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 0202 تموزـ  يوليو 22ـ تاريخ  21 العدد....  بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية              

 

 

 الرصيفعلى حافة 

غزوه بكل ما تحمله من دمار وما تزال احداث ثمانية عشر عاما عجاف مرت على العراق، 

مة تترية ، قامت بها مجموعة من الذين تعرضوا ألبشع هج. قائمة في ذاكرة العراقيين وخراب

االحزاب الطائفية ـ شعية وسنية وكردية ـ جاءت بها الواليات المتحدة األمريكية لتحكم العراق بال 

والتزال هيئة . سند قانوني أو شرعي أو احتكام شعبي، منتهكة بذلك القانون والشرعية الدولية

ة والمحكمة الجنائية عاجزة عن اتخاذ التدابير االمم المتحدة ومؤسساتها ومنها محكمة العدل الدولي

الضرورية الالزمة إليقاف االنتهاكات الالانسانية بحق العراقيين االبرياء، او مسائلة الحكومات 

المتعاقبة ومطالبتها بمالحقة القتلة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة بدل االكتفاء باالستنكار 

المتحدة االمريكية بإحتاللها للعراق تتحمل كامل المسؤولية ان الواليات .. والشجب في كل مرة

القانونية والمادية والمعنوية واالخالقية عما اصاب وما يزال يصيب العراق والعراقيين، من قتل 

. ودمار وأذى وانتهاك لحرمة المواطنين والمجتمعات بطرق بشعة لم يعرفها التاريخ البشري قطعا

لعام بمعلومات مفبركة ومزيفة تزعم أّن العراق بلد ديمقراطي وأن ال بل يجري تضليل الرأي ا

نظامه السياسي رصين، وبذلك تستمر اكبر جرائم القتل السياسي بحق المعارضين بشكل منظم 

   .وتحت أنظار الحكومة ومعرفة أحزاب السلطة وتسجل ضد مجهول؟

للفصائل والميليشيات المسلحة، لقد أضحى العراق مسرحا للفوضى الدموية والصدامات المتكررة 

وقد ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية، أبرزها القتل خارج القانون واالعتقال والتغييب القسري 

والتعذيب واإلعدامات والتهجير الطائفي، وقد أسهمت قوات االحتالل كتكتيك حربي أمريكي 

واجتياحها المدن والمناطق  في إنتشار ظاهرة المليشيات الطائفية" الصدمة"إيراني وفق فلسفة   ـ

بشكل واسع ومنظم، مما ادى الى أشاعة الفوضى والقتل وسفك الدماء دون مبرر، ويالحظ تغيّر 

ديموغرافية العديد من المدن ومنها العاصمة بغداد وفق مخطط طائفي وافد، وتفكيك الدولة 

ل مؤسسات الدولة ونهب العراقية وبيع أصولها وتجريف قدراتها من قبل االحزاب الحاكمة وتعطي

   . بحاجة اليها العراق شركة حكومية 0333مصنع حكومي و 0333أكثر من 

ويشهد المجتمع العراقي تواطؤ المجتمع الدولي وهيئة االمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية وتجاهلها 

قليدية الت"لما يحدث في العراق على كافة الصعد، فيما تتبادل قوى واحزاب ما يسمى المعارضة 

الغراض فئوية في محاولة " غزل المصالح"خارج السلطة أدوار المناورة السياسية " والنامية

يقول مواطن عائد من زيارة له .. لكسب عطف المعدمين بما تقتضيه الحاجة اليهم مرحليا، ليس إال

كل ... بكبعدما وجدنا الناس فاقدة االمل في كل شيء اال رحمة ر... رجعنا من العراق : للعراق

تاب الذين كتبوا والذين يكتبون عن الحالة العراقية لم يصوروا الواقع على حقيقته ولم ينقلوا ما الك  

هم ...العراقيون ارضهم تسلب وتمتص اجسادهم وارواحهم طوعا لقسوة االوضاع... هو موجود

ال يريد البعض  هذه حقيقة!! واالشهر القادمة هي الفيصل وهللا يستر... ينتظرون ناصرا ينصرهم

" حاكمة"كمسميات سياسية " الوالئيون"فاألدوات الوافدة . تداركها النقاذ بعض ما تبقى من العراق

للحفاظ على " االيراني"الذي يخضع لعقيدة فرض الوجود االجنبي " نظام الحاجة"تشكل واجهة لـ 

الطبقة السياسية الحالية وقد اعتنقت . التي أسهمت بنهب العراق" الحكومة الفارغة"بـ   ما يسمى

تقسم الشعب العراقي إلى دويالت وطوائف وأمراء مليشيات، وتعتنق احزاب " فرق تسد"عقيدة 

من خالل اختراق طوائفها للقوات األمنية، وقد " اإلرهاب السياسي"السلطة ومليشياتها عقيدة 

 .دون أّي رادع أثبتت التقارير الدولية لمنظمات حقوق اإلنسان انتهاكات هذه الجماعات

    المحرر 

 

 آراء عراقية حرة

 
 

 

  شارك في التحرير ونشر الحقـائـق
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كتابها وهيئة التحرير غير  آراء
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 ساهم معنا في نشر الحقيقة
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 ...ُكن معنا
  

، القراء "كصوت الصعالي"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 

 053 الـتتجاوز على أن ال . بالشأن العراقي

وفكرية  ثقافية وفنيةو مواضيع مجتمعية. كلمة

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 553لحد 

 . وموضوعيته الصحفي

في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 

وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح بهدف 

نأمل الكثير . تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا  

من المبادرات الداعمة لما نقوم به في االمسار 

مصالح لدفاع عن ا ، 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 العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .؟األبرياء غيبينالم

  الطائفية في  أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 ع الدخل العام؟بما يتناسب م والنواب

  الوزراء و الرئاسات رواتب يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  0330المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

   فعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

  ؟ الرعاية االجتماعيةقانون  يفعلولماذا ال 

  

 

 

 

 .  لكن ما العمل؟ ... بالمطلق

 ب مصدر السلطات، وال شرعية الشع

 .ألي حكم دون الرجوع لرأي الشعب

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

 مدنية حق المواطنة نظيرا للدولة ال. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 جتماعية دون دستور حضاري العدالة اال

أقره الشعب، ال يمكن أن حكماء وأعده 

 .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"

يادة العراق األخير، هدفها الدفاع عن س

.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله

بأبهى  يحضارإرثه الإعالء شأنه وإظهار 

هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة

. القوميات والطوائف، األديان والمذاهب

الحالمون بعراق خال من الموت، من  صوت

 المحميالجوع والمرض والقهر، من السالح 

لرعب والدمار، من والميليشيات التي تنشر ا

هي حلم .. الطائفية المقيتة والمقابر الجماعية

فمن . 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 

 .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  ، هاوتأمين مستلزمات

اضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج وطني على  قيادات االنتف

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

عشر عاما مليئة بالفشل والقتل والخراب أن  18ممن اشتركوا في إدارة  الدولة منذ 

  .!خاصةيقاع بهم لمصالح حزبية ويتحدث بإسمهم أو يحاول اال

 

 

صوت من سقطوا ألجل إستعادة الوطن ، .. حرة مستقلة ية عراقصحيفة " 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 

  .هالمستقبل ورفاهية الشعب وأمن لصناعةشعب أرض الرافدين في مسيرته 

. 
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سركون بولص الشاعر الذي وصل 

 ....بيروت مشيا على االقدام 

  جميل حسين الساعدي     

 ـ ـ الجزء الثاني
 

في برلين جمعتني لقاءات عديدة بالشاعر الراحل 

على ما  0330سركون بولص أولها في العام 

كتاب هو  كان في حوزتي آنذاك. أتذكر في مقهى 

(( مختارات شعرية مترجمة عن اإلنجليزية)) 

لألستاذ توفيق علي منصور من مصر، فتحت 

رثاء ) الكتاب فوقع بصري صدفة على قصيدة 

لوليم شكسبير ، بدأت في القراءة ( األبرياء 

فسرح سركون بأفكاره بعيدا وهو يتأمل في 

معاني القصيدة ، وكأنّه كان هو المعنّي بتلك 

لم أكن أعلم بعد أن مّرت سنوات على . القصيدة 

ذلك اللقاء ، أنني سأرثي سركون بقصيدة على 

نفس الوزن والقافية ، التي اعتمدها المترجم 

 .آنذاك في نقل قصيدة شكسبير إلى العربية

اعتمد المترجم توفيق علي منصور بحر الرمل 

وقافية الهمزة في نقل النص الشعري ، لكنه مزج 

رمل بتفعيالت بحور أخرى تفعيالت بحر ال

وأدناه القصيدة . فجاءت أبيات كثيرة غير موزونة

 :كما وردت في الكتاب

 

 رثاء األبرياء لوليم شكسبير

 ترجمة توفيق علي منصور

 ال تضْق هّمــاَ بلفحــــات ذكـــــــــاء

 أو تخْف بعدئٍذ عّض الشتــــــــــــاء

 فنهايــة عمــــرك اليــــــــــوم ثواب

 إْذ هجرَت األرَض من أجل السمــاءْ 

 سوَف يدفن  في التراِب األثريــــــاءْ 

 مــْن شبـــــاٍب أو كهوٍل فقهــــــــاءْ 

 

المعهد الثقافي العربي في برلين بمناسبة 

الذكرى األولى لرحيل الشاعر وهذا هو نّص 

 :القصيدة

 وداعا أيتها البسمة
 

 يــوٍم باستيــــــاء سألتني ذات

 أّي شئ ٍ قـدجنـــــــاه  الشـــــعراءْ 

 عشـــتم  اآلالم والفقــر ّ معـــــا   

 وسواكــــْم عاش ّ في دنيــا الثراءْ 

 قلت  مــَْن تعنينهــْم لــْم يملكــوا

 فعبيــــــد   المــاِل ليســـــوا أغنياءْ 

 أشكـــر  هللاَ بأنَــــي شـــــــاعر   

 تقاسمــــت  مَع الطْيـــِر الغنــاءْ  قدْ 

 وتعّطــرت  بأزهــاِر الربـــــى

 وتوهجت  بنجمـــــاِت المســـــــاءْ 

 كّل ما حولـي َ حباني سْحـــره  

لكـــي والسماءْ   فجمـــال  األرِض م 

ــري شعري الذي أكتبـــــه    عم 

 ِعشــت  أْو متُّ همــا عنـدي سواءْ 

الروحِ   أحيــــاء  وإنْ شعـــــراء 

جبـــــــوا عنّا بأستاِر الخفــــــاءْ   ح 

 نتغــذى نحن  بالمـــوِت الذي

 لْم يّزْل يحسبنــــــا نْخن  الغـــــذاءْ 

*** 
 أيّهــــا الشاعر  ما أروعهـــا

 بْسمـــــــة   لم تنطفْئ رْغــَم العناءْ 

تِْعـــب     زمن  خلفــك َ قاٍس م 

 المْســــها الشفاءْ وجــــــــراح  لْم ي

 مدن  تسأل  عـــن أبنائــــــها

 وقرى  تحل م  دومـــا   دومــا   باللقاءْ 

 والمحّطات  التي غّصت بنا

 حّملْت أوجهنــــا ألف َ طــــــــالءْ 

 ما عسى أكتب  عْن أحوالنا

 أّي وصـٍف ســوف َ أ عطي للشقاءْ 

 عندمـــا تقذفـنـا أقدارنـــــا

 ـي بــالٍد وفضـــــــاءْ كّل حيـٍن فــ

 تصبح  األوطان  طيفا   عابرا

 ويصيـــر  األهل  مثْـل َ الغربـــــاءْ 

*** 

  

