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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 

 مثل عراقي( ! ... الصوج من ثور الجبير: إذا شفت الكراب اعوج َكول )

نجح المستبدون والطغاة ووعاظهم ، عبر الزمن ، في التخلي عن مسؤولية الفشل ورميها  
لهرمية للدولة والمجتمع ، وآلية على عاتق المواطن ، من خالل قلب البنية التراتبية ا

لذا أصبح من المألوف أن ! وسيرورة القرار والقيم والمعايير األخالقية رأساً على عقب 
تتقدم النتيجة على السبب ، وأن نسمع ونقرأ لحكام وساسة ومثقفين وغيرهم ، من يدين 

أو بنسبة ويحملّه وحده عبء كل فشل يصيب البالد ، ( ! الجاهل والمتخلف)المواطن 
أكبر ، ال تتناسب ودور ومسؤولية من تسبب بالفشل من مكونات الهرم األخرى ، وهم 

رجل الدين ، والمثقف ، بل حتى يتسامح معهم ويبرر لهم  -2صاحب القرار /الحاكم -1
 !جرائمهم في اضطهاد اإلنسان وتسويق ثقافة القطيع 

، ويستقر في قاعدة الهرم ، وليس المواطن في مجتمعاتنا االستبدادية مغلوب على أمره 
في قمته ، والسياسات واألوامر والقرارات والقيم وشعارات الحروب ، وحتى تنظيم 

، والقوائـم االنتخابية ، ...( علي وياك علي )مناسبات الشعر والغناء ، والتهريج والردح 
رئيس /لحاكما/السلطان/الخليفة -1تنزل عليه من أعلى الهرم ، الذي يتربّع على قمته 

وّعاظ  -2. كبُر أو صغُر ( صاحب القرار)الجمهورية أو التنظيم أو الوحدة اإلدارية ، أي 
وبالتالي فهو متلقّي ، مستهلك سلبي وليس منتج ، ( . رجل الدين والمثقف)السالطين 

وحتى حين يترك . بأكثر من هذا  -بصورة أو بأخرى –وليس مطلوب منه أو مسموح له 
ود من حرية االختيار ، يظل خياره مقيّد بما يلقيه عليه أصحاب القرار ، له هامش محد

وكمثال واضح فأصحاب القرار وليس المواطن من ينّظم قوائم المرشحين في االنتخابات 
، إالّ أنهم ( الطيور على أشكالها تقع: )، ومن البديهي أن الفاسد يرشح الفاسد وفق مقولة 

 !اللوم للمواطن ويحّملوه مسؤولية انتخاب الفاسدين ومن يقع في حبائلهم يوجهون 

تحول في ! وأكرر التأكيد بأن المواطن ، وهو قاعدة الهرم ، لمن ينظر للهرم بصواب 
الواقع إلى ملكية خاصة لمن يجلس في قمة الهرم ، وحقل تجارب مستباح لهم ، وكيس 

ت العسكرية ، يتلقى مالكمة أو شاخص للتدريب على الطعن بالحراب في ساحة العرضا
وهو كان وال يزال الهدف ، . وبالتالي ضحية لسياساتهم الهوجاء ! لكماتهم وطعناتهم 

، ورديفها مؤسسات ( قبضتهم الحديدية)الذي سلطوا عليه مؤسساتهم القمعية الفظة 
القبضة الحريرية )الدعاية واإلعالم والخداع والتضليل ، وغسيل المخ ومسخ اإلنسان 

، ونجحوا في تطويعه وتدجينه وتضليله وسلب إرادته ، ومسخه بامتياز ملحوظ  (الناعمة
، والنتيجة الطبيعية أنه فقد اإلحساس بالظلم واالضطهاد ، وأصبح يرقص على إيقاعات 

بالروح )، ويهتف لهم ( تاج على الرأس)جالديه ومضطهديه ، ويحسبهم رموز ويضعهم 
من يخرج عن هذا السياق ، حينها يُتهم بأنه سعى بنفسه والويل ل( ! بالدم نفديك ياهو الجان

 !إلى حتفه ، وحفر قبره بيده ، بعد أن خرج على ولي أمره وإمام زمانه 

إن االنتباه لهذا الخلل في النظر بالمقلوب للدور والمسؤولية في هذا الوضع والنظام الشاذ 
ام نحو المسؤول األول والمتخلف ، وتصحيحه بالتوجه بالنقد واإلشارة بإصبع االته

، يمثل الخطوة األولى في حركة ( 2+1)والمسبب للخراب ، وهو النظام الهرمي ، وقمته 
قانون يضمن الحرية والعدالة  –مؤسسات  -دستور)التغيير والسير لبناء دولة مدنية 

، وما عدا ذلك فسيستمر الحال على ما هو عليه ، بل ويزداد سوءا ( والمساواة للمواطنين
، فالمراوحة في المكان ، في عالم يتحرك إلى األمام ويتطور في كل لحظة ، ال يعني في 

 !إلى الوراء در .. الحقيقة سوى 
 دمحم ناجي                                                                                         

 

 آراء عراقية حرة

 
 

 

  شارك في التحرير ونشر الحقـائـق
 والمعلومات حول الشأن العراقـــــــي

 عن تعبر المنشورة المواضيع 
كتابها وهيئة التحرير غير  آراء

  .ملزمـة بنشر كل ما يردها

 : راسلونا
Saaleq21@gmail.com 

www.alsaalek.de 

 
 
 

 

 ساهم معنا في نشر الحقيقة
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 ...ُكن معنا
  

، القراء "صوت الصعاليك"تدعو هيئة تحرير 

والمتابعين الكرام، الترويج لهذه الصحيفة 

لمن يعنيه األمر من األلكترونية وإيصالها 

أصحاب الفكر ووسائل إعالم كيفما هو متاح 

 . وممكن

ويمكنكم تزويدنا باألخبار والوثائق المتعلقة 

 052 الـتتجاوز على أن ال . بالشأن العراقي

ثقافية وفنية وفكرية و مواضيع مجتمعية. كلمة

مع مراعاة قواعد العمل .. كلمة 552لحد 

 . وموضوعيته الصحفي

وحوا  إننا نمم  لمزيد من الدعم في كل األ

وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنص  بهدف 

نأمل الكثير . تموير الصحيفة، شكال ومضمونا  

من المبادرات الداعمة لما نقوم به في االمسار 

مصال  الدفاع عن  ، أيضااإلعالمي والوطني

 .العراقي وحقوق كل فئات المجتمعو

 أفضل ومستقبل مشرق غد   الجل
 

 

 

 

 :تنتظر اإلجابة تساؤالت
 
 التغمية على استهداف علماء  ما الهدف من

 .وقتلهم بدم بارد؟ العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .غيبين األبرياء؟الم

  المائفية في  أم .. ثمن رأس مااالنسان أهل

 .؟لالنسان فيه عصر ال قيمة

 ن وم دولة المواطنة شرعنة لمصلحة من عدم

 .المسؤو ؟

  لماذا يغض القضاء النظر عن محاربة الفساد

  ومالوحقة الفاسدين؟

  لماذا ال يحصر السالح بيد الدولة والقضاء

 .على ميليشيات األوحزاب؟

 لنواب؟لماذا ال تقمع مخصصات الوزراء وا 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 والنواب بما يتناسب مع الدخل العام؟

  لماذا ال يتم إلغاء رواتب الرئاسات والوزراء

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

   لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموا

وإستعادة ممتلكات  0222ة منذ المسروق

 الدولة وعقاراتها في الداخل والخارج؟ 

 لماذا ال يُفعل قانون من أين لك هذا؟ 

 لماذا ال يصح  قانون االوحوا  المدنية؟ 

 لماذا ال تساوى وحقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والمفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

 انون الرعاية االجتماعية؟ ولماذا ال يفعل ق 

  

 

 

 

 .  لكن ما العمل؟ ... بالمطلق

  الشعب مصدر السلمات، وال شرعية

 .ألي وحكم دون الرجوع لرأي الشعب

 السياسية  ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . والدينية والقومية، متساوون أمام القانون

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ب أن ، ووحقوق الجميع يجأخر

 . يصونها الدستورو القانون

  وحق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليموحقوقه 

  .واألمن له ماعيةوالعدالة االجت

  العدالة االجتماعية دون دستور وحضاري

أعده وحكماء وأقره الشعب، ال يمكن أن 

 .بشكل عاد  تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية للقيم واألخالق، تحميه سلمة 

منحرفة، شريكة بما آ  اليه من  شوفينية

   .وضع خمير على الدولة والمجتمع

 

 

  !صحيفةهذه ال

عراقية وحتى النفس " صوت الصعاليك"

األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 

.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله

بأبهى  يحضارإرثه الإعالء شأنه وإظهار 

هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة

. القوميات والموائف، األديان والمذاهب

من  الحالمون بعراق خا  من الموت، صوت

 المحميالجوع والمرض والقهر، من السالح 

والميليشيات التي تنشر الرعب والدمار، من 

هي وحلم .. المائفية المقيتة والمقابر الجماعية

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

يجد في نفسه كفاية لعودة البسمة لوجوه 

صدمتها األوحزان والظلم والتسلط فليبارك، 

  ..األدبار ومن لم يجد فليو 

 "  صوت الصعاليك"

