 .ولعل عنوان المقال ما يدلل على ذلك. الواقع، في اطار العزم على تغييره

بين الناس ونستمع إلى آهاتهم ونتحسس آالمهم وننصت  تعالوا معي نطوف

أيعقل ان يسرق أو يهدر ما يزيد . إلى مطالبهم في حدودها الدنيا المشروعة

عن نصف الدخل القومي والريعي غير المنتج أصالً، في رواتب 

ومخصصات ووظائف متضخمة غير منتجة وسرقات وعموالت ورشاوي 

 !ومشاريع وهمية؟

٪ من دخل بالد ٠٩ل ايرادات النفط الناضب ما بزيد عن هل يصح أن تشك

وادي الرافدين أرض السواد والحضارات وعشرات الجامعات وماليين 

 !من حملة الشهادات؟” المتعلمين“

أليست هناك من حلول لجيوش العاطلين عن العمل؟ هل العلة في العمل أم في 

 الباحث عن عمل، أم في رب العمل؟

ق فرص عمل، ومن الذي يوجدها، وكيف، وما هي هل تتوفر في السو

 متطلباتها؟

 هل يوفي الباحث عن عمل باشتراطات اشغال فرص العمل المنتجة؟

هل التقصير في االدارة االقتصادية والسياسية العاجزة أو الال أمينة أو الال 

 راغبة؟

م، إنه وعي السياسة وكفاءة ادارة االقتصاد في ابداعها، وهو االخالص والعز

وجهاد النفس في الحرب على الفساد وهوية األنا الفرعية في قوميتنا أو 

 .طائفيتها أو مناطقيتها

اننا في العراق بحاجة ماسة الى حالة انقالب على الذات في اخالقياتها 

الوطنية ورؤاها السياسية وقدراتها االدارية على ادارة وتثمير الموارد 

 .المتاحة من ذاتية وخارجية

 

 .بحاجة الى عقول مبدعة، ونفوس طاهرة، ورؤى ثاقبة اننا

 

 ٠٩/٦/٠٩٠٠الموصل، 

 

 

 

 
 