 شــاعر  طاَف بعيـدا مثلمــا

 يرحل  الغيم  بعيــــــدا   في السمـاءْ 

 صامتــا   تسكن  فـي أعماقهِ 

 لغــــــــة   أحرف هـــا نور  ومــــــاءْ 

 عطِفـــهِ شـــاعر  خبّأَ فــي م

 صــــــورة ّ األّم وتْبغـــــا   ودواءْ 

 زاده  فــي سفٍر لْم يْبِغــــــه ِ 

ْكــــــم   القضـاءْ   إنّمـــــا قّرره  ح 

 هْل وفينا حقّه  حيــن ّ مضى

 آه ِ ما أْندره   هــذا الوفـــــــــاءْ 

 لْم يكْن حين َ نعينـاه   ســوى

 حامل النْعش ِ وبعض األصدقاءْ 

 مــا أفظعّـــه   ِمْن زمــن ٍ  آهِ 

 ِجين َ ال تظفر  حتّـــــى بالعزاءْ 

 

 

 حيث  يرقــد  ذو الثيــــاِب الذهبيــــة

 جنَب صنـــــٍو من شباب الفقـــــراء

*** 

 ال تخــْف من بعد  سطِو األقويـــــاء

 حيِن تنأى من عذاب األشقيــــــــاء

 لســــَت محتاجاَ لثوٍب أو طعـــــام

 فهنــــاك يماثل  القّش اللحـــــــــــاء

 صوالن الملك رمــز العظمـــــــاء

 والعلــــــــوم وكّل ما يشفي البالء

 يةيحتويها الخلد  حتمــــا  في النهــا

 حيــث تلقاهــــــا بدار الشهـــــداء

*** 

 

 لْن يخيف البرق  إاّل الضعفـــــاء

 لْن يصّم الرعـــد  سمَع األذكيـاءْ 

 لْن يضيــرَك أيُّ زجـٍر وافتـراء

 لْن يفيـــــدَك أّي مدحٍ أو رثـــاء

 كْم حبيــٍب مـن أناٍس سعـــــداء

 عشقــوا الدنيا كعشــق األوفيـاء

 عادوا للحيــاة السرمديّــــة ثّمـــَ 

 لبسوا تحت الثـــرى ثوب الفناءْ 

*** 

 !لْن يالحقَك المشعـــوذ  بالهـــراء

 !أو يذيب  السحر  قلبَك في الهباء

 !أْو تدور  برأسَك األشباح  حيرى 

 !فلتطْب عيشاَ بدنيــا الرحمــــاء

 !غاية حققتها فيهــــــا الهنــــــاء

 !د الشرفـــاء فليكْن لحدَك قصـــ

 فهَو معـــــروف  لكّل األصدقاء

 !ينشدوَن له رثاء األبريـــــــاء

في الثاني والعشرين من تشرين األول من 

، وبعد صراعٍ طويٍل مع المرض  0332العام 

في أحد مستشفيات العاصمة األلمانية برلين ، 

غادرنا الشاعر سركون بولص الى عالم 

كبير في نفسي  كان لرحيله أثر  . الخلود 

( داعا أيتها البسمة و) فرثيته بقصيدة سميتها 

، التي أحياها ــ في األمسية األدبية  ، ألقيتها

 صالون حوارات برلين األدبي ــ في مقر 
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 باذخ موت

   علو سليمان ادمر                 

 شنكال جبل قّمة على

 تين وأشجار حمراء تربة

 أدفن أن أريد هناك،

 الجبل أحشاء في عميقا

 بهدوء األشجار جذور ستمتصني

 قبر لشاهد حاجة ال

 ميالدي تاريخ عليه يكتب

 بعد أولد فلم

 الدود رفاقي مع وحيدا أتركوني

 الحجول تزعجني أن أرغب ال

 .الشعراء وال

 

 !.ى ما حّل بناكي ال ننس

   زهير الياسري. د                

 قطرات دم على ساحة الحرية

 رائحة خوف بين هدوء وأنين بطل

 وجروح الزالت تضمها الساحة

 والفتة سكت صراخها وتقطعت أوصالها

 ودخان سكارة طويلة الرماد سقطت

 من شيخ

 من شاب

 انهم حمقى

 يحاربون المفسدين

 والقتلة ،،،

 قف قطرات الدم على الساحةسوف لن تتو

 ولن تجف أبدا مادام هناك أبطال

 شرفاء،،،يموتون ويقتلون

 ومادام هناك فاسد ،،، نذل ،،، جبان

 تحميه القوانين ،،،والحيتان

 

 

 

 

 ... خاطرة من ألمانيا 

   غالب العاني. د                                                                  

  

 ...حدث تأريخي ملهم...الثورة التشرينية
 

 -الفاتيكان -من قبل المؤسسة الدينية( صكوك الغفران) رار طبع ونشر وبيع لقد كان ق

على الناس في عموم القارة االوربية، تلك الصكوك المشعوذة التي تمنح مقتنيها الغفران 

قبل ( ماتن لوثر)  ، السبب المباشر لثورة القس االلماني .وجوازات الطريق الى الجنة

وقيامه بحركته الدينية ( ليو العاشر) فاتيكان آنذاك عاما على بابا ال ٠٥٥ حوالي 

 االصالحية

والتي كانت بحق ثورة اصالحية فتحت  - ٥٠٥١الى  ٥٠٥١ -في الفترة ( البروتستانتية) 

لحرية النهج الفكري التنويري النهضوي الواسع ولثورات الشعوب من اجل  الطريق 

 ..الحرية والمساواة واالخا ء والعدل

اقول بان هناك اوجه تشابه نسبية بينها وبين الثورة التشرينية في العراق ، اذ  واستطيع ان

واقوى  قد انتفض وقام بثورته الدينية التصحيحية ضد اعلى ( مارتن لوثر) ان الثائر 

 سلطة دينية متسلطة في العالم آنذاك،

ح والتغيير التحرر و االصال تهدف الى  في حين ان الثورة التشرينية الشعبية السلمية 

 ، الجذري 

التحرر من سيطرة وحكم االحزاب االسالموية والظبقة الفاسدة الخاضعة لنف وذ اعتى 

الفاشية  ( القومية) دكتاتورية ارهابية عرفتها المنطقة، هي دكتاتورية والية الفقيه الدينية

 ...انها ثورة تحرر ملهمة.الحاكمة 

 كاريكاتير البغدادي
 

أشو وال مليار ! أشو قتلة المتظاهرين بعدهم طلقاء ؟! أشو وال بعير فاسد أحيل للقضاء ؟

أشو األصالح   !؟ تاشلين يهمبلون بالقنواوق من الشعب رجعولنياه؟ أشو بعدهم الف  مسر

لم الموصل وال مجرم سبايكر أشو الشفنه الي س  !!مقتصر على جيوب الفقراء ؟

شكل لجنة تحقيقية وصدر قرارات !!! أشو بعدكم على نفس الكالوات ؟!! بالتلفزيونات ؟

 ...... وخلي تنگضی هالجم سنة كالوات بكالوات

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hossinhossin245/?__cft__%5b0%5d=AZWvjrqgjHvA6JEiO-wAnTLVo9LZ9xcOawIGHAUHg-j11jBYihl46TpK6X_gu3GUyEyHyZ0RxtlksK2qbvgMfga0NwQO5TMl0T_pRARRX5ebn-AaKUvPdlVcTh_mUFKSf39pAKlsk04fK_qRkR1EFnYSoSGaMyjMrrdB1lJoYWTccSs9vxIpBOXl4Y8sqwokYpo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=645539569&__cft__%5b0%5d=AZVND2cVfyDWJd3BsxxxnzwypvLKk2mVYkZUJIg9ZiDP9KBsro6qQtcNxMcrWU14bb-9rU6E7L94cgxvAPaw4eDHCxVVHRcdhI0m_IWbRklN81rHzWMlY00iBjcgCbhR515NNaOikesTPAxEeLh_aMcneGYyO_fFHFLSgWiycPbD75nhnt_jYQ3XUepPQxsgnTG69py0VhLyCEuPptPeeU59&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=645539569&__cft__%5b0%5d=AZVND2cVfyDWJd3BsxxxnzwypvLKk2mVYkZUJIg9ZiDP9KBsro6qQtcNxMcrWU14bb-9rU6E7L94cgxvAPaw4eDHCxVVHRcdhI0m_IWbRklN81rHzWMlY00iBjcgCbhR515NNaOikesTPAxEeLh_aMcneGYyO_fFHFLSgWiycPbD75nhnt_jYQ3XUepPQxsgnTG69py0VhLyCEuPptPeeU59&__tn__=%3C%2CP-R
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 !العراق في نفسه على من أوغل الحزنرسالة الى 
                              

في الوقت الذي تم فيه اإلعالن  1200إلى اليابان عام ( أينشتاين)فر العالم سا

 . (جائزة نوبل للفيزياء)عن فوزه ب 

وفي الفندق لم يجد معه ماال  ليعطيه للخادم الذي جلب الشاي فأمسك ورقة وكتب 

 .فيها جملة ثم وقعها ثم أعطاها للخادم ونصحه باالحتفاظ بها

اتصل أحد أبناء أخوة عامل الفندق  0312/ 13/ 00يوم عاما  في  25بعد مرور 

 . ذاك بدار المزايدات لطرح الورقة في المزاد

دقيقة وقف المزاد على  05وبعد ( دوالر 0333)ابتدأ المزاد بالشاري األول 

 .(مليون دوالر 1,0)مبلغ 

 : في تلك الورقة( أينشتاين)اآلن،،، لنرى ماذا كتب 

جلب قدرا  من السعادة أكبر من السعي للنجاح حياة هادئة ومتواضعة ت*

 **المصحوب بالتعب المستمر

 هذا عندهم ، ماذا عن عالمنا العربي
 

 
 

هو أحد ( عبدهللاعبدالجبار)معة بغداد البروفيسور كان رئيس جا 1258في العام 

في ( ماساشوستس)في معهد ( أينشتاين)أربعة طالب تتلمذوا على يد العالم 

 . تحدةالواليات الم

اعت قل العالم ( 1250( )عبد الكريم قاسم)عندما حدث انقالب على سلطة 

فيمن اعتقلوا من كوادر وسياسيين وأساتذة ( أينشتاين)الفيزيائي العراقي تلميذ 

 . وعسكريين

 حيث وعندما أ فرج عنه هاجر إلى الواليات المتحدة وأقام أستاذا  في نفس المعهد

 .[ وسام العالم] أعلى وسام في أمريكا  آنذاك (هاري ترومان)منحه الرئيس 

أحد زمالء الزنزانة عرفه جيدا ، يقول إنه كان يشاهده مستغرقا  في تأمالته 

 . وكانت دموعه تنهمر أحيانا  

 :و ذات يوم تجرأ وسأله عن سبب بكائه فأجاب العالم الكبير

ألرض ثم عندما جاء الحرس القومي العتقالي صفعني أحدهم فأسقطني على ا

ألبرت )فتش جيوبي وسرق ما لدي وأخذ فيما أخذ قلم الحبر الذي أهداه إلي 

 . يوم نيلي شهادة الدكتوراه التي وقعها به( أينشتاين

كان قلما  جميال  من الياقوت األحمر ولم أكن استعمل هذا القلم إال لتوقيع شهادات 

 . الدكتوراه لطالبي في جامعة بغداد

 : ثم قال. يال  صمت هذا العالم قل

لم تؤلمني الصفعة وال االعتقال المهين ما آلمني أن الذي صفعني كان أحد 

 ! طالبي

 (عبد الجبار عبدهللا)هذا ما قاله البروفيسور 

 : أينشتاين يقول

 من البشر يفكرون 2%

 من البشر يظنون أنهم يفكرون 3%

 ..من البشر يفضلون الموت على أن يفكروا 95%

واحتفظ بالقصاصة ألحفاده بينما رجال السلطة ( انشتاين)ي أكرم الخادم اليابان

 في أمتنا التي تدعى عربية أهانوا أنشتاين العراق والعرب وكسروا قلم أنشتاين 

دمروا العلم والعلماء والتعليم انها  ي العراق بل الوطن العربي قاطبةَ ليس فقط ف

 .انهيار األمة

 طالب أستاذه هي أمة خارج التصنيف أمة يهان علماؤها ويصفع فيها ال** 

 