 لناسها.. يسابق الزمن لعين بغداد ومض

أسماء على مدى الدهر وأزقتها التي تحمل 

  .ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا

 

 

 :  لصحيفةإدارة ا

 عصام الياسري ..............تحرير

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

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

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

 

 

 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا ووحضاريا، 

وكما . دنياومنه نبعت اشعاعاتها الثقافية وجابت ال

بغداد  ستبقىكانت بابل وحاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى وحاضرة العالم

 

 
 

 ... ؟مطلوبال
 

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

الضغط السياسي والجماهيري ووحشد القوى من اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة 

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

على  قيادات االنتفاضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج وطني 

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

الفشل والقتل ، لم يجلبوا اال  0222اوحتال  بلدهم عام الدولة منذ  ممن اشتركوا في إدارة

  .!خاصةيقاع بهم لمصال  وحزبية وسمهم أو يحاو  االأن يتحدث بإ ،والخراب

 

 

دة الوطن ، صوت من سقموا ألجل إستعا.. وحرة مستقلة عراقية صحيفة " الصعاليك"

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

 ...زاهر مستقبل
 

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

  .هلصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمنشعب أرض الرافدين في مسيرته 

. 
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انتقال "إن كل ما تهتم به طهران هو  زاده
في العراق ، مضيفا " ديمقراطي وسلمي للسلطة

العملية ". بشكل قانوني"أن إيران تدعم 
 . في البلد المجاور"االنتخابية 

هذه التناقضات الظاهرة بين معادالت القوة 
المتغيرة في العراق ، ونهج طهران الحذر في 

ر تساؤالت حول عراق ما بعد االنتخابات ، قد تثي
حسابات إيران الفعلية واستراتيجيتها فيما يتعلق 

في الواقع ، في ظل الظروف . بالوضع الجديد
العديد من التحديات بان الحالية ، ترى طهران 

 .الدقيقة تتطلب استراتيجية حذرة للغاية

 خطر يلوح في األفق: مقتدى الصدر

ت يبدو بالنسبة إليران ، إن من فاز في االنتخابا
مقتدى . هو مصدر قلق أكثر من من خسرها

الصدر ، رجل الدين والسياسي الشيعي المؤثر 
الذي حصلت كتلته على أكبر حصة من المقاعد 
في البرلمان الجديد ، كان يعتبر ذات يوم أقرب 

وأنه أصبح فعليا أحد . حليف إليران في العراق
أشد التحديات التي تواجه مصالح إيران طويلة 

البالد مستغال موجة تصاعد الحس  األجل في
وتزايد المشاعر المعادية إليران  لوطنباالنتماء ل

في العراق لتقديم نفسه كشخصية وطنية مستقلة 
ولم يتردد أبدا في انتقاد . خالل العامين الماضيين

 . الميليشيات المدعومة من إيران علنا

ويبدو أن الخالفات بين إيران والصدر قد اشتدت 
تيال قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم ، بعد اغ

ومنذ ذلك . سليماني على يد الواليات المتحدة
الحين ، يحاول الصدر أن يتولى دور محور 
السياسة الشيعية في العراق ، والتي كانت لفترة 

وللجمهورية  -طويلة مخصصة لسليماني 
إن الركائز الرئيسية . اإلسالمية على نطاق أوسع

منع نزاع مسلح أو أعمال عنف لنهج إيران ت
تهديد واسعة النطاق تشمل حلفائها في العراق، و

الحفاظ على التماسك بين الجماعات الشيعية، 
عادة ال محاولة ومنع تشكيل حكومة أغلبية أو أي

  .هيكلة الدولة العراقية

وفيما يتعلق بالبعد الثاني لالستراتيجية اإليرانية، 
اعات الشيعية، للحفاظ على الوحدة بين الجم
 21نوفمبر  7تعكس زيارة القااني إلى بغداد في 

جهود طهران على األقل جزئيا، إلدارة األزمات 
 ..بين حلفاء إيرانتوسع الخالفات  ومنعبسرعة 

المالحظ ان وصول القااني إلى بغداد تم في نفس 
اليوم الذي  نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

ن بعض الميليشيات من محاولة اغتيال، يعتقد ا
 ، مؤكدا ، اي قاآني. المؤيدة إليران من قام بها

من الضروري االمتناع عن أي إجراء "على أنه 
يفسر هذا الموقف على أنه ". يعرض أمن العراق

رسالة مباشرة إلى الجماعات اإليرانية المتحالفة، 
 سيعقد الحالية الظروف بأن اللجوء الى العنف في

 المواجهة المسلحة مع  رخيا وإن .فقط الوضع

 

  

 

 

وهو باحث / حميد رضا عزيزي . كتب مؤخرا د
المن ايراني ـ في السياسة الخارجية االيرانية وا

معهد العلوم  وسط ـ  وضيف فيفي الشرق اال
السياسية واالمنية الدولية ـ التابع لمؤسسة العلوم 

مقاال حول ما سيحصل وما . السياسية االلمانية
سينتج عن السياسة االيرانية من مواقف على اثر 

. في العراق 2221نتائج االنتخابات االخيرة 
بعد االضطرابات االنتخابية ، إيران "تحت عنوان 

جاء في " لسيطرة على االضرار في العراقتؤكد ا
 :مقدمته

الركائز األساسية لنهج إيران هي منع نشوب  
صراع مسلح أو عنف واسع النطاق يشارك فيه 
حلفاؤها في العراق ، والحفاظ على التماسك بين 
الجماعات الشيعية ، ومنع تشكيل حكومة أغلبية 

جز نو. أو أي إعادة جديدة لهيكلة الدولة العراقية
اهم ما جاء فيه مما يهمنا في الشأن السياسي 

 .العراقي،  لعل في ذلك فائدة لمتابعينا

تشرين األول ، أجرى العراق / أكتوبر  12في 
واحدة من أكثر االنتخابات البرلمانية إثارة للجدل 
منذ سقوط الدكتاتور السابق صدام حسين عام 

فمن ناحية ، كانت هناك مزاعم عديدة . 2222
زوير انتخابي أثناء االنتخابات وبعدها ، عن ت

خاصة من األحزاب والفصائل السياسية 
من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون نسبة .. الخاسرة

المشاركة المنخفضة للغاية عالمة على أن غالبية 
العراقيين يفقدون األمل بشكل متزايد في إمكانية 
. تحقيق تغيير جوهري من خالل صندوق االقتراع

ذا اإلحباط العام عن فترة عامين فوضوية ، ينتج ه
اتسمت باحتجاجات واضطرابات شعبية ، وعنف 
الدولة وغير الدولة ضد المدنيين ، والتحالفات 

 . السياسية الهشة ، والتدخل األجنبي المكثف

ومع ذلك ، لم تكن نتائج االنتخابات أقل أهمية ، 
حيث أشارت إلى تغيير كبير في تكوين 

وهنا يُعتقد أن الخاسرين . لمنتصرةالمعسكرات ا
الرئيسيين هم الفصائل الشيعية المقربة من إيران 
التي دخلت السباق االنتخابي تحت مظلة إطار 

عند إعالن النتائج األولية ، بدأت . التنسيق الشيعي
في الطعن ، (  لالطار)المجموعات التابعة 

ودعت إلى إلغاء نتائج " تزوير انتخابي"بدعوى 
في غضون ذلك ، نزل أنصار تلك . خاباتاالنت

. الجماعات إلى الشوارع لالحتجاج على النتائج
وسرعان ما تحولت االحتجاجات إلى أعمال 

فيما شدد العديد من المراقبين بتسمية . عنف
في " الخاسر األكبر"الجمهورية اإلسالمية بـ 

االنتخابات العراقية ، وتفسير التطورات األخيرة 
طهران في الدول  ة محتملة لنفوذعلى أنها ضرب

إن موقف إيران من االنتخابات يمثل . العربية
ويعد . العراقيين خالفات جوهرية مع حلفائها

  التي إلبعاد نفسها عن االحتجاجات منها محاولة
 اذ قال خطيب.. أعقبت االنتخابات في العراق

 

          العراق؟ في االنتخابات نتائج بعد الموقف ما ..ايران

 الصعاليك صوت ترجمة

 .. 