 ...حنين األزقة

  ماجدة البابلي                     

  ..منذ الصفر قبل الميالد بألف عام هنا وصلت 

يوت المعتقة بظلمة هجرت كل الساعات المنثورة على أسطح الب

أزقتي، التي تتراقص على صوت أذان ال يستفيق إال عندما تبدأ 

لحظات غفوتي السعيدة في العمق ، فيعصف اطمئناني ويطرد أحالم 

كل هذا الفزع ال لشيء سوى ليقوم أبي .. الليل من حجرتي القمرية 

  ..وجاره الغليظ الى الصالة 

ث السنين بفم الساجدين بعد أن استفرغت كل طم هجرت زنزانتي 

 ..على أبواب الشياطين، كي ال أخرج بنغل يدنس شيخوختي 

هجرت كل أزمنة الصحراء برمالها وملحها وغيمها األصفر منذ 

  ..الصفر وما قبل الميالد 

أعدّ ..  وصلت، لكن ما زلت في أول الطريق الماضي الى البدء 

  ..خطوات الطلوع 

كرة، فتعود بي الى عصر ديك أعلن ها هي أزمنتي تدغدغ صدى الذا

  ..بعد أن أحتلت المآذن أسطح مدن الجوع والسواد  استقالة صياحه، 

أنشر مالبسي الداخلية الموشومة بختم البترول األحمر .. ها هنا  هنا 

  ..فوق أسطح الغرباء  

أمدّ يداً عبر حنين األزقة لعصر الال منتمي،  هنا وفي شهقة جرحي، 

 ..طابع اإلنتماء  كي ألصق عليه

ها هو غصن الليل يلّوح لي من بعيد، فيلقي عباءة صمته على 

 ..العهد القديم  كاشفاً رداء وحدتي، المتيّم بقمرشرفتي، 

أتلمس وجهاً، ظللته بين خبل الهوى، .. هنا أبحر بدوار خمرة كأٍس 

وعبثية السراب وصدر مليء بدخان سكائر الحروب، ونحيب 

الى جسدي رعشة حزن نخلة، تيبّس جذعها، الصحاري، فتتسرب 

  ..فعذبها وجع اللهفة الى البلل  

هنا أحتسي فصول المطر األسود، المعتّق بخمرة الدنان، ليرتوي 

  ..جسدي الذي تتناطح عليه خيول العصور المجنونة 

ال شيء هنااااك، غير بوابة تطبق على نزيف جراح، .. ال شيء هنا 

..  غير المبعثر باألوراق والقصائد الحمقاء يتعكزعليها المنفى الص

  ..مسامات جسد متهرئ كأعاصير مجنونة تردم  شموع تسيل بداخلي 

طين  جتّر صبره من رذاذ خزانة قلب مجّوف، ي هنا ال أملك غير

  ...جبهتي، من بقايا جنائني البابلية معلق فوق

اريس كل مساء وبعناد طفل سوف أدنو من القمر بعد أن أحطم المت

  .. ..ألغني 

ومثل ورده .. ومثل فزة طفل روحي تفز لو سمعت بطرواك ) 

 .. ... ... شحيحة ماي مزنة مطر تتلكاك  
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 باع التّجار سيف ذو الفقارحينما 