 

 

 !..بطالً اجتماعياً باسالً .. الفرُد المقهور

   فارس كمال نظمي                    

 

، بعباءتها العراقية التقليدية (سميرة الوزني)أم إيهاب الوزني 

ووجهها الموجوع وقلبها المكلوم وكلماتها النارية القليلة المنحوتة 

ق الفردي من صخر اإلرادة الوطنية المبصرة والوعي الراسخ بالح

ِحراكا  مجتمعيا   -برمزيتها الشاملة هذه–والجماعي، إنما اختزلت 

كامال  على مدى عقدين سياسيين مريرين، في االنتقال من ثقافة 

اليأس إلى ثقافة المساءلة، ومن قدرية التسليم الغيبي إلى إرادة 

 .االحتجاج الباحث عن وطٍن ت سترجع  وت صان فيه الحقوق
 

ها البطولي العفوي، عّرِت القاتَل والمتخاذل أم إيهاب بفعل

. والمتواطيء والمتستر، أمام الدنيا كلها، دونما تلعثم أو كلل أو تردد

أم إيهاب هي القضاء الشعبي المتطّهر من رذائل السلطة، وهي 

التي تسعى أن ال يفلت أحد من عقابها ولو " المطلقة"صوت العدالة 

 .لفاضل صارخا  وسط المدن اآلثمةبعد حين، وهي اإلنسان الكوني ا
 

أم إيهاب أثبتت من جديد أن آالم القهر االجتماعي ال تضيع سدى، 

بل تتراكم وتتناسل ثم تتبرعم وعيا  صادما  مفاجئا  يعبّر عنه أبطال 

اجتماعيون مغمورون، يختزلون بمآثرهم العفوية كل الشجاعة 

وعيَه الزائف واإلقدام والبسالة التي يحتاجها مجتمعهم ليفكك 

 .وينهض
 

. سميرة الوزني ال تملك إال أن تكمل رسالة إيهاب المولود منها

ولذا، خرجت تلقائيا  من عباءة الصمت الطويل، ونصبت خيمتها 

. األبدية الناطقة أمام متاريس السلطة وكواتمها ومشانقها الخائرة

اءة إمرأة مفجوعة متلفعة بعب: سيبقى هذا المشهد ماثال  لزمن طويل

 .سوداء، تحاكم بأعلى صوتها الواثِق منظومةَ القتل والفساد والرثاثة
 

لن تتوقف عند إيهاب،  -بوصفها فعال  بطوليا  اجتماعيا   –أم إيهاب 

بل ستستنطق وستلهم  كل أمهات الضحايا المغدورين، ليبدأ عصر 

 المساءلة، اليوم أو غدا  
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 !حرف األنظار أمٌر من المحال 

    احسان جواد كاظم                        
 

تتابعت المحاوالت المشبوهة الرامية إلى حرف األنظار عن المشاكل 

, الحقيقية التي تعاني منها البالد المتمثلة بأزمة الحكم والنظام

لشعب وطموحاتهم وأساطين واالنفصام المصيري بين عموم أبناء ا

وذلك بإعادة إحياء , العرقية ونهجها التدميري -المحاصصة الطائفية 

جدث الفرقة الطائفية والفئوية التي قبرتها انتفاضة تشرين المجيدة 

بدعوات تفجير تمثال باني بغداد , من جديد, وإطالق زومبي الطائفية

المذهب "د مؤسس فر المنصور او تهديم مرقالخليفة العباسي ابي جع

اإلمام أبي حنيفة النعمان قرين وصديق امام الشيعة موسى بن " الحنفي

 .اللذين تعرضا كليهما لجور الخليفة العباسي, جعفر

هذه الشراذم ليست بال آباء بل هي مدفوعة من جهات متنفذة في 

بحنينها إلى أيام االقتتال الطائفي , علنا  , السلطة ال تجرأ اليوم التصريح

لتي تؤمن لها بيئة مثلى البتالع صناديق االنتخاب واالنفراد بالسلطة و ا

 .االستفراد بالشعب وابناءه المنتفضين

يتفق متابعون لما يجري بأنه محاولة لوضع العصا في عجالت أي  

 .تغيير قادم

ثورة "التغيير بأننا لسنا بحاجة إلى  يشير بعض المهمومين بقضايا

كما , "ثورة فكر"بل إلى " ربيع العربيال"كما انتفاضات " جياع

والتي اكتسحت أوروبا وبلدان  1258انتفاضة طالب باريس عام 

 .أخرى في العالم

الحقيقة أن ظروف الواقع والصراع الدائر ومسار األحداث هي التي 

تحدد طبيعة التوجه وهي ليست مسألة رغبوية وإنما تؤثر بها عوامل 

 .متعددة

المعيشية وارتفاع مستويات الفقر وشمولها عموما  صعوبة الظروف 

 .شرائح لم تكن تندرج تحت خطوطها توفر ظروفا  مالئمة لثورة جياع

" رثورة الفك" بـ" ثورة الجياع"تفاضة تشرين جمعت بشكل او بآخر ان 

 .جامعا  متضمنا  مطامح الجميع "نريد وطن"ولهذا كان شعار 

فاحتماالت اندالع , همجي وبعد تجربة االنتفاضة وما أحاطها من قمع

حيث تتوفر ظروفها وتجد مقوماتها في مظاهر , ثورة شعبية قائمة

انقسامات في الطغمة الحاكمة وتعمق التمايز الطبقي بين فئات المجتمع 

العراقي واحتدام الصراع بين قلة مستذئبة تستأثر بثروات البالد 

تشار البطالة شعبية غارقة في األزمات والمشاكل من حيث انواكثرية 

وتردي األوضاع المعيشية لعموم المواطنين من طبقات المجتمع 

وتتوسع لتشمل نخب فكرية , وشرائحه المسحوقة وخريجي الجامعات

تمنع من تقديم إبداعاتها لعامة الناس لرفع مستواهم  ,واقتصادية وفنية

المعيشي والثقافي وذائقتهم وتشذيب طبائعهم التي شوهتها حروب وقمع 

أضافوا لها مما في  الذين السابق وكذلك ورثته الحاليين لدكتاتورا

 .جعبتهم من بهارات تفرقة طائفية وعرقية ومناطقية

 !وهنا تبرز الحاجة إلى تثبيت المفاهيم 

  

 

  

 

بيد , "لذعر عندما ي ذكر اسم كارل ماركسأعرف أن هناك من يصاب با"

أن كل ثورة تلغي المجتمع : " ان تصنيفه للثورات الزال راهنا  وصائبا  

كل ثورة تلغي السلطة القديمة هي ثورة و, القديم هي ثورة اجتماعية

 ".سياسية 

, كما أسلفت, وبينما تتجمع الشروط والظروف الموضوعية للثورة

المتمثلة بتراص , فأن الظروف الذاتية لقيامها, وتتبلور وتتضافر وتنضج

الصفوف ووحدة الرؤى وتوفر قيادة قادرة على إدارة الصراع وتحظى 

 .الزالت متعثرة, باتفاق واسع

لذا فإن محاوالت العودة إلى ماضي الصراع الطائفي مستمرة لعرقلة 

 .الوصول إلى أيٍ من شكلي الثورة التي أشار لهما ماركس

في حقيقة األمر تمتلك الحكومة السالح القانوني لمحاصرة هذه النزعات 

باعتبارها  حيث منع الدستور إثارة النزاعات الطائفية وصنفها, التخريبية

انون ق) كما فّصل (* أوال  وثانيا   - 2المادة )كال اإلرهاب شكل من أش

, في بنوده ما يعتبره ارهابا  * * (0335لسنة  10مكافحة اإلرهاب رقم 

 .الذي ي عد شكال  من أشكال اإلرهاب ... ومنها الدعوة إلى التفرقة الطائفية

ة السلطات الرسمية التي تداري خوفها وجزعها باالدعاء في أحيان كثير 

ربما هم نفر من الجن ألنها , بأن قتلة شباب العراق جهات مجهولة

شهيد  233عجزت عن أن تجمع آثارا  لجرائمهم سوى أجساد أكثر من 

ا سمته, وعشرات آالف الجرحى والمئات من المختطفين والمغيبين

ه منذ األول الذي حل المواطن لغز)واعالم القتلة بالطرف الثالث 

 . (الرتكابهم الجريمة

أسقطوا قدسية الفاسدين وعّروا حقيقتهم المرآئية و  0312تشرينيو 

 .رغم فداحة تضحياتهم, أطاحوا بالطائفية في ضربة نجالء تضامنية

جعلوا القتلة يكشفون عن وجوههم للعلن بمحض  0301تشرينيو آيار 

إرادتهم بعد اعتقال أحد منتسبيهم المتهم بقتل ثوار وناشطي كربالء في 

 .تحدي لهيبة الدولة ولسالم المجتمع استعراض

فإن مجرد اعتقال فرد منهم , وكذلك األمر بالنسبة للمشاغبين الطائفيين 

عن وجهها وهويتها برد , بكل غباء, حتى تسفر الجهة التي تقف ورائهم

 .ويسهل التعامل بعدها معهم قضائيا  , فعل متهور

اسبة إلجراء انتخابات بدون توفير أرضية من, أعلنتها قوى التغيير جليا  

حرة وبدون الكشف عن قتلة ابناء العراق وإنهاء ملف السالح السائب 

 !ال يمر أمر , والمال السياسي المنهوب

بالى  .…والليالي من الزماِن ح 

  2005 دستور العراق الصادر عام * 

 2005  لسنة 10قانون مكافحة األرهاب رقم *   *
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 في العراق 9102كتاب االنتفاضة التشرينية 

  كاظم حبيب للدكتور                          

 كاظم حبيب. د: أسم الكاتب

 في العراق 0222االنتفاضة التشرينية : اسم الكتاب

 دار الرواد المزدهرة للنشر والتوزيع: دار النشر

 العراق-بغداد: مكان انشر

 0202: سنة النشر

 صفحة قطع كبير  082: عدد صفحات الكتاب

  

اب ما يأتي عن العوامل المفجرة النتفاضة شبيبة جاء في نص الكت

 :0312العراق في أكتوبر 

إن النهج السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي 

األثني الفاسد القائم الذي مارسته -للنظام السياسي الطائفي

ومازالت تمارسه القوى السياسية الحاكمة في الجمهورية 

القوى السياسية الحاكمة في إقليم  الخامسة، ومنه نهج وسياسات

كردستان العراق، قد أدى في مجمله إلى مجموعة من العواقب 

الوخيمة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 

االجتماعي -والنفسية التي ال يخطئ تشخيصها التحليل السياسي

ي الموضوعي للواقع المرير الذي يمر به الشعب العراقي والت

تعتبر األسباب الحقيقية وراء انتفاضة شبيبته الباسلة في تشرين 

ويمكن بلورة تلك العواقب المتشابكة فيما بينها، . 0312األول عام 

رغم البحث في كل منها على انفراد، إلبراز ما يستحقه كل منها 

 . من أهمية واهتمام

لعدد من العوامل  0312لقد انطلقت انتفاضة تشرين األول 

الكردي سياسات -ممارسة التحالف الشيعي: ساسية من أبرزهااأل

طائفية وأثنية محاصصية وحزبية ضيقة تتعارض كلية مع 

مصالح الغالبية العظمى من الشعب وضد مبدأ المواطنة لصالح 

الهويات الفرعية القاتلة، الفساد كنظام سائد في البالد تمارسه 

القات الخارجية، الدولة بسلطاتها الثالث والمجتمع وفي الع

التفريط بأموال الشعب ونشر الفقر والفاقة والحرمان في البالد، 

البطالة الواسعة خاصة بين الشبيبة، التمييز القومي والديني 

والمذهبي الصارخ، التمييز ضد المرأة ومصادرة حقوقها وحقوق 

الطابع الريعي والبشرية وتفاقم  الطفل، غياب التنمية االقتصادية

لالقتصاد، التفريط باالستقالل والسيادة الوطنية والسماح  النفطي

للدول اإلقليمية والدول الكبرى بالتدخل في الشؤون الداخلية 

لقد . للعراق، السيما إيران وتركيا والواليات المتحدة األمريكية

أسست األحزاب الشيعية ميليشياتها الطائفية المسلحة، وفي الوقت 

ة ميليشياتها الطائفية المسلحة أيضا ، ذاته أسست األحزاب السني

التي تسببت وساهمت في احتدم الصراع والقتل بين الطرفين 

وراح ضحيتها اآلالف من المواطنين والمواطنات األبرياء الذين 

ال ذنب لهم سوى كونهم ينتمون لهذا المذهب الشيعي أو السني أو 

عالجة ولهذا تركزت مطالب االنتفاضة بم. هم من ديانات أخرى

نازل : "هذه المشكالت وطالب بالتغيير وتحت شعارين متميزين

 ".أريد وطن"و " أخذ حقي

 
 