 

 

 

   

 

 على الصدر حصول إلى إال يؤدي لن الحكومة

 لكبح قدرته وتعزيز الضغط اوراق من مزيد

 .المسلحة الشيعية الميليشيات جماح
 االطار تشكيل ان ايران ترى الوقت، ذات في 

 جبهة إلى يؤدي أن يمكن إيجابي تطور التنسيقي

 بالنسبة الواقع، في .عراقال في تماسكا أكثر شيعية

 باستثناء - العراق في الشيعية الفصائل لجميع

  تضع قد األخيرة التطورات أن بدوي  .الصدريين

 ما المحك على السياسي بقاءها وحتى االطار قوى
 هذا كان ربما .الداخلية الخالفات لحل تستيقظ لم

 حيدر السابق الوزراء رئيس قاد قد الشعور

 الى الحكيم، عمار الشيعي دينال ورجل العبادي

 ،إليران الموالية الميليشيات هتجا حاسمة  مواقف
 وحدة لتحقيق الجاد العمل إلى ايران اضطر مام

 المعالجة أصبحت لقد ..لها المؤيدة الشيعية القوى

 إليران قيمة ذات تكون قد ولكن كبيرة، كلفة ذات

 قبلها من المدعومة المجموعات تمكنت ما إذا

 من للصدر تسمح مول بأمان المرحلة ذهه عبور
 . أغلبية حكومة تشكيل

 

 والمستقلين السنة
 

 تهديدا أكثر يبدو الصدر أن من الرغم على

 إال الحالي، الوقت في العراق في إيران لمصالح

 المقبل البرلمان في والمستقلين للسنة الممثلين أن

 دمحم أيضا .إليران تحديا أكثر يصبحوا أن يمكن
 لديهما كانت اللذين الخنجر، وخميس سيالحلبو

 منصب شغل واالول ايران، مع ايجابية عالقات

 وتعاون ،2212 عام منذ العراقي البرلمان رئيس

 الذي فتح مع تحالف وعقد أميري، مع كثب عن

 اال .السابق البرلمان في المقاعد من عدد أكبر لديه

 في يسيةالرئ السنية الكتل قادة من اآلن انهما

 تمكن قد حلبوسيال أن الحقيقةو .الجديد رلمانالب

 يثير أن يحتمل شعبي سني كرقم نفسه رفع من

 سد على القدرة لديه أن يعني إليران، القلق
 موحدة جبهة إلى وتحويلهم السنة بين االنقسامات

  .العراقية السياسة في
 

 من بأكثر وفوزهم المستقلين المرشحين  نجاح ان

 يمكن خطيرا، تطورا يرانإل يشكل .مقعدا أربعين

 ينأى أخذ العراقي المجتمع أن على عالمة اعتباره

 السياسة واالحزاب القديمة الكتل عن بنفسه

 أو قريبا إيران تحتاج قد ذلك، على وبناء .التقليدية
 في العراق مع تعاملها تكييف إلى الحق وقت في

 .البالد في الجديدة واالجتماعية السياسية الحقائق
 إيران تتبع أن المتوقع ومن الحالي، وقتال في

 اتصال إجراء يتم لن أنه يعني مما حذرا، نهجا

 نفسه، الوقت في .المستقلين نحو مباشر إيراني

 المؤيدة التنسيقي االطار مجموعات من كل بدأت

 إغراء محاولة في بالفعل والصدريين إليران

 القول، عن وغني .مخيماتها في مستقلة شخصيات

 بين التأثير من المعركة بهذه سيفوز لذيا ذا من

وحلفائها  إيران على آثار له ويكون المستقلين
 .المستاثرين بالسلطة العراقيين
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  الجديد العام أعتاب على العراقية واألمنيات النواب مظفر

 العام بوابة على أمنيات ثالث" عنوانها مشهورة قصيدة النواب مظفر العراقي للشاعر 

 .الثمانينات بداية في كتبها أنه يفترض ،"الجديد

 الناتجة بالخيبة مرتبطة كانت وإن شخصية، الثالثة فيما عامتان والثانية األولى األمنيتان

 َأن :إلهي أي) الدولة قمع بنهاية الرغبة إلى األولى األمنية تشير .االمنيتين تحقق عدم من

 (.رجوعي ثم /أوطانهم إلى يعودون والَمنفى / الَقلبِ  بِداء الَقمعُ  يسقط أن /أمنيةَ  لي

 الوطنية غياب إلى يبدو ما على إشارة في عراقية، األشياء تصبح بأن الثانية األمنية تتعلق

 إِن   إِلهي يا ) العراقيين مصالح ال األنانية بمصالحه يهتم كان الذي حينذاك الحكم نظام في

 (.حزين كان وإن عراقياً  اللحنُ  يرجع أن / ثانيةً  ُأمنيةً  لي

 رغبة   :إِلهي يا) وحسرة عجز إعالن بصيغة الطابع، الشخصية الثالثة، ةاألمني تأتي ثم

 (.ِسنين   ُمنذُ  أسِقها لم التي والشُّجيراتِ /ُأِمّي بُعديَ  لي تغِفرَ  أن / وافقتَ  إِذا ُأخرى

 

 عقيل عباس . د         

 هنا المهم االختالف .مختلفة أدوات عبر لصالحه
 تدريجياً، طور 2222 بعد المجتمع أن هو

 والقدرة الوعي باهظة، خسارات إثر وعلى
 الحزبية القوى من الدولة الستعادة الالزمين
 .وشوهتها اختطفتها التي اإلقطاعية
 ما الذي هذا، االستعادة فعل في النجاح وبدايات
 المجتمع خروج هو طويالً، اكتماله درب يزال
 التي الهوياتي التخدير سرديات وطأة من

 تختطف فيما المجتمع لتحييد القوى هذه اعتمدتها
 صوت أصبح .مواردها على وتهيمن الدولة هي
ً  القوى هذه ضد الشعبي عتراضاال  عاليا

 ً  الواسعة المقاطعة فعل في وظهر وواضحا
 هذه أن ورغم .الماضية أكتوبر النتخابات
ً  فعالً  بالضرورة تكن لم المقاطعة ً  سياسيا  حكيما

 المعارضين الناخبين غياب عبر سمحت، ألنها
 االنتخابي التأثير يتضاعف بأن االقتراع، يوم في

ً  المحدود اإلقطاعية األحزاب لجمهور  عدديا
 السلطة مواقع إلى األحزاب هذه بعض ويعيد

 اخرى اقطاعية أحزاب كانت وإن والتأثير،
 جراء السلطة في التقليدية مواقعها خسرت

 التجربة، هذه كل لكن .االخيرة االنتخابات
 للمجتمع جيد مران هي واكتشافاتها، بعيوبها
 ابيةوانتخ سياسية قادمة لجوالت استعداداً 
 المهمة استكمال يستطيع وعبرها يخوضها
 هذه اختطاف من الدولة باستعادة والنبيلة الشاقة

 .لها األحزاب
 ما عراق في والثانية األولى األمنية تحققت إن
 فإن الدولة، واستعادة القمع هزيمة 2222 بعد

 تحققت قد تكون الثالثة الشخصية األمنية
 ً  بلدهم لمغادرة نالعراقيو يُضطر أال :اوتوماتيكيا

 ً  كما وألم، بحسرة بعد عن ليراقبوه وقهراً  خوفا
 الطويل انتظاره في النواب مظفر مع حصل
 ألحد يوفر أن يستطع لم عراق إلى صعبة لعودة
 والبقاء العودة أسباب المشهورين مبدعيه
 الذي الدكتاتور من تحرره بعد بلده في المناسبة

 .العودة تلك من يمنعه كان

 

 

 
 

 

 وجود إطار في هذه النواب أمنيات تشكلت
 يكن لم صدام نظام هو قاس شمولي نظام
 ً  فيه األماني تحقيق العملية الناحية من ممكنا
 بقيت ولذلك .وسياساته النظام مع تختلف التي

 وحديثاً  ونثراً  شعراً  عليها واإلصرار األماني
ً  العاجزين مالذ األخير، المالذ هي  عن ماديا

ً  المتمسكين لكن التحقيق،  الحلم بجرأة ايضا
 والتعسف الظلم بدون تستوعبهم أفضل ببالد

 فيها عيشهم وجعل وههاش الذي والخوف
 .مستحيالً 
 العراق أوضاع يستقرئ أن للمرء يمكن

 02 قبل النواب أمنيات عبر اليوم وتحدياته
ً  عاما  تنطبق األمنيات هذه تزال فما .تقريبا
 قليالً  مختلف نحو على وإن اليوم عراق على

 الناس يسعى بأن النواب، سياق بعكس يسمح،
 الدولة بشكل ةالمرتبط العامة أمنياتهم لتحقيق
 .فيها الحياة ونوعية

 إلى األمنيات تحويل على القدرة هذه تكون قد
 ما نظام من المتبقية الوحيدة الحسنة هي وقائع
 الذي والمهم األساسي والفارق ،2222 بعد

 الذي حسين صدام نظام عن النظام هذا يفصل
 تجعله التي قسوته من النواب أمنيات تتشكى
 ً  من األفراد جهد رعب التغير على عصيا
 النظام هذا أن في الحسنة هذه تكمن .خارجه
 نظام ووجود النسبية الحرية عبر مفتوح،
 المغلق صدام نظام مقابل فيه، انتخابي تداولي
 إمكانات ومن السياسية الحريات من الخالي
 .التداول
 في التحاصصية والطبيعة المؤسساتية ضعف
 المكان المجال فسح 2222 بعد ما نظام
 المعارضين وتخويف فيه القمع بروز

 غير حمراء خطوط عبر معه والمختلفين
 استطاعت ولذلك .للجميع معروفة لكنها معلنة

 في الناشطين تعقب الميليشياوية الجماعات
 وقتلت بعضهم واختطفت تشرين احتجاجات
 إقليم إلى إما كثيرون فر فيما آخرين،
 .غيرها أو تركيا أو العراق كردستان