  زكي رضا                                                   
 

هللا )ينادي في الفجر كنت ارى جدّتي وانا صغير تتوضأ وصوت المؤذّن 

، فكنت اراقبها وهي في رحاب هللا تبسمل وتحوقل وتسجد له (اكبر

خاشعة باكية، علما انني لم اراها يوما تعصي ربّها طرفة عين، فعشقت 

واليوم انا فرح لرحيلها قبل ان ترى حزبه وهو . هللا معها وهمت في حبّه

ن يقتل وينهب ويخون، وأصبحت أخاف رصاصات من مسدسات كاتمة أ

يا .. تغتالني غيلة لتنتقم منّي، لماذا؟ ألّن هللا منتقم كما يقول أعضاء حزبه 

 !!  إلهي الم تجد غيري وانا الباحث عن وطن أعيش فيه بكرامة  لتنتقم منه

كانت جدّتي وانا صغير دائمة الصالة على محّمد وآله، ومن خاللها 

يعينني ويساعدني، أحببت محّمدا وكنت  أقسم به  صدقا وأتوّسل إليه أن 

وعندما كبرت ورحلت جدتي حسدتها على رحيلها كونها لم ترى كما 

رأيت وأرى جيشه اليوم يسلب اموال الفقراء ويقتل على الهويّة ويسبي 

 .خيرة نساء بلدي

كنت أذهب مع جدّتي مواسم األعياد لزيارة القبور في مقبرة وادي السالم 

قبرة تصطحبني الى ضريح ومقام بالنجف األشرف، وكانت قبل زيارة الم

اإلمام علي للتبرك والدعاء، فكنت الهو بفرح طفولي على بالط الحضرة 

األملس وأحببت عليا معها، وأحببته اكثر وانا استمع الى سجاياه واخالقه 

وحينما كبرت ورحلت جدتي أصبحت أخاف . وبطوالته من خطيب معّمم

بناء شعبي، وأهرب مذعورا كتائبه وهي توجه فّوهات بنادقها لصدور ا

 .كلّما أصادف معّمما في مكان ما

كانت جدّتي تقّص علّي بفخر وحب كبيرين بطوالت علي والحمزة في 

معركة بدر الكبرى، فكنت أتخيّل نفسي في تلك الفلوات حيث الرمال 

وحينما كبرت أصبحت . الحارقة واإليمان بطال من ابطال تلك المعركة

يلة تمامه كونه يذّكرني بمنظمة سليلة للخيانة وباعت أتحاشى حتّى البدر ل

 . العراق لألجنبي

كنت أحلم دوما بسيف ذو الفقار المعلّقة صورته في غرفة جدّتي وهو بيد 

علي في معاركه المختلفة، حالما أن يكون مثله في يدي يوما ألدافع به عن 

أن  وحينما كبرت أصبحت ابتعد عن تلك الصورة بعد. حقوق الفقراء

رأيت ذو الفقار ُمهدى للمحتلين من قبل التّجار والمرابين مّرة، و من 

 . معّمم لقّواد ثانية،  ورمزا لقتل العراقيين تحت مسمى لواء ثالثة

كانت جدّتي دائمة البكاء على فاطمة الزهراء وتصيح بها اثناء الشدائد 

، فكنت انتظر "دخيلچ  يا أم الحسن والحسين" بلهجتها البغداديّة المحببّة 

الفرج الذي ال بدّ أن يأتي سريعا لثقتي بجدتي وحرارة دموعها وصدق 

وحينما كبرت أصبحت أرثي لجدتي . دعواتها وهي تناجي إبنة محّمد

حالها بعد أن جاءت لنا سرايا الزهراء بالمصائب والنوائب والشدائد 

لسرايا ولتنهمر الدموع أنهارا من عيون ثكالى العراق اللواتي قتلت ا

 .ابنائهن

في عاشوراء كانت تتّشح جدّتي بالسواد وتجلس في ركن تقرأ فيه القرآن 

بصوت شجي، و كنت أراها ليلة العاشر من محّرم باكية حتّى مطلع 

الفجر جزعا وحزنا على الحسين وهو مجندال في صحراء كربالء، 

ه وعياله وكانت تحدثّني عن الظلم الذي وقع على سيّد شباب اهل الجنّة وآل

وصحبه، وكنت ابكي لبكائها وأخرج الطما صدري حزنا عليه في 

 تلك  وأصبحت اليوم أهرب من. المناسبة المجالس التي تقام بتلك

 

 .يّد الشهداء بلدي الى مسلخ بشريالمجالس، بعد أن حّولت كتائب س

ليوم السابع من  شهر محّرم وهي ال تجرأ على كنت أرى جدّتي ترتجف في ا

لفظ إسم كفيل زينب وساقي عطاشى كربالء ابا الفضل العبّاس، لما للعباس بن 

لكنني اليوم اريد العودة . علي من وقع في المخيّلة الشعبية عند عوام الشيعة

اليها ألخبرها من أّن لواءه ولواء كفيل زينب مساهمان في موت العراقيين 

 .، كونهما يتكلمان لغة دولة قتلت ارض الرافدين عطشاعطشا

كانت جدّتي تقول لي أّن علي مع الحق والحّق مع علّي ويدور معه أينما كان، 

وأّن اتباع علي هم أهل الحّق، فصدّقتها إيمانا منّي بصدقها ولكثرة ما سمعته 

ت عن عدله، وأصبحت اليوم أخاف أهل الحّق وعصائبهم التي تفتك بشابّا

 .وشبّان العراق وتنهب وطنهم وتبيع ما تقدر عليه إليران الفقيه

 