 

جوبهت احتجاجات ومظاهرات الشعب التي سبقت االنتفاضة بالرفض والعنف 

مهم بالعمالة للغرب وإسرائيل واالعتقال والتعذيب واالفتراء على المحتجين واتها

أو البعثيين من جانب الحكومات المتعاقبة ونخبها الحاكمة وأجهزتها األمنية 

بالتنسيق مع قوى الدولة العميقة، السيما الميليشيات الطائفية المسلحة، الوالئية 

أما االنتفاضة . أثناء والية نوري المالكي 0311التابعة إليران كما حصل في عام 

ينية فقد جوبهت بالحديد والنار وبالقتل العمد للمتظاهرين بهدف إيقاف التشر

االنتفاضة ووأدها، فكانت الحصيلة تعاظم الجماهير المشاركة فيها الرافضة 

للطائفية والحديث باسم الشيعة من حكام أهانوا الدين والمذهب بنهجهم وفسادهم 

ة المرة هو استشهاد أكثر وتوسيع فقر وجوع المزيد من البشر، كما كانت الحصيل

إنسان من  05333إنسان مشارك في االنتفاضة وجرح ما يزيد عن  233من 

 . النساء والرجال

لقد أسقطت االنتفاضة حكومة عادل عبد المهدي الذي تنمر على الشعب واعتمد 

األجهزة األمنية والدولة العميقة في الدفاع عن وجوده في السلطة وعن الحكم 

سد، وفرضت أوضاعا  جديدة ولكنها لم تستطع المجيء بحكومة تلتزم الطائفي الفا

حقا  وفعال  بتنفيذ مطالب االنتفاضة، وهو الذي يعني استمرار االنتفاضة رغم 

الظروف الصعبة التي تمر بها السيما وباء كورونا الذي يمنع التجمعات 

ة من جانب والتظاهرات الواسعة، إضافة إلى ممارسة الكالم المعسول والخديع

الحكومة الجديدة التي يترأسها مصطفى الكاظمي دون أي استجابة لمطالب 

المتظاهرين عدا تحديد موعد االنتخابات المبكرة القادمة دون توفير مستلزمات 

سير االنتخابات بشكل حر ونزيه وعادل، خاصة في الموقف من قانون 

ومالحقة قتلة المتظاهرين  االنتخابات وبنية مفوضية االنتخابات وقانون األحزاب

وتقديم كبتر الفاسدين والمفسدين للقضاء ونزع السالح المنفلت من الميليشيات 

 .الطائفية المسلحة ومن غيرها أيضا

 
  األعزاء واألخوة األخوات

 طيبة تحية

  

 والقوى العوامل] "العراق في 0312 التشرينية االنتفاضة" الموسوم كتابي صدر

 من يشاء من يتفق، أن أفضل  .[تطورها واتجاهات دافهاوأه لها المفجرة

 دفعة منه مجموعة طلب على الكتاب، من نسخة اقتناء على واألخوة األخوات

 حالة في البريد مع يورو 20 الواحدة النسخة سعر .المختلفة المدن في واحدة

  . المبلغ لتحويل الحساب رقم أرسال يمكن الطلب

  التقدير خالص مع

 يبحب كاظم

حول بمناسبة صدور هذا المنجز القيّم  "الصعاليك"أسرة تحرير  تتقدم  ** 

للدكتور كاظم  باحر التهاني، البطولية مالحم الشعب العراقي أهم واحدة من

 .ةوالفكري ةالوطني االبداعية ـله دوام الصحة لمواصلة مسيرته  متمنين. حبيب
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 08 ـ ودل قل ما هخير ... شيرازية حنبلية

   حيدر اسامة .د                                       

نحن بامس الحاجة للبحث في الجذور المعرفية والتاريخية 

والسيكولوجية للتشدد الديني باعتباره عدوا لدودا الية عقالنية يمكن ان 

 .تنهض بهذه االمة

 .انسان فيه حدا مسالما ولكل .التطرف هو كل مازاد عن حده

 .والتشدد عادة مايكون عكس اللين والتسامح والصفح 

 .اما التعصب فهو الجهالة العمياء والمكان للصدق والموضوعية فيه

وعدم السماح . حرم بعضا من اتباع احد المذاهب لفظ حنفية الماء*

 هرواتجه الناس حينها الى االن. باستخدام الحنفية في ملئ قواريرالمياه

والينابيع لملئها لالستخدامات المتعددة تنفيذا لتحريم استخدام حنفيات 

 .او الحنفي !لكي اليتم ذكر االمام ابو حنيفة. الماء في المدينة

اعتنق المذهب الحنفي , الفقيه المنصور بن دمحم بن عبد هللا الحنفي*

بدار  -في مدينة مرو. لثالثين عاما بعدها تحول من الحنفية الى الشافعية

 فتنة أهلية عارمة وبحضور أئمة الشافعية والحنفية اشتعلت. االمارة 

 ،( هجرية 530)الحنفية والشافعية  امتدت من خراسان الى العراق بين

عندما تم  منع الحنابلة من دفن خطيب جامع المنصور دمحم بن عبد هللا 

 !الشافعي في مقابر الحنابلة النه شافعي 

العباسي الذي اوقف الفتنة وامر دفنه في مقابر احمد لوال تدخل الخليفة 

 .بن حنبل الحنبلية رغما عنهم

س ئل احدهم قبل اكثر من قرن من الزمن عن حكم طعام وقعت فيه 

يرمى لكلب او الى حنفي الن : قطرة نبيذ فما هو حكم ذلك؟ قال

ن اهل ا)  االحناف يجيزون شرب النبيذ فقال االخر ترمى لكتابي

 . (الكتاب

واخيرا وليس اخرا فليعلم الذين اليعلمون واليفقهون ان االمام ابو حنيفة 

النعمان كان معتزليا زيديا له الفكر المتنور في القياس والراي اضافة 

زيد بن علي بن الحسين  الثورات  ومنها التي قادها ساند.  لفقهه الثوري

تزم االخرون ضد الحاكم الجائر بالوقت الذي ال, بن علي بن ابي طالب

 .وهي التقية السياسية في ايامنا هذه. بالمعارضة الصامتة

وال نرغب في ذكر المزيد من مواقف اخرى لعدم تلبية اماني الغرباء 

 .لمن ي خفي للعراق واهله الشر

 : قالوا

 !الساكت عن الحق شيطان اخرس

 
 

 

 العراق جسد عظيم مكبل اليدين ومهشم الساعدين

         عبد علي سفيح. د. أ                         

هذا العنوان لم يكن تفسير حلم الرؤيا قطع اليدين البن سيرين والتي    

تدل حسب ابن سيرين على محنة االخوة ، بل الذي نريد قوله، ان العراق 

جسد ذو جمال ورونق اال أن ذراعيه الماء والنفط يشكالن التحدي الكبير 

 .ياة واالقتصاد العراقيهذان الذراعان هما عصب الح. له

اما النفط، فمنابعه في . الماء، منابعه من دول الجوار ومصبه في العراق

 . العراق ومصبه في دول الجوار

تنبع كل أنهار وروافد العراق من تركيا وايران ، وتصب جميعها في 

دجلة والفرات والزاب الكبير من تركيا، اما الزاب الصغير ونهر . العراق

اليوم شبح الجفاف يخيم على أنهار العراق . دجيل من ايرانديالى وال

وروافده، بسبب شح تدفق المياه من تركيا وايران، والمياه في تناقص 

رهيب ينذر بكارثة وطنية ممكن أن تسقط معها جميع محاوالت التنمية 

 .والنهوض

اما النفط، من خالل الخريطة الجغرافية ممكن أن نستنتج بأن القلق الذي 

شغل العراق منذ اكتشاف النفط والذي انعكس على سياسته الخارجية ي

وأمنه الوطني واالقليمي هو عدم امتالك العراق كدولة كبيرة النتاج النفط 

يعد العراق الدولة الوحيدة في العالم الذي ال . منفذ بحري لتصدير منتجاته

على منفذ مباشر )يملك ممرا بحريا مباشرا كما تملك أمريكا وكندا 

منفذ على المحيط )، وفينزويال ونيجيريا (المحيط األطلسي والهاديء

، ايران (منفذ على البحر األبيض المتوسط)، وليبيا والجزائر(األطلسي

منفذ على البحر األحمر )، والسعودية (منفذ على بحر العرب والخليج)

 (.والخليج

سببها  معظم الحروب والصراعات األقليمية التي عاشها العراق كان

أراد نوري السعيد (: 1)يقول ناجي شوكت في مذكراته . الممرات النفطية

مقابل ضم سوريا الى  1202اعطاء السليمانية وأربيل الى تركيا في عام 

كذلك، حاول الملك غازي . العراق حتى يحصل على منفذ بحري مباشر

ابه أما االستاذ حسن العلوي يذكر في كت. غزو وضم الكويت للسبب نفسه

أراد الملك فيصل األول ضم سوريا ولبنان (: 0)العراق األمريكي 

 . واألردن للعراق ضمن مشروع عربي وحدوي

، الجزء 1220-1820سيرة وذكريات ثمانين عام من : ناجي شوكت.1

 .1223األول، مكتبة اليقضة العربية، بغداد 

 .0335العراق األمريكي، دار الزوراء، لندن: حسن العلوي.0

  

 ...تذكير
 

مات االلتزام قدر االمكان بعدد كل الكرام نرجو من كتاب الصحيفة

" 553"نشر السباب تقنية نعتمد  .المواضيع التي يرسلوها للنشر

 (www.alsaalek.de) موقعنا االلكتروني.. قصىكلمة كحد أ

 . كبيرة الحجم يستوعب كل ما يرده من مقاالت أدبية وفكرية
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 عراق اسيراً لمنطق التقدم قليالً والتراجع كثيراً ال

   عقيل عباس . د                                            

أحيانا  كثيرة تبدو األوضاع في العراق مصداقا  مباشرا  لمقولة مشهورة 

 ".خطوة إلى األمام، خطوتان إلى الوراء"لفالديمير لينين 

كانت هذه الجملة عنوانه ايضا ، لوصف  وردت هذه الجملة في كتاب له

، بحزب العمال الديمقراطي االجتماعي 1230األزمة التي عصفت، في عام 

وأدت إلى انقسامه بين بالشفة ( الذي أصبح الحزب الشيوعي فيما بعد ) 

( تعني األقلية)نعتهم لينين بالثوريين، ومناشفة ( تعني بالروسية األغلبية)