 

 

  

 

 
 

 أدوات عبر المجاميع، هذه استطاعت هكذا
 الخوف بعض إنتاج إعادة بيدها، التي القمع
 نظام وإدامته صناعته في برع الذي القديم
 على مشروعة قيةعرا أمنية تبدو لذلك .صدام
 بداء القمع يسقط" ان الجديد العام أعتاب
 سياق عن المهم الفارق .اخرى مرة "القلب
ً  أربعين قبل النواب  العراقيين جهد أن عاما

 استطاعت الجيد ادائها لحظة في ومؤسساتهم
 على القمع هذا تضع التي الظروف تخلق أن

 ضد الشعبي التحشيد ساهم .النهاية درب
ً  وتعريتها ميليشياويةال الفصائل  وفضح اعالميا
 المجتمع على والتغول الدولة بتحدي سجلها
 انتخابية خسارة الفصائل هذه تعيش أن في

 .القمع ممارسة على قدرتها ستقوض فادحة
 األشياء تعود أن في الثانية النواب أمنية

 تحققها إطار في ولكن اليوم تتجدد عراقية
 العراقيين جهد خالل من والبطيء التدريجي
ً  تشرين احتجاجات أبرزت .أنفسهم  تعطشا
 ً ً  عراقيا  من استعادتها الدولة، الستعادة كاسحا
 مواردها ونهبت عليها هيمنت اقطاعية أحزاب

 تأدية عن عاجزة وجعلتها واضعفتها
  .مواطنيها نحو التزاماتها

 الطبقة انانية عن صدام نظام أنانية تختلف ال
 بعد العراق في الحاكمة الحزبية السياسة
 لفهمه المجتمع إلى ينظر لم فكالهما  2222
 طموحاته وتلبية لخدمته يسعَ  ولم بجدية

 ترويضه وحاول عنه ابتعد بل المشروعة،
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 !المخدرات تغزو العراق وال حلول في األفق
 

 

 

   

 

  ليث السعد               

اد يمر يوم دون أن تعلن وزارة الداخلية ال يك
العراقية عن القبض على عصابات بيع المخدرات 
فهي ضاهرة اصبحت اعتيادية في جميع انحاء 
العراق فقد اعلنت وزارة الداخلية العراقية في خبر 
صادم أن اكثر من خمسين في المئة من شباب 

 .العراق يتعاطون المخدرات من مختلف االعمار

 
تفتك بالشباب العراقي والحكومة عاجزة عن " اتالمخدر

 "مواجهة خطرها

وأن األبحاث تؤكد أن هنالك عوامل متشابكة في  
المناطق الفقيرة، خاصةً في العشوائيات، تزيد 
من نسبة التعاطي، فالسيطرة األمنية على هذه 
المناطق ضعيفة، وفيها تنتشر عصابات 

ستويات وتتدنى م  المخدرات ، وانتشار البطالة
. الوعي ،والخالفات العائلية وغيرها من أمور 
وومن خالل السنوات األخيرة، صار العراق من 
بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل 
واسع، وسط تأكيدات بأنّه تحّول إلى ممّر لها من 

 .إلى الدول األخرى  إيران وسوريا

وقد نفّذت السلطات األمنية العراقية، خالل 
وات الماضية، حمالت لمكافحة المخدرات، السن

، ولم "غير الجديّة"و" الضعيفة"إال أنّها ُوصفت بـ
ينتج عنها أّي تضييق أو  تحجيم النتشار 

 .المخدرات في البلد

 
 من دولة عبور الى ادمان.. انتشار المخدرات في العراق

 الكريستال والحشيش

ت ارتفاع تعاطي المخدراوتشير المعلومات الى ان 
  هناك مافيات تديرها أن سببه، %04إلى نحو 

 

 

 .الدولة في كبار شخصيات ومسؤولون

وتتزايد نسب انتشار تعاطي المخدرات بين 
مختلف الفئات العمرية في العراق، بسبب البطالة 

سيطرة بعض الميليشيات على الحدود والفساد و
العراقية التي يسهل اختراقها، بحسب بعض 
المراقبين، يضاف إليها ضعف اإلجراءات األمنية 
 .الوقائية التي كانت سببا آخر في انتشار تلك اآلفة

 
 تتفشى المخدرات.. أمن ضباط وتواطؤ سياسية جهات بدعم

 ـ النجف علي اإلمام مدينة في

نون العراقي قبل االحتالل األميركي أّن القايذكر 
باإلعدام مرّوجي المخدرات للبالد كان يعاقب 

ً ، لكّن اإلعدام أُلغي بعد االحتالل وفُرضت  شنقا
ً  22عقوبات تصل إلى السجن لمّدة  وتعد .عاما

محافظات الوسط والجنوب و خاصةً محافظة 
البصرة األكثر تضررا من المخدرات فقد اعلنت 

كافحة المخدرات البصرة ان مديرية شرطة م
جرائم المخدرات يتراوح بين خمسين وستين 
شخصا كل أسبوع بالمقارنة مع ألف شخص العام 

  .الماضي كله

 
يتعاطون المخدرات في مدارس العراق 12 أطفال دون الـ  

وقال مسؤول اإلعالم بشرطة البصرة إن أكثر 
أنواع المخدرات شيوعا مخدر الميتامفيتامين 

ف باسم كريستال ميث ومحليا المعرو
ومن األنواع الشائعة أيضا األفيون . بالكريستال

ويطلق عليه في العراق الترياق وكذلك الحشيش 
 .واألقراص المخدرة

من متعاطي %77وتقول شرطة البصرة إن 
المخدرات الذين تم توقيفهم عاطلون عن العمل 

  .أو أصغر سنا 22وأكثر من ثلثيهم في سن 
درات بتدمير مستقبل وطموحات وتسبب المخ

الشباب العراقي الذين فقدوا االمل في عيش حياة  
 .كريمة

 .لتاخر النشر "السعد" نعتذر للزميل**    

 

 
 

بمناسبة حلول العام 
ومرور  2222الجديد 

ى صدور عام عل
 الصحيفة، تتقدم أسرة

 

 

 وقرائهاومتابعيها لكتابها 
 ،والتمنيات التهانيبأحر 

 المرابط ولشعبنا العراقي 
ومستقبل زاهر حياة سعيدة 

ومزيد من االنتصارات لما 
 .فيه تحقيق أمانيه

 

 
 

 

 

 من قتلني؟
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 ! بل هي صرخة شعب

 

   

 
                            احسان جواد كاظم                    

وأحد , نعت أحدهم من جوقة المداحين والرداحين
" انتفاضة تشرين الباسلة بأنها , محامي القتلة والسارقين

يعكس مقدار الغل الذي يعتمل في نفسه , "عفطة عنز 
السيما , المريضة ومن يمثلهم بالحقد األسود ضد شعبنا

وهو ورهطه يعيشون فترة سقوطهم المادي والمعنوي 
 .العراقيينبين 
" وإذا كان من بد لوصفها بهذا الوصف الدنيء لكانت  

واهانت , بوجه رموزكم وجبروتكم" عفطة شعب 
 .تعاليكم إلى الحضيض وهزت عروشكم الخاوية

لقد أطاحت االنتفاضة بمنظومتكم الفكرية والقيمية  
القائمة على الطائفية والفئوية وكل مخرجاتها من 

فذ إلى قناعات بعض واستطاعت أن تن, محاصصة
مريديكم البسطاء الذين عانوا من فسادكم وبذخكم على 
, حساب تضحيات أبنائهم على جبهات الحرب مع داعش

الفاشلين , حتى امتنعوا عن انتخاب قادتكم المنافقين
 .والخاسرين على التوالي

سمو انتفاضة شعبنا بادية للعيان وللقاصي والداني 
 :وتعلن عن نفسها بفخر 

 
 !مقابل ظالميتكم كانت اشراقتهم ف 

 !ومقابل عنفكم كانت سلميتهم 
 !وأمام عمالتكم كانت وطنيتهم الخالصة 
 !ونقيض كذبكم كان صدقهم وصدقيتهم 
 !امام غدركم كانت شهامتهم وفروسيتهم 

وخالف جنائزيتكم وسوداويتكم كانت فرائحيتهم 
 ! ونصاعتهم 

ة ارواحهم وضد جفافكم ويبابكم كانت نداوتهم وطراو
 !وشبابهم المتفتح 

 
لقد خلدت االنتفاضة كحدث بارز في سجل تاريخ بالد 

 .عالمة مضيئة منذ بزوغ فجره في أعماق… الرافدين
حفرت أسماء شهدائها في قلوب العراقيين بحروف من 

 .نور وستبقى في ضمائرهم
بينما قال التاريخ بعد الشعب كلمته فيكم ووضعكم في 

من قمع شعبه وامتص دماء فقراءه  مزبلته باعتباركم
وبدد ثرواته وتحايل على معتقدات البشر للكسب غير 

 …المشروع
 

 :وصح فيهم في هذا المحضر بيت األعشى  
فلم يضرها وأوهى قرنه … كناطحٍ صخرة يوماً ليوهنها