كانت جدّتي تصطحبني أحيانا لسامّراء حيث مقام اإلمام المهدي، وكانت 

ه المنتظر ليمأل األرض قسطا وعدال، فكنت أحلم على تنتظر موعد ظهور

األقل بعراق يسوده القسط والعدل وفيه كل هذه المراقد وليست األرض 

) بأكملها، فأصبحت وأنا أشعر بالرعب حالما أسمع بجيشه وهو يصرخ أن 

، أصبحت اليوم أشعر بالخوف من (قتالنا في الجنّة وقتالكم في خلف السدّة

م ساحات التظاهر فيقتل الشابات والشباب بدم بارد، أصبحت جيشه وهو يقتح

 .اليوم أرتعب من حفيده ساكن الحنّانة لجرائمه بحق العراق والعراقيين

كانت جدّتي تحدّثني وهي مليئة باألسى والحزن عن الشورى التي لم تنصف 

اإلمام عليّا وسرقت منه الخالفة، وكنت أشاركها حزنها وأساها لعدالة علّي 

وطيبته، وأصبحت اليوم وانا أرى شورى العمائم تسرق بلدا بأكمله وتذّل شعبا 

 .  بأكمله حزينا لحزنها وحزني وقتها

أنبئك جدتي أّن هلل اليوم ربع ومعهم ثار بإسمه وال يعرفون اال قتل االبرياء، 

زوري أّمهات الشهيدات والشهداء في أحالمهن ليقّصوا عليك كيف قتلت 

. في عراقنا المبتلى بفتاوى الشياطين األمن والسالم في ربوعهسرايا السالم 

وأنت في ملكوت هللا تقدّمي اليه وأّمهاتنا الطيبات وأطلبن منه أن يكّف أيادي 

حزبه وربعه وثاره عنّا، فقد بلغ السيل بنا الزبى فخربت بهم بالدنا وأصبح 

 ...الموت يحيطنا من كل جانب

ميليشيات الشيعية وعمائمهم سيف ذو الفقار لقد إستبدل قادة األحزاب وال

بسيف عبد الرحمن بن ملجم، وها هم يضربون به قرن رأس العراق وشعبه 

 .لقتلهما، كما ضرب إبن ملجم قرن رأس اإلمام علي في الكوفة وأرداه قتيال
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 ثقب قلبي

 فارس مطر           

 

 

  قلبي ثقب فتأمل

  أخيراً  الناي إنك

ً  الليل واسأل   مليّا

  يجري الظامئ وجهك

  قتيالً  نهرين بين

  الشعراء يحيا كيف

  ينمو الشرخ

  نقش   الوجه وجراح

 طيني األلواح هذه

  نحولي قاد ضوؤها

  المرايا وجه في الُمرِّ  للغناء

ً ر النخلة تكسر   يحا

   شأنها تبني ثم

  برلين/  مطر فارس

 

 

 الرسم في زمن الكورونا
 لقاءات الصحيفة مع الفنان التشكيلي المبدع والمتميّز 

 ..رسوم الكاريكاتيرفي 

  منصور البكري                                                 

  

Fawzi Karim, iraqi Poet 1945-2019, my work 2020 

أقالم جاف , الشاعر العراقي الكبير الراحل فوزي كريم, الرسم في زمن الكورونا

 5111لد الشاعر عام و, 2222من أعمالي , سنتمر 25×21ملّونة على ورق قياس 

كان فوزي , 51:52الساعة  2251-21-52وغادرنا الى فردوسه األبدي يوم الجمعة 

ً وناقداً  ً حيث كان أيضا رساما ً شموليا كريم أحد شعراء الستينات في العراق مثقفا

 ً ً وموسيقيا ً هائالً نزور صاالت , أدبيا زارني عدة مرات في برلين وقضينا وقتا

الكثيرة في برلين ودور األوبرا وكنا نتحدث عن الفنون بشكل  العروض الموسيقية

رحيله كان خسارة فادحة لنا وللثقافة , مكثف وزرته أيضا عدة مرات في لندن

العراقية ولكن هذه هي الدنيا سنرحل تباعاً ان جائنا األجل وستذكرنا األجيال القادمة 

ً ... من خالل أعمالنا التي ستكون خالدة التموت  أخي فوزي وكن مطمئناً  سالما

أخوكم منصور البكري ... فأعمالك التزال تعيش معنا وتحياتي لكم أحبائي األصدقاء 

 برلين/ 

 

      

 ...بعيدا عن الوطن الذي أحب

 الشاعر سعدي يوسف في ذمة الخلود

 52عاما رحل يوم السبت  82عن عمر ناهز الـ 

لندن الشاعر العراقي سعدي  في 2225حزيران 

يوسف وسيوراى جثمانه في مدينة البصرة مسقط 

واستقر يوسف في . 5121رأسه التي ولد فيها عام 

بسبب مواقفه السياسية ة بعد تنقل العاصمة البريطاني

   ..عدة بين دول عربية واجنبيةمنذ السبعينات 

ولسعدي مسيرة شعرية وأدبية حافلة بما هو متميّز  

وارتكز شعره على . أحد أكبر الشعراء العرب جعلته

تجارب وانطباعات من الحياة اليومية، تحدى فيه 

شعر التفعيلة التقليدي، وبات ألسلوبه تأثير كبير على 

   .الشعر العربي المعاصر

جائزة فيرونيا اإليطالية وله رصيد  يوسف علىحاز 

كأفضل مؤلف أجنبي، ترجمت العشرات من اعماله 

إلى الفرنسية واإلنكليزية واأللمانية الشعرية 

برحيله فقد العراق والحركة الثقافية .. واإليطالية

 .العراقية واحدا من أهم روادها المبدعين

 

 