أ عتبر هذا الشق بين البالشفة والمناشفة على أنه ضربة . نعتهم باالنتهازيين

موجعة لليسار الروسي في حينها، لكن لينين نظر إلى األمر على نحو 

ينطوي على خسارة مؤقتة حالية ( دياليكتيكا  )مختلف بوصفه تطورا  منطقيا  

مقابل كسب مستقبلي أكثر رسوخا  لصالح تشكيل حزب ثوري أكثر انسجاما  

، أن 1230ذكر في كتابه، الصادر في . وقدرة  على قيادة التغيير وانضباطا  

خطوة إلى األمام، خطوتان إلى الوراء، أمر يحدث في حياة "واقع 

األشخاص ويحدث في تاريخ األمم، وفي تطور األحزاب، لكن سيكون من 

الحمق اإلجرامي الشك ولو للحظة باالنتصار الكامل لمبادئ الديمقراطية 

 ."ة والتنظيم البروليتاري واالنضباط الحزبياالجتماعي

رغم االختالف الشاسع ظرفيا وزمانيا  بين الوقائع العراقية والروسية، وعدم 

صالحية توصيفات الحل الشيوعية بخصوص حكم البروليتاريا وهيمنة 

التي أظهرت التجارب العالمية فشلها المتكرر، فإن ثمة جذر " الحزب القائد"

لة بخصوص الفائدة المرتجاة من شدة التراجع أحيانا  يمت للحقيقة بص

الذي يعقب خطوة  إيجابية  إلى األمام، إذ يوفر هذا ( خطوتان إلى الوراء)

، رغم مرارته اآلنية، وضوحا  مفيدا  يساهم في فهم وتفكيك تشابك  التراجع 

 .القوى وأدوارها المختلفة لدفع قضية التغيير اإليجابي إلى األمام مستقبال  

في األسبوعين الماضيين عاش العراق وضعا  شبيها بمشهد التقدم خطوة 

الذي يعقبه التراجع خطوتين، فمع قرار الحكومة العراقية باعتقال القيادي 

في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بتهمة تدبير اغتيال الناشط االحتجاجي 

يرة إلى ايهاب الوزني، ظهَر وكأن الدولة العراقية خطت خطوة مهمة وكب

، ي تهم مسؤول  0330األمام بشأن إنفاذ القانون على الجميع، فألول مرة منذ 

أمني او ميليشياوي رفيع بجريمة اغتيال وي قدم إلى القضاء، بخالف ما هو 

سائد عراقيا ، إذ مرت، من دون مساءلة أو عقاب، مئات عمليات االغتيال 

مها إن لم يكن كلها التي استهدفت ناشطين وإعالميين ومعارضين، معظ

كانت جرأة خطوة االعتقال واضحة ، من خالل شدة . سياسية الطابع

االعتراض عليها من جانب قوى الحشد التي كانت مستعدة  للدخول في 

مواجهة عسكرية مع الحكومة إلطالق سراح الرجل واسد الطرق على 

القوى، شكَل بالنسبة لهذه . احتمال قيام الحكومة مستقبال  باعتقاالت شبيهة

االعتقال سابقة  خطيرة تهدد هيمنة الجماعات السياسية والميليشياوية على 

الدولة التي تستند هيمنتها هذه على تمتعها بحصانة فعلية وغير معلنة من 

 .المسائلة القانونية على أفعالها الكثيرة غير القانونية

لة وقوى قوى الدو"ترقب العراقيون نهايةَ مشهد المواجهة هذا بين 

بحسب االصطالح السائد في الخطاب السياسي العراقي، لتنتهي " الالدولة،

 للمتهم  بإطالق سراح سريع وغير مقنع" قوى الالدولة"سريعا  لصالح 

 

برغم غموض ما حصل، وسرعته الفائقة، إذ يكاد يكون مستحيال  من 

من  ٤الناحية العملية، وليس القانونية، أن ت حسم قضية تندرج تحت المادة 

القانون العراقي المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، في خالل فترة أسبوعين كما 

النتيجة التي في حالة القيادي الحشدي الذي اعتقل بموجب هذه المادة، فإن 

هي التي تهيمن " قوى الالدولة"رشحت هي ترسيخ القناعة الشعبية أن 

على الدولة وقرارها هو الذي يمضي في اللحظات الحاسمة، وليس قرار 

على األكثر لن يكون بإمكان اي تفاصيل تقدمها الحكومة ". قوى الدولة"

التي تستند  أو القضاء بخصوص هذه القضية أن تغير هذه القناعة الشعبية

على تاريخ طويل من عجز الدولة عن تطبيق القانون على الجميع 

 .بمساواة

المقلق في هذه القناعة الشعبية، بغض النظر عن صوابها أو مشروعيتها، 

هي انها تغذي االعتقاد المنتشر واسعا  بين الناس أنه ال أمل بإصالح 

التي تتيحها هذه منظومة الدولة عبر األدوات المؤسساتية والقانونية 

لم يصنع المجتمع  حس اليأس هذا، بل صنعته المنظومة . المنظومة

هنا تكمن . السياسية التي تقود الدولة وهي التي تتحمل نتائجه المقلقة

ففقدان األمل بإمكانات اإلصالح " الخطوتين إلى الوراء"خطورة 

إلى تبني  المؤسساتي الداخلي سيدفع الكثيرين، ومن بينهم قوى االحتجاج،

خيارات ثورية تعني استهداف كامل النظام السياسي واطاحته عبر 

الشارع، والتخلي عن الخيارات اإلصالحية التي تستخدم ضغط الشارع 

 .إلصالح المؤسسات وتعديل سلوك القائمين عليها

يمثل " التقدم خطوة  والتراجع خطوتين"أن  1230عندما وجد لينين في 

المدى الطويل باعتباره تطورا  ديالكتيكيا  ضروريا ، خسارة  ايجابية  على 

كان ذلك الن الرجل كان يسعى إلى الثورة ويخطط لها واراد ان يعمل مع 

ثوريين مثله كي يضمن النجاح لثورته المستقبلية، وهذا ما حصل فعال  في 

بخالف روسيا في بدايات القرن العشرين، ال يحتاج العراق اليوم . 1212

ة، وال إلى زعامات ثورية تخطط له وتقوده، فتأريخ الدم إلى الثور

والصراعات واالالم التي أنتجتها الحماسات الثورية المختلفة كلف البلد 

 .كثيرا  

العراق بحاجة إلى إصالح يشارك فيه الجميع، ومسؤولية النخبة السياسية 

المهيمنة هي اال تدفع الناس إلى دروب الثورة التي ستكون هي أولى 

عادة  ما تكون مادة الثورات هي اجتماع الغضب واليأس لدى . حاياهاض

يتشكل مثل هذا الوضع الثوري في العراق . جمهور واسع ومحروم

سريعا ، ولذلك تحتاج النخبة السياسية، عبر افعالها ال أقوالها، ان تقنع 

 .الناس انهم ليسوا بحاجة إلى الثورة
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 تنويه
 

 حرير صوت الصعاليك الغراءاألعزاء في هيئة ت

 تحية حارة وبعد

الحظت بأنكم قد تفضلتم على بلقب دكتور مقرونة باسمي على 

 .وما انا بدكتور ولم أدع ذلك يوما  , مقاالتي

قسم الصحافة  -انا حائز على درجة الماجستير من جامعة وارشو 

 .صحافة/ والعلوم السياسية 

غلقا  لباب تقوالت , رجاءا   ارجو االنتباه لذلك في المرات القادمة

 .البعض ادعاء لقب
 

 .واطيب تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح, بالغ امتناني

 احسان جواد كاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعتذار
 االستاذ الفاضل احسان جواد كاظم المحترم

 تحية طيبة

نتقدم اسمح لنا ان و .. توجيه انتباهناوحرصك لشكرا للتنويه 

فانه يدل  ى شيءعل دل بالشكر والتقدير لموقفك النبيل، الذي ان

 .عالية لرجل يحترم االلقاب العلمية ورمزيتها على قيّم ثقافية

 مع بالغ الشكر والتقدير

 هيئة التحرير  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 !كلنا أم أيهاب
 

 دقائق  5نداء وطني لتنظيم وقفة أحتجاج عامة كل خميس 

 اظهر 20الساعة 

  علنااهرين والنشطاء ومحاكمتهم للمطالبة بكشف قتلة المتظ

 

توجه الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الشعب العراقي والتي تضم نخبا ت

وطنية وثقافية وأساتذة وجمعيات وتجمعات مدنية من داخل وخارج 

العراق بنداء لكافة أبناء وبنات شعبنا العراقي بتنظيم وقفات أحتجاجية لمدة 

 ظهرا في كافة مدن العراق وقصباته 10دقائق كل يوم خميس  الساعة  5

وأمام السفارات في الخارج لفضح  سكوت وتماهل وتجاهل وتواطؤ 

السلطات والقضاء العراقي عن كشف ومحاكمة  المسؤولين ومرتكبي 

جرائم األغتيال السياسي المروعة بحق الوطنيين العراقيين والتي ذهب 

  0312ضحيتها اكثر من الف من المتظاهرين والنشطاء السلميين منذ عام 

 .نتفاضة تشرين الوطنية خالل وبعد أ

أن تخليد الشهداء والضحايا هو واجب وطني ، والمطالبة بكشف القتلة  

ومحاسبتهم هو دين في رقابنا جميعا يجب تأديته أليقاف هذه الزمر 

المجرمة المندسة داخل أجهزة السلطة وخارجها من الفصائل المسلحة 

غتياالت جديدة، التي تعمل بغطاء الحشد الشعبي عن أرتكاب مجازر وا

حيث أن سكوت وتواطؤ وتجاهل السلطات عن كشف المجرمين سيقوض 

حياتنا وحقوقنا ومستقبل ابنائنا  و سيدمر المجتمع العراقي ويمهد ألقامة 

أن هذه الدعوة هي تخليد للشهداء . ديكتاتورية أرهابية جديدة في العراق

لشعب  بكشف ومطالبة عامة للسلطات والقضاء ألاداء واجبهم تجاه ا

المتهمين  وقادة عصاباتهم وتقديمهم لمحاكمات علنية كون جرائمهم هي 

أرهاب سياسي ضد الرأي العام  وممارسة أجرامية بحق كل الشعب 

 .العراقي لهدف قمع ومصادرة حرياته وحقوقه واستحقاقاته

ندعو كل المواطنين اينما كانوا للتكاتف وتنظيم التوقفات األحتجاجية  عن 

دقائق منتصف النهار لكل خميس ألجبار السلطات عن كشف  5مل الع

لنقف معا للدفاع عن شهداء . القتلة ومن وقف ورائهم  وقادتهم وتنظيماتهم

الشعب وتخليدهم وللمطالبة بالقصاص العادل بحق مرتكبي الجرائم 

 .المروعة ضد الشعب 

 المجد والخلود لشهداء تشرين األبرار

 القتلة ولمن يحميهم ويتساكت عن جرائمهم  الخزي والعار لعصابات

 الحملة الوطنية للدفاع عن الشعب العراقي  

  

 0301حزيران 

 
    ا ر          ر  ة حرة حي ة       
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 ..لو لم يكن للعباسيين

 اال هذه لكانوا أعلى منكم مكانة وسؤددا 

  زكي رضا                                                   
 

كتب ياقوت الحموي وهو يصف بغداد، بأنّها جنّة األرض، ومدينة 

لبالد، وعين العراق، السالم، وق بّة اإلسالم، ومجمع الرافدين، وغّرة ا

ودار الخالفة، ومجمع المحاسن والطيبات، ومعدن الطرائف واللطائف، 

 (.1)وبها أرباب الغايات في كّل فن، وآحاد الدهر من كل نوع 

وعاصمة الدنيا هذه تعتبر من أعظم المدن التي بنيت دار الخالفة 

رت بالعراق بعد واسط الحّجاج وبصرة عتبة بن غزوان وكوفة  ّصِ وم 

سعد بن أبي وقّاص وس ّر من رأى المعتصم العبّاسي، دار الخالفة هذه 

فحل بني العبّاس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما " هي بغداد المنصور 