 الوعل 
 

ودماء الشهداء تصرخ , لعنة االنتفاضة ستبقى تالحقكم
 !!!هؤالء قتلتي : بوجوهكم 

 

  

 

 

 المانيا من خاطرة

  العاني غالب .د                                                         
 

 
 ..لماذا ال يجرأ احد من قول الحقيقة ؟

 الحقيقة المرة التي يعرفها كل الناس هي؛؛
 

 متهم ؛أحدا  ؛ -وبدون استثناء -بتكوينه الحالي كله ( باالطار التنسيقي ) ان ما يسمى 
تردي جميع انواع الخدمات المعيشية والصحية  من بما وصل اليه العراق وشعبه؛يعرف 

والتعليمية من مئاسي وبؤس وفقر وجوع وبطالة وامية وامراض نفسية وبدنية وتزوير 
سياسية مقيتة وتبعية / شهادات وتخلف وفساد مالي واداري وسياسي ومحاصصة طائفية

 …وحتى عطش في بلد وادي الرافدين
 نعم؛

ة التي مازالت تحميهم من المساءلة والمحاسبة والمثول ان خوفهم من تجريدهم من الحصان
إمام القضاء لمقاضاتهم على ما اقترفوه من اعمال ضد بنات وابناء الشعب العراقي على 

، هو الذي يدفعهم للتشبث والتهديد باستعمال القوة .مدى ما يقارب عقدين من الزمن العصيب
 كن ان يشملهم ويبعدهم عن مراكزهم،والسالح المختلف للتصدي الي محاولة او عمل يم
 22222 شهيد واالكثر من ـ 222ـ ال وللعلم، فان دماء شهداء الثورة التشرينية التحررية

الف جريح ومعوق ومهجر ومغييب ماتزال ماثلة امام اعين وضمير العراقيين الوطنيين 
 .…وضمير العالم الحي

 نعم؛
تهمون االوائل والمسؤولون عن كل االعمال انتم جميعا ، ايها الحشديون الوالئيون، الم

  ..الرذيلة وعن مختلف الجرائم بحق العراق وشعبه ، 
  …مازلتم احرار طليقونـ  مع االسف -عامها الثالث وانتم  لقد دخلت الثورة التشرينية

والسجون والمواقف ماتزال مملوءة باالبرياء وان عوائل جرف الصخر والعوجة وغيرها 
 .…م العودة الى ديارهمهلتي تحت سيطرتكم، ممنوع عليمن المناطق ا

قد كرر الشعب العراقي قول كلمته مثلما قالها قبل اربع سنوات  ٠١٠٠/ ٠١/ ٠١وفي 
  ..برفضه لكم

يحق له االنتخاب قد قاطع االنتخابات الماضية احتجاجا على  ٪ من الذين٠١ـ اذ ما يقارب ال
لهادفة اساسا ضد مصالح العراق وشعبه ، كما انه عمليتكم السياسية اللصوصية العرجاء ا

  …حتى جماهيركم المخدوعة منكم لم تنتخبكم
 ..لتعلن عن خسارتكم الكبيرة المتوقعة -رغم كل الشوائب  -وهكذا جاءت النتائج االنتخابية 

ورغم رفضكم الواضح من قبل الشعب العراقي ، تصرون عن طرق التهديد والوعيد  
 ..المغانم اللصوصية المبتغاة منكم قع التوافق والمشاركة فيبالسالح وفرض وا

وكما ان موقف الجارة التي تخدموها غير المشجع والمتمثل بسحب بعضا من غطاءها لكم 
  …كان مخيبا بعض الشيء المالكم

ان عدوانكم الجبان االخير ومحاولتكم الفاشلة الغتيال رئيس مجلس الوزراء ، كانت بحق 
  …خيانات واالعمال االرهابية التي تتصفون بهاقمة سلسلة ال

واجزم بانه ليس هناك اي مستقل مطلقا للعراق وشعبه في ظل بقاء وسيطرة هذه المليشيات 
  الوالئية ودولتها العميقة،

يسمى  وانا وبكل صراحة، لست مع موقف االخوة الكرد وال مع موقف تقدم وعزم من ما
  …ضحية والجالدبالبيت الشيعي وتوافقاته بين ال
وطني اليبني دولة وليس بمصلحة ألشعب  الال/ المصلحي / ان هذا الموقف االنتهازي 
  …العراقي وتطلعاته المشروعة

وهنا انادي االدعاء العام ورجاالت القضاء الوطنيين ان يؤدوا واجبهم الوطني ويحكموا 
  .…بالعدل خدمة للشعب العراقي ومستقبله

 

د حكم العدل والقانون في اول دولة في العالم قد سنت اولى القوانين حان األوان بان يسو
 …االنسانية في العالم

 ؟...؟ والى متى...هل أخرستكم الميليشيات الوالئية

   

 



 أرض الرافدين بدمائهمصوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت                                  7ص 2022 ينايرــ  كانون الثاني 51 23 العدد

 

 

 

 

  ابراهيم الزبيدي          

 

 الحسنة، النوايا أصحابُ  الخيّرون ينصحنا
 إلى ال المتليء الكأس نصف إلى بالنظر دائما،
 أن عسى بالخير نتفاءل أن بمعنى .الفارغ نصفه
 .نجده

 بقوة المفروض الواقع كان إذا العمل ما ولكن 
 بهذا يسمح ال لألجنبي والعمالة والمال السالح
 في العراق في هللا خلقه الذي للمواطن التفاؤل
 الظن يُحسن من كل وَجعَل الرديء، الزمن هذا

 ساذجا الحاكمة طفيليةال السياسية بالقشرة
 .جنون؟ من مس   وفيه وعاقال

 أعقاب في اليوم، العراقي، أمام يعد فلم 
 وُمغي بيها، وجرحاها وشهدائها تشرين انتفاضة
 .غير ال فقط األسوأ، أو السيء يختار أن سوى

 الجديدة، بنسخته مقتدى مسألة إلى ندخل واآلن 
 .ونختار لنقرر ونتعمق ونتأمل

 طويل المليشياوي (الجهاد) في سجله إن 
 ثماني مدى على الفاعلة، المشاركة في وعريق
 والتكتالت الحكومات جميع في سنة، عشرة

 التي االبتزازية االنتهازية الطائفية واالئتالفات
 من فإن وعليه  .المر الواقع هذا صنعت
 هو واألصعب وعوده، في الثقة الصعب
 يغامر نأ قبل تنفيذها على قادر بأنه االقتناع
 يخوض ثم الحاكمة، اإليرانية الخيمة ويغادر
 وتكون العراق، في أذرعها تقطيع حروب معها
 العراق عن رحيلها ببدء وقابلة مرغمة، هي
 .يديه على

 وتراجعاته تقلباته على عّودنا مقتدى وألن 
 الندامة، العجلة وفي العجلة، من فإن المفاجئة

 على القادر الصادق المرحلة رجل بأنه نُسلّم أن
 المليشيات ظلم من العراقية المالييين تحرير
 .تنتهي ال التي وتعدياتها وفسادها

 يظن أن والشطارة والحكمة الفطنة ومن
 يكون أن إثم، الظن هذا في وليس العراقيون،

 تستوجب جديدة إيرانية لعبة في شريكا مقتدى
 االحتياط، باب من السياسية، اللعبة قشور تغيير
 .لضرورةا وبحكم

 وطنية شعبية انتفاضة أية بأن جيداً  تعلم فهي
 أعظم تكون أن البد المرة، هذه جديدة، عراقية
  حساباتها، إرباك على وأقدر وأعمق وأوسع

 
 

 
 

 

 ....كل عام والعراق في إنتظار

 

   

 

 بوجودها، وعميقة كبيرة أضرار وإلحاق
 الثوي الحرس بنار قمعها من تمكنت لو حتى
  .المليشيات وحديد

ً  ترى تعد لم فإنها هذه، والحالة ولهذا،   في مانعا
 مقتدى صعود وتسهيل مليشياتها، أظافر تقليم
 ابب من الشيعي، السياسي البيت رئاسة سدة إلى

 التي التنسيقي اإلطار جماعات ولمعاقبة التقية،
 أوزارها، تتحمل ال خطيرة أضرارا بها ألحقت
 فأحرقت تجرأت التي تشرين انتفاضة ومنها

 الخميني إمامها صور ومزقت قنصلياتها،
 بصوت وصاحت سليماني، وقاسم الفقيه ووليِّها
 (.بره بره إيران) واحد

 عدم على حرصها من المرحلة هذه وفي 
 على مقتدى من أقدر أمامها ليس العراق خسارة
 سنوات أربع الغاضبين، العراقيين قلوب تبريد
 ببعضها، بالوفاء له ستسمح بوعود قادمة،
 بعض ويسحب الفاسدين، صغار بعض فيعاقب
 أوضاع ويغربل ،(الوقحة) الفصائل سالح
 للقوات العام بالقائد ربطه ويعيد الشعبي، الحشد

 ملحقا أو صدريا، إال يكون لن يالذ المسلحة
 الخيوط سيُبقي الذي األمر الصدري، بالتيار
 المكلف القدس فيلق قائد تصرف تحت كلها

 بال نفسه، قاءاني اسماعيل العراقي، بالملف
 قادم في هزائم وال انتفاضات، وال حروب،

 .االنتخابات

 

 في القادمة، الحكومة تكون لن شك، أي فبدون
 نوع من محاصصة حكومة إال حاالتها، أفضل
 حصصهم (اإلطاريون) فيها ينال ُمحس ن

 في الباقيي ن السنيي ن االئتالفي ن بمشاركة المقررة،
 دون الفقيه، الولي خيمة تحت مقعديهما نفس
 الحزبين مع ذاتُه، والحال .تبديل وال تغيير

 من اإليراني النظام مع المتخادَمي ن الكرديين،
 ومن طويلة، بسنين للعراق كياألمري الغزو قَبلِ 
 .السابقة المعارضة أيام

 المالكي، نوري المدعو الحقيقة بهذه ذّكَرنا وقد 
 البارزاني مسعود تحالف عن تحدث حين أخيرا،
 المسلحة التنظيمات وباقي الدعوة حزب مع

 أوائل منذ إيران أنشأتها التي العراقية
 األخيرة زيارته على علق فقد .الثمانينيات

 الديمقراطي بالحزب عالقتي" فقال، ربيل،أل

 

 

  

 قديمة عالقة بارزاني مسعود واألخ الكردستاني
ً  مجاهدين كنا عندما للثمانينات، تعود  في معا
 ومن بهم، قديمة عالقتي .والكهوف الجبال
 ".أزوره أن جداً  الطبيعي

 أرادها التي الوطنية األغلبية فحكومة إذن،
 إال تكون لن (غربية وال شرقية ال) مقتدى
 وأحدِ  الصدري التيار بين شراكة حكومة

 وسوف .الكرديين والحزبين السنيي ن، االئتالفين
 هوشيار تنصيب على بالموافقة الطبخة تكتمل

 الجمهورية، ارئيس حسين، فؤاد أو زيباري،
 .الرئاستين  البارزاني، مسعود ليصبح

 رهين العراقي الوضع سيبقى آخر، بمعنى
 زرعها كما الثالثة، والعنصرية الطائفية البيوت
 بيت بريمر، بول األمريكي المدني الحاكم
 بقيادة ولكن كردي، وبيت سني، وبيت شيعي،
 يمّسه ال الذي المقدس تمس ال جديدة صدرية
 .رونالُمطه   حتى

 لن ،2222 العام وحتى اآلن فمن وعليه، 
 هو الجديد العهد دام ما انتفاضة، هناك تكون
 الفساد، ومحاربة االحتالل، من التحرر عهد
 والبناء العدالة وتحقيق الفصائل، سالح ولجم

 على والتسويف، بالمماطلة ولكن والرخاء،
 وأموالي الغنيُّ  أنا) قال، الذي المتنبي طريقة
 (.عيدُ الموا

رون، يعود فلن   يطلق ولن المغي بون، وال المهج 
 يحاكم ولن السرية، السجون نزالء  سراح

 واحتالل سبايكر، مجزرة عن األول المسؤول
 مع المواجهة من الجيش وهروب الموصل،
 مزاجيا العام، المال بعثرته وعن داعش،

 بملفات واحتفاظه خالصة، شخصية وبحسابات
 تسليمها وعدم ملفقة، أو يةحقيق وفساد خيانة
 خصومه لتسقيط فقط واستخدامها للقضاء

 أصحاب من لآلالف رعايته وعن السياسيين،
 األموال استرجاع رفضه ثم المزورة، الشهادات
 الشهادات، بتلك عليها حصلوا التي المختلسة

 إليران خلفية حديقةً  العراق جعله وعن
 الميليشيات فتنشيء تشاء كما بها تتصرف

 وتفجر الحرائق وتفتعل العصابات تسلحو
 وتعميق الفتنة إلحداث والسنية الشيعية المراقد

 وعن العراقي، الشعب مكونات بين العداوات
 االنتهاكات أنواع شتى عصاباته ممارسة
 ثم ومعتقالته، سجونه في الهوية على الفظيعة

 وزيرها باعتراف ،(عدله) وزارة  قيام عن
 القاعدة قادة ُعتاة من أعداد بتهريب نفسه،

 عبورهم وتسهيل غريب، أبي سجن من وداعش
 لن جرائم من غيِرها عشراتٍ  وعن سوريا، إلى

 على القدرة سيملك من شريفا وال وطنيا يكون
 .يفعل وال غداً، محاكمته،

 فلليقُل ه مخالف آخر رأي لديه الذي أما 
نا،   .العراقيين تنفع الذكرى فإن وليُذكر 
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  ! ميكافيلي والعرافة البلغارية فانغا ، معاً بلسان واحد
 

 

   

 

لوج في قطبي األرض وانقراض أنواع من الث

الكائنات من السلسلة الغذائية للمزيد من 

وحتى , الحيوانات والحشرات والنباتات

. تضرر األحياء المائية بسبب التلوث البيئي

كلها تهدد الوجود البشري على كوكب 

 لذا فإن االوبئة واألمراض ستكون, األرض

ً حسب مكيافيلي إلعادة ال توازن حالً طبيعيا

 .البيئي

 
 وفيما سكان العالم في تزايد تنخفض الموارد الغذائية

سيتيقن بأننا نتوفر , ومن يتابع اليوم األخبار

مع انتشار واسع , على بؤر حروب عديدة

 .لفيروس كورونا وتحوالته الخطيرة

ورغم محاوالت إطفاء بؤر الحروب والسباق  

الالهث وراء جهود اكتشاف لقاح او عالج 

إال أن احتماالت اندالع , ع يلجم كوروناناج

حروب قد تكون نووية او تطور األوبئة تبقى 

 .مفتوحة

وبينما تقف البشرية عاجزة عن التحكم 

عليها أن تبتكر الطرق , بالزيادة السكانية

والوسائل الناجعة لتلبية وتوفير حاجات 

 .ومتطلبات ذلك

" سلسلة المعرفة " قرأت منذ سنين طويلة في 

ي كانت تصدرها وزارة المعارف الكويتية الت

"  الكائن البشري األخضر " عن أبحاث عن 

الذي يعيش ويحيا كما " الكلوروفيل " ذي 

النباتات في الطبيعة أو عن االستفادة من 

الحشرات كمصدر رئيسي للبروتين الغذائي 

بسبب سرعة تكاثرها وحجم المساحة 

 ..الصغيرة المطلوبة الكثارها

ستفادة من النفط في ة أخرى االوفي دراس

بالتدخل الكيمياوي لتحوير  توفير اللحم

األواصر العضوية للبترول وتحويلها إلى 

 . بروتينية

تعارض أوساط واسعة الدراسات المتعلقة 

بالهندسة الوراثية للسيطرة على األمراض 

 , وتتحدث عن خطورتها على الجنس البشري

 

 

 

   احسان جواد كاظم     
 

مقاالً عن النظرية المالثوسية , قبل أيام, بتكت

وتوقعات وحلول واضعها لمعالجة االنفجار 

حيث أشار , ه كوكبناالسكاني الذي يعاني من

في  (  1220 -1744)  توماس مالثوس

معادلته األُسيّة ان الحروب ستكون المعادل 

المطلوب بين زيادة السكان وانخفاض الموارد 

 .الغذائية

ي لنيكولو مكيافيلي على رأ, أخيراً , وقعت

ال يختلف في فحواه عن , (1227- 1047)

ً , جوهر ما قاله زميله بالحل , الالحق زمنيا

ربما , المأساوي للمشكلة ولكن ليس بالحرب

بسبب عدم ضراوة الحروب في زمانه كما في 

بينما شهدت , بحكم التطور, زمن مالثوس

ما عند: " انتشار الطاعون , في حينه, أوروبا

تعج كل مقاطعة في العالم بسكان ال 

وال االنتقال إلى , يستطيعون البقاء حيث هم

 ".فإن العالم سيطهر نفسه … مكان آخر

وهو بذلك يختلف عن مالثوس فليس الحروب 

من االنفجار السكاني وما ( المنقذ ) ستكون 

األمراض هي التي " يأتي به من مجاعات بل 

هير الذاتي ستشكل الطريقة الطبيعية للتط

 ".للعالم 

يشير المتخصصون أن عدد السكان المثالي 

بحسب , مليارات  0لكوكب بحجم  كوكبنا هو 

بينما عدد , ما يمكن توفره من موارد غذائية

 7أكثر من , اليوم , سكان األرض تعدى

 . مليارات

 