ناها المنصور لتكون عاصمة ملكه لقد ب(. 0" )ودهاء وجبروتا

وحاضرة العالم، ودامت كعاصمة للدنيا وحاضرة للعالم لما يزيد عن 

قد تصّور كل " خمسة قرون، ولرخاء العيش فيها وإعتزاز اهلها بها 

منهم في معتقده وخلده، أّن الوجود كلّه يصغر باإلضافة لبلده، فهم ال 

اهم، كأنّهم ال يعتقدون أّن يستكرمون في معمور البسيطة مثوى غير مثو

ولو راجعنا الرسالة البغدادية ووصف (. 0" )هلل بالدا أو عبادا سواهم

ابو حيّان لها والذي ينسب لبغداد لعيشه فيها طويال، فسنرى أنفسنا في 

رحلة عبر التاريخ لمدينة فيها أصحاب مذاهب دينية وشعراء ماجنون 

ق والزجاج والصابون ومدارس وحلقات علم وصناعات كصناعة الور

وغيرها، مدينة ترجمت فيها كتب العلم والطب والفلسفة، مدينة التنام 

حيث السميريات والقوارب تجوب دجلة ليل نهار، مدينة االساطير 

والف ليلة وليلة، مدينة المآذن، مدينة الجواري والغناء، مدينة 

 .المناظرات العلمية والمطاردات الشعرية، بغداد السحر

ة كهذه علينا نحن أبنائها أن نفتخر بها ونعمل جاهدين على كتابة مدين

تاريخها من جديد، علينا العمل على بناءها لتستعيد جزء من هيبتها 

ورونقها الذي فقدته منذ أن سقطت بيد المغول، علينا أن ندرس حياة من 

بناها لنتعّرف عن اسباب إنتخابه لها عاصمة لملكه دون مناطق أخرى 

ابا جعفر المنصور لم يبني مدينة كما المدن األخرى، بل . راقمن الع

بنى مدينة اصبحت عاصمة ألمبراطورية ال تغيب عنها الشمس، مدينة 

 أصبحت كعبة للتجار والصنّاع والحرفيين ورجال العلم واألدب والطب

لم يستطع أحد بعد العباسيين أن يمنح بغداد . والصيدلة والكيمياء

لقا، منذ السيطرة والهيمنة المغولية حتى السيطرة عظمتها كما هم مط

ولم يجرؤ أحد على النيل من باني بغداد األزل . والهيمنة الطائفية اليوم

لليوم، ااّل مجاميع من الرعاع الجهلة الذين تدفعهم جهات سياسية 

وميليشياوية من أجل إحياء صراعا طائفي جديد، وكأن شعبنا وبلدنا لم 

 .راع الطائفي الذي الزالت جراحاته طريةيتذوقا مرارة الص

 

     عرا         يرة ا       ة  

 

 

هارون الرشيد المهمل شارعه اليوم أيها الرعاع المتخلفون ومن يقودنكم أّن 

وحفيد ابي جعفر المنصور العباسي الذي تريدون تحطيم تمثاله، قال وهو 

، وهذه الجملة "إمطري حيث شئت فأّن خراجك عائد إلينا"يخاطب غمامة 

لوحدها كافية في أن نجعل له والبي جعفر المنصور تمثال في كل مدينة، 

نصور وأحفاده أعلى منكم مكانة وعّزة وهي كافية ألن يكون ابي جعفر الم

فمن تلك الغيمة كانت تجبى االموال لبغداد السالم، وتلك . وكرامة وسؤددا

الغيمة كانت عنوان لقوة الدولة وعظمتها، وتلك الغيمة كانت بوصلة تهدي 

طالب العلم الى مدارس بغداد، وتلك الغيمة كانت عمارة وسدود وقناطر 

 .ومجاري أنهار

ن يدفعونكم من الطائفيين اليوم لهدم تمثال باني بغداد، فأنّهم في عهد م

يخاطبون من خاللكم غيوم العراق باللغة الفارسية طالبين منها أن تمطر في 

طهران الفقيه لتزداد خيرا، وليشتروا منهم ما يقيمون به أودكم، وما تصدّره 

 ..لكم تلك الغيوم من مواد مخدرة وذل وإمتهان للكرامة

أحد الشعراء وكأنّه يرى الرعاع اليوم وهم يريدون هدم تمثال المنصور يقول 

 :وخراب بغداد

 سقيا لبغداد ورعيا لها      وال سقى صوب الحيا أهلها

 (0)يا عجبا من سفل مثلهم     كيف أبيحوا جنّة مثلها 
 

ويبدو أّن المقدسي كان يرى بغداد اليوم من خالل البلّورة المسحورة وهو 

وهي في كل يوم الى ورا، واخشى ان تعود كسامرا، مع كثرة "ها يقول عن

 (5" )الفساد، والجهل والفسق، وجور السلطان
 

 
 العصر الذهبي لإلسالم.. من مظاهر الحركة العلمية في العصر العباسي 

 :ووصفها في العصر الحديث الشاعر معروف الرصافي قائال 
 

 وأن اكون بها في قبضة الهون  أفي المروءة أن يعتّز جاهلها          

 وأن يعيش بها العضروط ذا شمم       وأن أسام بعيشي جدع عرنيني
 

نعم أيها الرصافي فبغداد اليوم تعيش عهد العضاريط، ويا ويل بغداد من 

 .عهدهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لياقوت الحموي 585/ 1معجم البلدان ( 1)

 للسيوطي 052ألبن شاكر و تاريخ الخلفاء ص  022/ 1الوفيات فوات ( 0)

 120رحلة ابن جبير ص ( 0)

 لياقوت الحموي 520/ 1معجم البلدان ( 0)

 للمقدسي 103احسن التقاسيم ص ( 5)
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 Gesta"هـذه المجمـوعـة موجـودة اآلن في ثالث مجـلـدات واسـمهـا بالالتيـني 

Treverorum."  لوحـة تـربيتـا، المؤسس لمدينـةهناك أيضا رسوم فنية نادرة منها 

الميـالد مع والـده الملك نيـنوس، ملك آشـور، يجلس وسـط  سـنة قبل 1033منذ 

 .عرش ثقيـل

 

يحمـل تربيتـا بين يديه وعلى حضنه تمثيالت لمدن كولونيـا، مـايـنز وفـورمـز، علـى 

 .فتحـات النوافـذ منـاظر جانبيـة لمدينـتي بازل وسـتراسـبورغ

 :فيهـا منـاظر رائعـة تجـذب السـياحـة إليهـا كـ

كنيسـة كاثوليكيـة تعـود للعصر الرومانـي وتعتـبر موطنـا  للكتيبـة : تـدرائيـة تـريـركـا

 ...المقدسـة

كنيسـة قصـر رومـانـي تم بناؤهـا من قبل االمبراطـور : كنيسـة قسـطنطين

 .قسـطنطين في بدايـة القرن الرابـع

ة، تم إدراجهـا سـنة وهي أقـدم كتاتدرائيـة في المديـنـ: كـاتدرائيـة القـديس بطرس

 .ميالدية بأنهـا جـزء من التراث العالمي لليونسـكـو 1285

فبعـد أن اسـتجمعت كل هذه المعلومـات القيمـة باإلضافة إلى مقاطع للفيديو متوفرة 

لمقابالت مع علماء آثار ألمـان، قررت وزوجتي أن نزور  YouTubeعلى الـ 

وأكـثر وإلى عمق الحضارة اآلشـورية التي المدينـة عن كثب ونتعرف إليهـا أكـثر 

وصلت إلى أوروبا، أمضينـا يومنـا بالكامل في المدينة نتنقل بين شـوارعهـا الجميلـة 

ونزور كاتدرائياتها ووسـط مدينتهـا الممتلـئ بالسـياح واأللمـان حيث كانت فعـال  من 

  .أروع الصور وأجملهـا

يارتنا الرئيس، حيث كان علينا المرور أوال  أمام إنتقلنـا بعـدهـا إلى المتحف، هدف ز

  .تمثال الفيلسوف األلماني كـارل مـاركس

دخلنـا المتحف الرائع التنظيم، وليس غريبا  على األلمان كل هذا التنظيم في حياتهم، 

وكان فعال  مداة للفخر " Trebeta"دخلنا القسـم المختص بتاريخ المدينة ومؤسسها 

ن التاريخ األشـوري بكل مقوماته مصان بأياٍد أمينـة في ألمانيا واالعتزاز حيث أ

وغيرها من الدول الغربية التي تقدر التاريخ بكل ما لهذه الكلمة من معنى وليس كما 

هو حاصل ومنذ مئات السـنين في بالد ما بين النهرين من تزوير للحقائق وتطهير 

 .ثاره، أي الحجر والبشرعرقي للشعب اآلشوري األصيل في العراق وتدمير آ

 

 ...حكاية لوحة فنية

   غسان يونان                     

تقع المدينة جنوبي غرب ألمانيا ضمن : Trierمدينة  تـريـر 

التي عاصمتها مـايـنز " راينـالند بفالـز"مقاطعـة  

"Mainz." 

فرنسـا  ألمـانيـا،: كما وتقـع تـريـر عند ملتقـى الدول الثالث

 ,ولوكسـمبورغ في منطقـة خضـؤاء جميلـة

يبلـغ عـدد سـكانها ما يقـارب المائـة ألف نسـمة ممـا يجعلهـا 

رابع أكـبر مدينـة في الواليـة، وتصنف تـريـر بأنهـا أقـدم 

 Brot und"مدينـة فـي ألمـانيـا ويتم اسـتضافة مهرجـان 

Spiele "فيهـا. 

نـة هـي مسـقط رأس الفيلسوف وال ننسـى أيضـا  بأن المدي

 .األلمـانـي كارل مـاركـس

 :تـاريــخ تأسـيـس المدينـة

مـن آشـور " Trebeta"تم تأسيس المدينـة من قبل تربيتـا 

ويقـال أن والـدي تربيتـا هم نيـنوس وهو ملك آشــوري 

 .واألم هي زوجـة نيـنوس السابقـة سـميرأميس

في . م1135نت سـنة وحسب األسـطورة المحليـة التي دو

 Gestaبالالتينية " )أعمـال الترفريون"كتاب 

Treverorum ) فقـد بناها تريبيتـاTrebeta   اإلبن األكـبر

 .للملك اآلشـوري نيـنوس وأمـه الملكة سـميرأميس

تـزوج الملك اآلشـوري نيـنوس من الملكة سـميرأميـس بعـد 

ـنوس حاولت وفاة زوجتـه األولـى، وبعـد ممـات الملك ني

سـميرأميـس بكل الطرق أن تتزوج من تربيتـا، ابن 

زوجهـا، فرفض تربيتـا ذلك وقرر الهروب إلى خـارج 

 .المملكة مع أصحابه وخدمـه

وكمـا تروى قصص التاريخ أبحـر عبر البحر األبيض 

المتوسـط ليبحث عن مكان آمـن، بعـدها قطع أرضـا   قاحلـة 

أن وصل إلى واٍد محـاط وطرقـا  جبليـة وعـرة إلى 

 .بالهضـاب والجـداول والغابـات

سـحر بجمـال الطبيعـة هنـاك فقرر أن يبني مدينـة لـه مع 

مـوزل أحـد فروع نهـر " Mosel"رفاقـه على ضفـة نهـر 

 .الـرايـن

هـذه القصة موجودة ضمن مجموعـة من الوثائق البابوية 

 ، والقصص ووثائق رؤسـاء األسـاقفـة للمدينـة
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 كـأُس الشمعة

 عدنان الظاهر             

  

 ـ النور  هناَك النار  ه نا1

 ضوء  للشمعِة في كأسي

تقِّدا  َجَسد  يتحّرق  م 

 يسأل  ما جدوى

 أْن أشعَل في رأسي أنخابا

 أقوى من صوِت النادِل في الحانِ 

 ي طفئ  نارا  في نارِ 

 هيهاتالكْن هيهاَت و

 صحو  الرأِس كؤوس  تهوي قنديال  قنديال 

 والنشوة  إزميل  ولوعِ األقماِر خسوفا

 تطلب  طبّا  سريّا

 كي تنجو من ضربِة ِسحٍر ت خفيِه عيناها

ّمانا  أغصان  فيها تتدلّى ر 

 تتعهد  أالّ تغلَق في حاٍن بابا

 أالّ ت طفَئ في ليٍل مصباحا

ّراسي أثوابا  .أْن تجعَل ح 

 وكب  مّكوك  فضاِء التشويِش الكونيـ الك0

 حيث  الصاعد  نِدُّ النازِل ال ضدُّ 

 األبيض  واألسود  صنوانِ 

 ال أثر  للفوضى

 جسد  يسلخ  من ِجْلٍد روحا

 الروح  رواح  الن طفِة عصفا  مأكوال

 من يدري ؟.... الفوضى 

 أدري أيَن تشبَّث أخمص  أقدامي

جاجِ نبيٍذ َكنَسّيٍ ق دسي  في لوحِ ز 

 ال قّوةَ للنادِل والساقي

 ساقية  الحانِة أقوى

 تتصلّب  يوما  يوما  عودا

 تمثاَل عقيٍق نارّيِ التكوينِ 

 تمزج  راحا  في راحِ سعيِر الماِس القاسي 

 تتبادل  أقداحا

 آٍه لو غّضْت َطْرفا

 لو غّطْت عينا  أبقْت أ خرى

 !لو جبلْت من شمعِة ميالدي قَّسا 
 

 

 

 

   

 آآآآآآآآآآآآهِ ـ آٍه آآآآ0

 الحفلة  ي لغيها 

 قبَل نفاِذ الشمعِة دّوار  الس كرِ 

 مرَّ الميالد  سريعا

 حاَل وبدَّل أ ّسا  أّسا

 عّطَل أنفاسا

 كّسَر كأسا  في كأِس 

 حّرَق أوراَق ِطالِء الظلِّ 

 أضحى َشبَحا  يتراءى َخْطفا  حرفا

 سقَطْت أوراق  الل عبِة لم تبلْغ شأوا

 ما  رقمامن عاٍل سقطْت رق

 مغشوش  كذّاب  " الجوكر  " 

 مقلوب  الصورةِ في دورةِ أقداحِ الس ّمارِ 

 يتلبّس  وجها  مصبوغا

 إبليس  ي نافس  شيطانا

 َمِلكا  يتصابى ع ريانا

 .يلعب  ال يخسر  شيئا

 ـ أطفأت  األنواَر تِباعا  سْبعا  َسْبعا 0

 غامْت في عيني آفاق  الد نيا 

 حامدّْت في الظ لمِة أشبا

 ال في الكّوةِ من نوٍر في الد رِّ 

 ال خطف  يتآلآل  إشراقا

 أمل  ال يأتي إْن طاَل ظالم  في المدِّ  

 وتفاقَم حتى أعيى إفراطا

 يا هذي أنتِ 

 ما جدوى اللوِذ بأذياِل الصمتِ 

 .صمت ِك هذا ي شقيني حقّا

 

 

 كم من مـرة تسبّحت

 فـي النهـر

 القريب من بيتنـا

 وكم مـن مـّرةٍ  كنت علـى

 وشـك أن أغرق..

 حـتى كبرت  

 وكبرت معي أّمـي

 وزادت الهموم

 ابيضّ  شعرها

 وتغيرت مالمح

 وجهها..

 من حـولي

 أرى األوراق تتسـاقط

 وفي كل ورقة صفراء

 أرى الحلم يهوى معها

 وصفحة جديدة 

 فـي كتابي

 وتتبدد األحـالم كلها

 ألرى أوراق شجرة التوت

 جنب بيتنا

 تتهاوى ألمـا  ..

  الشمس تخجل

 فتختفي بين 

 أحضان الغيوم

 والقمر يكشف عن وجهه

 يعطينا أمـال   

 لكـن،

 نباح كالب البادية 

 وصراخ أيتـام التاريخ

 ورايات الجهل 

 والغدر

 والعار

 مّرت بشـوارع حيّنـا

 وتركت آثارها المخزية 

 في كل مكان

 في عمق الزمان..

 وسمعنا صوت دمعة التاريخ

 تتدحرج على خدّيه

 تبكي على شـعبٍ 

 ال ذنب له

 سوى أنه كان معلّم البشرية 

 ونور   تهتدي به كل األمم

 عندها،

 تملكني شـعور غريب

 ليس ككل مرة

 وعرفت حينها

 َمن قتل أمـي غدرا  

 وَمن سلّم مفتاح حيّنا

 إلـى هؤالء البرابرة.

 

    ...؟أّمـي قتل مـن

  غسان يونان 

 الحديقـة فـي كنت  

 أمشـي

  أمشي لطريقا قارعة على

 التـوت شـجرة ظل وتحت

  الشمس حرارة من أختبأ

  في نفسي ألجد

 أّمـي حضن

 ..أسـتريح

  أكثر ي قربني بغـدٍ  أحلـم 

 أجدادي موطن من وأكثر

 البخور رائحـة من

 ..عشـتار معبـد من اآلتـي
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 أوثان من هذا الزمان  

  خالد الحلي              
 ملبورن                                               

 أوثان  ال ت شبِه  ما مرَّ  من األوثانْ 

 تخرج  أحيانا ،

 من أوراِق الك ت ِب الصفِر،

 رج في بعِض األحيانْ وتخ

 من أوراٍق ال لوَن ي وافِق ها

خ  كلَّ األلوانْ       فت لّطِ

 :      وت َزغِرد  في غنجٍ 

 ،  األَلوان  لديَّ

 .و ال شأَن لغيرَي باأللوانْ 

قاِت،  أوثان  تركض  في الط ر 

 وتسبح  في األنهارْ 

 وتطير  متى ما شاءتْ 

 ال تعنيها ريح  أو أمطاْر             

، تغزونا،أ   وثان  تتكاثر 

 و تالحقنا في كّل مكانْ 

 أوثان  القرِن الحادي والعشريْن  

 ال ت ْشبِه  أوثاَن الماضي،
 لم ت صنْع من حجٍر،

 لم ت صنْع من طيْن 

 أوثان  صّماءْ 

 تلبس  طاقيةَ لإلخفاءْ 

 تتحكم في هَوٍس باألشياءْ 

 من صنّعها دون استئذاْن؟

 هْل صن عها غير  اإلنساْن؟

 

 

 

 

  ...حنين األزقة

  ماجدة البابلي                                                    

   برائحة الثلج  هلوسات بفجر يعج (1)

النوم من جديد ، وأظل مؤرقة حتى الساعات األولى من الصباح ، تطرق سمعي يهجرني 

اصوات صادرة من البعيد اآلتي ، في تلك اللحظات التي تسبق الفجر ، أكاد اسمع صوت 

اصوات اقدام   صوت قروي ال يكاد يخلوا من وجع بساطة العيش ،.. بائعة القيمر والحليب 

وما أروع هذا   ، ما أروع نسمات الفجر في تلك البالد ، زاحفة نحو العمل واألمل المنشود

صوت أنين أبي مع ترا تيل آيات تتلى عبر مذياعنا الخشبي .. الصمت ، اشياء تحدث تباعا 

  زجاجة  آيات لفيروز الصباح وكأن صوتها  الجميل لتتلى بعده وبسرعة أنيقة هادئة  الكبير

  الساحر الى روحنا ممزوجا بعزف الملعقةكرستال تتهشم دون قصد فيدخل صوت الهشيم 

وهي تداعب استكان شاي أبي ، اشياء واشياء تحدث تباعا في تلك اللحظات حتى اصوات 

عن تلك التي تعودنا سماعها منهم خالل يومهم   الناس قبل مشرق الشمس تختلف نبراتها

به الذي يدغدغ صوت أخي هو اآلخر وقد هجر النوم ليداعب كتا! المشحون وضجيج النهار 

أصوات وأشياء وأحداث كلها مفعمة بالجمال ، أيا ليت ذلك الفجر يعود   احالم مستقبله ،

زوروني كل سنة مره .. ) بفيروز التي الزالت تنتظر زيارة االحباب وهي تتوسل زيارتهم 

  .. .. ( ، حرام تنسوني

 

   والدة من خاصرة الحلم   (0)
 .. قبل نيف وخمسين نيسان                       

جارها وهي ، لكن ضفافها تضيق باش ك مدينة تغفو على ضفاف شط الفراتكانت هنا  

وسماء ذات زرقة   كان فجر نقيا كدمعة طفل بريء.. الواسعة فتنبت نبتها اآلخر المختلف 

         ، تتفجر  الصباح   بدأت مقلة.. مشوبة بالحمرة الباقية على طرف من خيطها الفضي 

قبل اكثر من .. على مدينتي الملفوفة بالصفاء والندى   بشمس حزينة خجولة لكنها حنينة

!! مضجع األم الحالمة بمولودها الجديد عسى أن يكون بنتا   مسين نيسان أقّض الوالدخ

صبية ، غاص القلب بين الضلوع فرحا ،   ابتسمت قليال إذ بشرتها القابلة بأن القادم الجديد

انفرطت دمعات األم تكوي خديها حين سمعت تمتمات األب وهو يلملم .. خوفا ، حزنا 

.. الصبية   مرت السنون ، كب رت.. ليس صبيا   القابلة حلمه في القادم انتظاره حين بدّدَت

مسح دمعة كسيرة على خدها .. مدّ يده .. مدت يدها لتغرف تعب الزمن من صدر ابيها 

   ..فكل  مضى الى طريق واستمرت شمس نيسان بشروقها الخجول. الموشوم بالي تم 

 .. ودين هنا ، نم قرير العين كبرت يا أبي بما يكفي فأصبحت أعتق الموج  
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 عن بناء اإلنسان