كما أن زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكاربون في 

وث البيئي الجو واتساع ثقب األوزون والتل

 وذوبان واجتثاث الغابات وحرائقها والتصحر

ألنها تعطي مناعة دائمة وتمنع الكونترول 

بينما العالجات , الطبيعي ألعداد السكان

ألمراض مثل الكوليرا وشلل األطفال والتدرن 

وتعطي , تجعل األنسان أكثر مناعة فحسب

لعملية تطور المناعة البشرية الطبيعية من 

وهي قد تستغرق مئات أو , المرض دورها

 .آالف السنين ألكتساب مناعة تامة

ً في ذلك , فالتطور عملية بطيئة والتدخل جينيا

قد تؤدي إلى نتائج , بهدف إحراز قفزات طبية

ألن إزالة سمة بشرية , غير محسوبة العواقب

واحدة قد تؤدي إلى تغيير في مئات السمات 

 . محدثة نتائج كارثية, األخرى

ث الخيال والواقع وتعزيزاً لهذه وبين حدي

تأتي توقعات العرافة البلغارية فانغا , المخاوف

مضيفة عليها بهاراتها , لتغذي هذه المخاوف

 ٠١٠٠فقد تنبأت قبل وفاتها للعام . التخمينية

بأنه بنتيجة االحتباس الحراري ستتحرر أنواع 

قديمة من الفايروسات بعد ذوبان الثلوج عن 

سيبيريا ستشكل خطراً جديداً  أنهار جليدية في

 .على البشرية

عدم تحقق ذلك وأن تكون من , بالطبع, نأمل 

ضمن توقعاتها التي لم تتحقق في األعوام 

 . السابقة

عندما تبجح الحجاج بن يوسف , يذكر أنه

بعدم انتشار الطاعون , الثقفي امام أهل العراق

هللا أرحم من : " قال الناس , في فترة حكمه

أنت , ع علينا مصيبتين في آٍن واحدأن يجم

 !"والطاعون 

وقد تجمعت علينا احتماالت , اليوم, فكيف بنا

وفيروس , ال ناقة لنا فيها وال جمل, حرب

 !متغطرس ومتسلطين بغاة ؟ 

 

 

         

 

 ضة تشريناانتف .. العددجدارية 
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 وسن كامل س
 

 
 

 فهي يةالتال القصيدة وياسادتي ياسيداتي تأملوا
  ..الطويل جرحنا بقدر مؤلمه

 والحصار الحروب مستنقع الى عراقنا يجر من هناك
 الوكيل ونعم هللا فحسبنا المذهب و الدين نصره بحجه

 المبكية الصورة على تعليق عن عباره هي قصيدة
 ..القلوب وتدمي الضمائر تهز والتي

 القمامة مجمع على لتصعد أختها ظهر تمتطي طفلة
 ..العيش لقمة عن للبحث

 :بعنوان

 (قادتي الكرامة داس فقد دوسي)

 واصعدي أخية ظهري أمتطي هيا

 سيدي بقايا من واطعميني بل

 اضلعي تمزق كي برجلك دوسي

 ساعدي وأنهك دمرني فالجوع

 أجد لم ألني أضجر فلم دوسي

 موردي فهذا ليأويني مورد

 قادتي الكرامة داس فقد دوسي

 يمولد بساعة شرفي على وقضوا

 وجبة وهاتي ظهري الترحمي

 الردي لي فهاتي الغالي الشهي لهم

 

 ...قادتي الكرامة داس فقد دوسي

 

 

   

 

 وجبتي يسلب قبل من اسرعي هيا

  يعتدي علينا فيغلبنا كلب

 مسمعي يخاطب هر تسمعي هل

 مقعدي فهذا حقي التأخذوا

 فابتسم عذرا األهرار ياسيد

 يدي في والمذلة الكرامة فلك

 شاهق منيف قصر يف لتبيت

 أرغدي وعيشك سرر على نومك

 ومالنا العراء في نحن ونبيت

 بارد بليل مأوى وال فرش

 ثروتي وباعوا بيتي على بسطوا

 أوردي وقصوا قوتي على وسطوا

 التيأسي أخيتي ترين ماذا

 فاسدي بروث خبز ولو وهاتي

 

 وجبة ألملم كي أخية صبرا

 أسودي وشعر أقذار بين من

 ماخلفت أنتشل دعيني صبرا

 قائدي وقصعة ساداتي سفرات

 ألن ليكفينا قوتا أجد ال قد

 عائدي تملك القصر كالب سادة

 

 

 سوسن كامل 
 

  ؟( العظيم العراق) بـ العراق سمي لماذا تعلم هل

 هو األرض حكم بالتاريخ جبار ملك اول ألن

 بابل أن كما سنه 222 لمدة وحكم النمرود

 المره التاريخ عبر مرات ثالث رضاأل حكمت

 الملك بقيادة الثانيه والمره النمرود بقيادة األولى

 اإلمبراطور بقيادة الثالثه والمره نصر نبوخذ

 اآللهه بوابة تعني وبابل المقدوني اإلسكندر

 فيها وولد وماروت هاروت الملكين هبط ومنها

 واول نوح الكائنات ومنقذ ابراهيم األنبياء ابو

 .السالم عليهم إدريس بالقلم طخ من

 

 مهد يُسمى الوحيد البلد هو العراق وان

 حضارات 2 قامت أرضه على ألن الحضارات

 واألكديه والبابليه واآلشوريه السومريه وهي

 الحضر مملكة وحضارة ميشان مملكة وحضارة

 الميديه والحضارة اشنونا مملكة وحضارة

 بغداد عاصمتها كانت التي العباسيه والحضارة

 جنوب سومر أرض من التاريخ وبدأ وسامراء

 على يحتوي العالم في الوحيد البلد وهو العراق

 اآلثار عالم وقال أثري موقع 12222 من اكثر

 العراق أرض في فأس ضربة كل كييرا ادوارد

 ..آثار منه تخرج

 
عاصمة آشور األثرية التي دمرها تنظيم .. نمرود 

لعديد من االماكن خالل سيطرته على ا" داعش"
 .االثرية في العراق

 
    

عند الخوض في قصة نمرود فاننا تتحدث **  
 . إبراهيم النبي حول ثالث حكايات أحدها عن
 

 العراق مهد الحضارات 

 

   

 



 أرض الرافدين بدمائهمصوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت                                  11ص 2022 ينايرــ  كانون الثاني 51 23 العدد

 

 

 

  الربيعيدمحم . د. أ                              

 

متأكدا مما إذا كان الشخص الى اين يتجه نظامنا التعليمي؟ لم اعد 
انا غير . الحاصل على شهادات اولية او عليا هو شخص متعلم حقا أم ال

متأكد مما إذا كانت السيرة الذاتية التي تحتوي على قائمة بأسماء 
الشهادات تعني أن الشخص يمكنه فهم كتاب او بحث او مقالة او نص أو 

ييم المواقف المتعلقة الرد على رسائل البريد اإللكتروني أو حتى تق
 .بوظيفته بشكل صحيح

 امكانات كاملة

أال يجب أن يمّكن التعليم الفرد من الوصول إلى إمكاناته الكاملة في 
الحياة، ومن القيام باالعمال التي تفيده والمجتمع ككل؟ اال يجب أن ينتج 
ن التعليم فردا يمكنه التفكير بنفسه ويمتلك المهارات األساسية؟ اال يجب أ

يكون االنسان المتعلم قادرا على الحكم على العواقب وتقييم المواقف في 
 الحياة ورؤية آثارها على الذات واآلخرين؟

أال يحتاج الطالب إلى توجيههم نحو تطوير األفكار المبتكرة التي تمثل 
حلوال لمشاكل عالمنا الحالي؟ كل معلم ومدرس لديه القدرة على خلق عالم 

لكن لماذا ال يحدث هذا في . ديهم القدرة على تحقيق ذلكطالبنا ل. أفضل
 الواقع العملي؟

اال يمكن أن يكون   لماذا يستمر هذا االنفصام بين المدرس والطالب؟
المعلم مدربا لطلبته بدال من مجرد تلقينهم االسئلة واالجوبة وكل ما يشعر 

النقدي بأنه جزء من التعليم؟ تدريب المدرسين والطالب على التفكير 
 .الحر هو أكبر وأفضل استثمار يمكننا القيام به من أجل مستقبل أفضل

اال ترى ان الجهل في بلد مثل العراق هو السبب الجذري للعلل السياسية 
والشرور االجتماعية، وان محاربته بالتلقين المدرسي والعائلي والديني ال 

لنقدي في مكافحة فائدة يرجى منها؟ برأي انه هنا تكمن أهمية التفكير ا
فغالبا ما يكون عدم القدرة . الجهل واألفكار العبثية والمتطرفة والخاطئة

إن عدم . على التفكير النقدي عقبة رئيسية في المناقشات بين العراقيين
المرونة وانعدام المنطق قد سمما قدرتنا، كأفراد وكشعب، على تقييم 

 .المواقف وتقديرها

 .درسة هو المكان الذي تبدأ فيه هذه اإلعاقةغالبا ما يكون البيت والم

 .يتم قمع األطفال بسبب التمرد بأشد الطرق

ويتم استخدام الدين للتحقق من صحة السلطة األبوية، ويستخدم مفهوم 
ال . عدم االحترام لقمع األسئلة ويتم الترويج لإليمان األعمى كأسلوب حياة

. داء اإلدراكي الكفءعجب إذن أن التكييف االجتماعي يفوز على األ
 .  ومن المفارقات أن الوضع يزداد سوءا في المدرسة والجامعة

في العراق، يذهب الطالب إلى المدرسة، ثم يعود إلى المنزل ويؤدي 
ساعات من الواجبات المدرسية، وإذا كان الوقت متاحا، يلعب ألعاب 