  يد الكفائيحم. د                      

، وكأن اإلنسان كيان «بناء اإلنسان»كثيرا  ما نسمع دعوات لـ

مادي يحتاج إلى بناء ومواد إنشائية رصينة كي يكون قويا ، 

وليس كائنا  عاقال  مستقال  ومتطورا  ومتفاعال  مع البيئة 

أيديولوجيون « بناء اإلنسان»معظم الداعين إلى . والمجتمع

سانا  على مقاساتهم، إنسانا  تابعا  إن« يصنعوا»يبتغون أن 

ومطيعا ، يستخدمونه كأداة في مشاريعهم السياسية أو الدينية أو 

 .االقتصادية

وقد انطلت هذه الدعوات على كثيرين، فأصبحوا يرددونها دون 

عبر التخطيط « ي بنى»وعي، متوهمين بأن اإلنسان يمكن أن 

 .والتلقين والتوجيه القسري

يم ومعقد، يتطور ويزدهر ويبدع في ظل اإلنسان كائن عظ

إنما يريدون أن « بنائه»الحرية والتعليم، وأولئك الداعون إلى 

يسلبوه أهم صفة متأصلة في أعماقه، وهي حرية االختيار 

 .والتفكير والسلوك المتفرد

كما ارتبطت حريته بمفهوم تطور االقتصاد الحر المنظم، الذي 

بعد أن برهن على قدرته على لم يعد هناك من يشكك في جدواه 

 .رعاية التنمية واإلبداع

االقتصادي االسكتلندي، آدم سميث، ربط بين الحرية وحركة 

التي « اليد الخفية»وتحدَّث عن ( ثروة األمم)السوق في كتابه 

يحركها اإلنسان الحر وت حِدث التوازن بين اإلنتاج واالستهالك، 

سة أفكار األفراد واالقتصاد علم اجتماعي، قائم على درا

وسلوكهم وطموحاتهم وآرائهم حول التطور والسعادة، وخططهم 

للمستقبل، والتنمية االقتصادية تعتمد دائما  على الدراسة 

المتواصلة لسلوك األفراد ورغباتهم وتطلعاتهم ومدخراتهم، 

وربطها بالتطورات العلمية والموارد االقتصادية، وعدد السكان 

 .قةوعوامل أخرى ذات عال

الحياة ال »: ويقول المفكر اإلنجليزي جون ستيوارت ميل، إن

تستحق العيش إن لم يمتلك اإلنسان حريته في أن يفعل ما 

، والنزعة اإلنسانية، حسب الشاعر والناقد توماس «يريد

تعتمد على التحسس واإلدراك البديهي أكثر من العقل، »إيليوت، 

لتسامح وااللتزام، وتستهدف اتساع األفق ورحابة الصدر وا

وتقاوم التعصب، ومن شأنها أن تستميل وتقنع، طبقا  لبديهيات 

الثقافة واإلحساس النبيل، وهي عظيمة الشأن بنفسها، وال تضع 

نظريات للفلسفة والالهوت، لكنها تسأل إْن كانا حضاريْين أم 

 .«ال

ل نفسه وينمو ويتطور، وأفضل سبل  اإلنسان ال ي ْبنى، وإنما يشّكِ

نه من ا لتطور هي توفير الحرية والتعليم وفرص العمل، التي تمّكِ

 .التفوق وتعزيز قدراته ليصبح منتجا  ومسالما  وسعيدا  

بأن ذلك يقود إلى صالحه « بناء اإلنسان»يتوهم الداعون إلى 

عبر التاريخ أفضت إلى « البناء»وتقدمه، لكن كل محاوالت 

قابلة للتطور، بل خلق نماذج بشرية متعصبة ومتشنجة وغير 

دون الشعور بالحاجة إلى « ب نات ها»تجدها تتمسك دائما  بما لقنها 

 .التفكير
 

 الصوت الشعري لميعة عباس عمارة غفلةالموت يتحدى 

 الصعاليك/ متابعة 

الكبيرة لميعة عباس عمارة  العراقية الشاعرة 0301حزيران  18 غيب الموت يوم الجمعة 

عاما، بعد صراع مع المرض، تاركة  20في الواليات المتحدة األميركية عن عمر ناهز 

 .إرثا ثقافيا وشعريا كبيرا

 .بوصفها أحد أعمدة الشعر المعاصر في العراق، ورائدة من رواد الشعر العربي الحديث 

نعى . .«ها، رغم ابتعادها القسري الطويل عن الوطنحبها العظيم لوطنها وناسبتميزت »

وداع ا أيتها »االتحاد العام لألدباء والكتّاب في العراق الشاعرة القديرة ، وقال في بيان 

فقدانك .. الصوت النابض بالحياة واإلنسانية، ستظل قصائدك تطير بجناحين من ورد وندى

 .«لمةيمثّل حزن ا ضارب ا في أنساغ القلب، ودمعة  مؤ

بدر شاكر : برحيل لميعة عباس عمارة، يسدل الستار على الجيل الشعري الذهبي في العراق

السياب، ونازك المالئكة، وعبد الوهاب البياتي، الذين درسوا معا  في دار المعلمين العالية 

ر وإذا كان الثالثة األوائل، قد أسهموا في إحداث التجديد الكبي. في أربعينات القرن الماضي

في الشعر العربي الحديث، باالنتقال من الشعر العمودي إلى شعر التفعيلة، أو الشعر الحر 

كما بات ي عرف، ظلت لميعة عمارة متمسكة بالعمود الخليلي لفترة، قبل أن تلحق بزمالئها 

وإذا كانت زميلتها نازك المالئكة قد عالجت مواضيع وجودية . في كتابة الشكل الجديد

ة، ظلت لميعة عباس عمارة، محافظة على صوتها الرومانسي المرهف، وميتافيزيقي

وقد وصفها بعض النقاد بأنها . والجريء أيضا ، في شعرها الفصيح والشعبي، طوال حياتها

أفضل من جّسد الصوت األنثوي الجريء، ومن أوائل من شيّد قصيدة األنوثة وأضاءها »

 .«ائية الجسد والروحفي خريطة الشعر العربي الحديث، واحتفى بثن

بدأت لميعة عباس عمارة كتابة الشعر في وقت مبكر من حياتها منذ أن كانت في الثانية 

عشرة، وكانت ترسل قصائدها إلى الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي الذي كان صديقا  

أول قصيدة وهي في الرابعة عشرة من عمرها وقد « السمير»لوالدها، ونشرت لها مجلة 

إن في »: إيليا أبو ماضي بنقد وتعليق مع احتاللها الصفحة األولى من المجلة، إذ قالعززها 

 .«!العراق مثل هؤالء األطفال فعلى أي نهضة شعرية مقبل العراق

بنشاطها السياسي  1258بعد تخرجها، عملت في التدريس الثانوي، وع رفت بعد ثورة 

للكتاب واألدباء العراقيين الذي رأسه دمحم اليساري، ومساهمتها في فعاليات االتحاد العام 

هاجرت الشاعرة من العراق . مهدي الجواهري، حتى أصبحت عضوة في هيئته اإلدارية

حالها حال عشرات المثقفين العراقيين بسبب اشتداد القمع السياسي والثقافي في  1228عام 

ميركية، حيث رحلت بعد تلك الفترة، لتستقر في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األ

الزاوية »: دواوين شعرية، هي 5وقد توجت مسيرتها الحافلة بـ. تدهور سري في صحتها

، وكذلك 1252عام « أغانى عشتار«، و1250عام « عودة الربيع«، و1253عام « الخالية

« البعد األخير»، وأخيرا 1283عام « لو أنبأني العراف«، و1220عام « يسمونه الحب»

، فضال عن عشرات المقاالت والقصائد المنشورة والكتب النقدية التي تناولت 1288عام 

 .تجربتها

ولميعة ليست من اللواتي عانين كثيرا من شظف العيش، بل كان والدها زهرون عمارة 

صائغ ذهب وفضة، وكان معروفا كما هي حال كثير من المشتغلين بهذه المهنة من الديانة 

 .الصابئية

عة عباس عمارة بجرأة ورومانسية مرهفة، ولغة محكمة التراكيب واتسم شعر لمي

والمفردات، فضال عن عذوبة في اإللقاء، مما جعلها تحتل مكانة في خارطة الشعر العربي 

 .كإحدى أهم الشخصيات الشعرية النسوية
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 قريتي الحبيبة الـى

  ين الساعديجميل حس           

 يؤّرقنـــــي إلـــى د نيــــاك ِ عشق  

 فهـــْل للمتعِب ألمأســــــــور  عتـق                              

 سئمــت  مــن الظـالم ِ يلفُّ نفسـي

 ولْم يبرْق من اآلمــــــــال ِ بَــــرق                              

 ـــــدٍ تحّملنـــي المدينة  ألَف قيـــــــ

 وطبعـــــي ما عرفت  العيش َ طْلق                              

 تكلفنــــي مطالبـها كثيـــــــــــــرا  

 فكْم فيــــها لنفِس الحّر خْنــــــــــق                              

 تريد  مـــن الفتى الّحر انقيـــــــادا   

ــّن خــــــْرق  ألشيــ                              ــاء ٍ يصـــحُّ له 

 وتخلــق  فـي دخيلتـــــه ِ صــراعا  

 يبيــن  لـــه  بصْرح ِ النفِس فتْـــــــق                              

 فكْم أودْت بذي حـّسٍ رهيـــــــــف ٍ 

 ولــْم يبدْر لهـــــــا فــي ذاك َ ِرْفـق                              

 ــْد ضّجــْت شــــوارعها بخلــقٍ لقـ  

ْم في الخْزيِ واإلفســـــــاِد سبـْق                             له 

 يحسُّ بقــدرةٍ إْن شلَّ خيــــــــــرا   

ـرى يومــــا   يعــــقُّ                               وفخــــٍر أْن يـ 

 يفيـض  رطـــانة   فــي كّل أمـــــر ٍ 

 ولّمــــا يْدِر مــا غــْرب  وشـــــْرق                              

 قلوبهـــم  َمـــَن اإلخالِص صْفـر  

 ســـــوى مـــا جاَء باإلقـــراِر ن ْطق                              

ْم وجـــــــوه  شاحبـات    تبيــــــن  له 

 ــــــف ِ عْرق  تخلّلهــــا مـــن التزيي                            

 ولـــو قارنتهـــم يومـــا   ببْهــــــم ٍ 

 وجــــدْت َ الحــال َ أْن لْم يْبـد  فَْرق                               

 فظيـع   إْن فقــــدَت مقـــاَل صْدقٍ 

 وأْفظـــع  منــه  أْن لْم يبــق َ ِصــدْق                              

*** 

 ريتـــي أنســـاك ِيوما  معــــاذا   ق

 (1)وهـــْل ي نسى علـى األيّــاِم ِعْلق                              

 إذا يومــا   ذ كـــرت ِ علــى لسانٍ 

 أهــــــاَب بمسمعي للقلــب ِ خْفـــق                              

 وإْن يوما   تحدّث َ عنــك ِ قـــوم  

 تطـــاوَل بــــي إلــى األفواِه ع ْنــق                              

 ألسمـــــع َ ما يســّر لـــه  فؤادي

 وي ْذهـب  لوعتـــــي فيــــزول  َحْرق                              

ك ِ عْشق َ َمْن يعلـوه  وْجد    عشقتـ 

ْرق                                (0) إذا غنّـْت علــى األفنــاِن و 

ــــه  في بّث شـــــوقٍ ومن يع  يا لـ 

 فيبــــوح  ع ْمـق    ن  حـــاذق  لســــــــا                           

*** 

 النفيس من كّل شئ لتعلّق القلب به: الِعْلق  (1)

     األغصان: األفنان( 0)

ْرق        جمع ورقاء وهي الحمامة  :و 

 

 

 الرسم في زمن الكورونا
 بدع والمتميّز لقاءات الصحيفة مع الفنان التشكيلي الم

 ..في رسوم الكاريكاتير

  منصور البكري                                              

 Dr. Khazal Al Majidi, my work 2020 

. بورتريه الباحث والشاعر والكاتب المسرحي د... الرسم في زمن الكورونا 

من , مترسنت 01/02تخطيط بالحبر الصيني على ورق ... خزعل الماجدي 

تحية واعجاب كبير بما يقدّمه لنا الدكتور خزعل من روائع ...  0303أعمالي 

بحوثه الفكرية الناضجة تفتح لنا أسرار , فنية أدبية علمية على مستوى عالمي

يضع كتبه التي فاقت المئة بين أيدينا بطريقة , معرفية غابت عن كثير من البشر

صور توضيحية رائعة نتمكن من خاللها سهلة يفهمها الجميع مقرونة بجداول و

. فألف تحية وسالم للمبدع د... الغور في الماضي البعيد لنعيش أجواء أسالفنا 

خزعل على جهوده الجبارة وسهره اليومي ليعطينا كل جديد في المعرفة والفكر 

أخوكم منصور البكري ... تحياتي لكم أعزائي االصدقاء أينما تقيمون .... النيّر 

  ألمانيا االتحادية/ لين بر/ 

 

 ...شكر وتقدير
لصحفي ورسام لغ الشكر واالمتنان لابب" الصعاليك"تتقدم هيئة تحرير صحيفة 

تصميم  ، لتفضلهكهولمتسفي المقيم  عبد الواحد الموسويالكريكاتير القديرالفنان 

 .نين له دوام الصحة والنجاحمتم. بشكل رائع " الصعاليك"عنوان الصحيفة 

 

 

 