هناك عدد قليل جدا من الفرص لممارسة الرياضة أو . الكمبيوتر
 العراقي  إن معرفة الطالب. أو األنشطة األخرى بعد المدرسة الموسيقى

 

 

 

 إنعدام التفكير النقدي من سمات العقل المتخلف 

 

 

   

 

وتتأثر قدرته على . العامة بالعالم أقل بكثير من معرفة الطالب الغربي
من النسخ والحفظ والتكرار العمل في مجموعات، ألن التدريس كله ينبع 

إنه يتدرب على االمتحانات وخوضها في كل . في االمتحان لما يتذكره
مما يجعله بارعا جدا في إجراء االمتحانات بالمقارنة بالطالب في . وقت

 .المدارس الغربية، ال اكثر وال اقل

 اساليب تدريس

عن ندرة يعاني الطالب من الميل إلى أساليب التدريس التقليدية فضال 
يتم ببساطة . المدرسين الذين يمتلكون المعرفة الكافية حول متطلبات المهنة

نشر المعلومات، ويفشل المعلمون في بذل جهد إضافي لتوفير موارد مفيدة 
في كثير من األحيان، ال تعطى . أو ترتيب أنشطة محفزة داخل الصف

في معظم . بقيةاهمية للحوار بينما يكون إكمال المنهج الدراسي له األس
األحيان، تعتبر محاولة خلق مساحة للحوار بمثابة هجوم على معرفة 

بالطبع يظل المرء في حيرة من أمره لمعالجة مأزق أولئك . وسلطة المعلم
االميين واالميين المقنعين، والذين يعتمدون على المعلومات المضللة 

الشيوخ ورجال الصارخة التي تقدمها الفضائيات والسياسيين الفارغين و
 .الدين، لذلك يظل نطاق التربية والتعليم محدودا

. هناك إحساس زائف من اليقين فيما يتعلق بدور المعلم في تلقين الطالب
النظام . كما يبدو ليس من شأن المعلم فتح النقاش واالستماع الى االراء

عال، التربوي العراقي ال يؤمن بأن الحجج والمناقشات هي مقدمة للتعلم الف
وأنه على الرغم من أن الرغبة في أن تكون على حق هي رغبة جامحة، 
إال أنها تمنع سعة االطالع وتعزز وباء النظرة الضيقة المتوطنة للغاية في 

 .عراقنا

هذا التمسك بالمعتقدات واألفكار دون تفكير مقنع هو بالضبط ما يغذي 
 .انعدام األمن والفوضى السياسية والفساد المستشري

 

مع هذا، الوضع ليس مروعا تماما حيث توجد استثناءات معينة للوضع 
مراجعة مكثفة للسياسات : لكن ما نحتاجه هو شديد التعقيد. العام السيئ

المدرسية واألكاديمية، وإدخال طرق بديلة للتدريس، وتدابير تهدف إلى 
اءات مراقبة تنفيذ السياسات، واالهتمام باراء وتعليقات الطالب، واإلجر

األخرى ذات الصلة التي تشكل طريقة عمل على المستوى الكلي مصممة 
خصيصا لتعزيز الحوار وخلق مساحة للتفكير الحر والنقدي داخل 

 .المؤسسات األكاديمية

نتيجة لذلك ، يمكننا توقع أن نرى تأثيرا متدرجا من المجال األكاديمي إلى  
 .ل مفاصل الحياة اليوميةالمجال المحلي وستصل في نهاية المطاف إلى ك

التفكير النقدي أمر حيوي لتقدم الفرد والمجتمع، ومن مصلحتنا، كشعب، 
إيالء االهتمام الواجب لهذه الظاهرة التي يتم التغاضي عنها مؤسساتيا 
ومجتمعيا، وإال سنستمر ننظر الى تخلفنا ببساطة الى انه مجرد تخلف في 

 .بناء الحجارة
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 صورتان وجهان لعملة واحدة وهي المرأة العراقية

 

   

 

  لي سفيحعبد ع. د.أ     

 

 بألف وأنتم عام كل القراء، أعزائي البداية في 
 من العديد وتتبدل آخر، وجاء عام رحل .بخير

 دائم وللعراق لألحبة حبنا يبقى ولكن األشياء،
 من العراق معاناة تتغير هل .السنين تغيره ال

 هي أم المستقرة، غير والسياسة الخدمات سوء
 .له؟ حبنا مع دائمة

 تجذب عادة والجميلة الرائعة صورال          
 المختلفة المعاني من تحمله لما لرؤيتها اذهاننا
 ومفرحة سعيدة المعاني هذه تكون حيث داخلها

 .حزينة او

 هاتين تناقض تفكيري على أستولى          
 صورتان .المشهدين وهاذين الصورتين،
 متناقضان عالمان .واحد اطار في متناقضتان

 في أبدع فنان لست اني رغم واحدة، صورة في
 .الصور دمج

 في عراقية لبنت األولى، الصورة          
 .غرام كيلو 42 تزن أثقاال ترفع شبابها ريعان
 غاز قنينة ترفع عراقية أم الثانية الصورة اما
 .غرام كيلو 22 تزن

 .وجهان فللقمر القمر، يقرأ أن أراد من          
 مختلفتين قرائتين .مظلم ووجه مشرق وجه
 يقرأ أن أراد من كذلك .واحدة لحقيقة

 مختلفتان صورتان فهما أعاله الصورتين
 .العراقية المرأة وهي واحدة لحقيقة

 هو الصورتين هاتين نشر من الهدف          
 حجم رصد :هو جوهرها فكرة ايصال

  العراق في نعيشه الذي  والتناقض االختالف
 .واحد اطار في صورتين بجمع وذلك

 كبير قدر يحمل عالم في نعيش صحيح          
 الذي الوقت في والمفارقات، التناقضات من

 السعادة الى تبعث األولى الصورة فيه تجعل
 األسف ومع الثانية الصورة أن اال والفرحة،

 .وبقاء وجودا األكثر وهي والمعاناة األلم وهي

مظلومية حواء العراقية على حد قول           
جلو مرعي، قد يكون عنوان عريض، هادي 

من الصعب االحاطة به ألن المرأة العراقية بين 
 الواقع بين الحروب، وقسوة الحياة مصاعب

 

 

 

 تجرعت  بأمهم، أوالدها وجهل والطموح،
 أبو كؤوس تضاهي واأللم المرارة من كؤوسا
 أم غنتها والتي الشعرية ابداعاته في نؤاس
 .الساحر بصوتها كلثوم

 تشعر مبهجة، مفرحة صورة األولى، الصورة
 كبرياء عن تعبر ألنها وبالفخر بالسعادة

 تبين صورة وهي العراقية، المرأة شموخو
 حصدت التي العراقية للمرأة المشرق الوجه
 رفع في وبرونزية وفضية ذهبية مداليات ثالث
 والتي األثقال لرفع العربية البطولة في األثقال
 من والعبة العب 222 من أكثر فيها شارك
 اسراء :هن الثالثة البطالت .عربية دولة 10

 .دمحم وايمان دمحم، دربا محسن،

 أكثرها وما مخجلة صورة الثانية، الصورة اما
 أو عمدا عنها الطرف ونغض الحالي واقعنا في

 للمرأة جدا مخجلة صورة فهي ذلك، مع .جهال
 احتياطي في العالم دول أغنى بلد في العراقية
 المظلم الوجه عن تعبر الصورة هذه .النفط
 رأةللم والتحدي الصبر تبين العراقي، للقمر

 .شاقة حياة ظل في العراقية

 صور العراقية للمرأة صارت اآلن          
 أرقام سجلت التي تلك أفضلها ربما متعددة،
 حواضر بين متميز مكان لها وابدت ، قياسية
 المرأة كفاءة على تدل الصورة هذه .العرب
  .الذاتية وقدراتها العراقية

 

 :وهو جواب له أجد لم الذي السؤال          
 مثلما العراق، على سيزيف اسطورة تنطبق هل

 على حكما فأصدروا األولمبياد آلهة غضبت
 غير عمل في أبدية حياة يعيش بأن سيزيف
 جبل الى صعودا صخرة دحرجة وهو أال مجد
 مرارا جديد من نزول للتدحرج تعود حتى

 حياة العراقيون يعيش هل .نهاية وبال وتكرارا
 على حكم الذي الشقاء هذا كبير حد الى تشبه

 .به؟ سيزيف

 بنساء مقارنة العراقية المرأة على كتب وهل 
 جوائز من السبق قصب تحوز أن العرب،
 في األثقال رفع في وبرونزية وفضية ذهبية

 .أتراحها؟ وفي أفراحها

 

 

 

 ناجي دمحم
 

. تعودنا ان نكتب تمنياتنا لبداية كل عام جديد 
رغم أني أراها هذه المرة أكتب بضعة تمنيات 

مسبقا بعيدة التحقق ، فهي صعبة المنال ، 
وخارج المألوف والتيار السائد ، لكن البد من 
الحلم والتمني والدعوة والعمل لتحقيقها ، ولو 

فما أضيق العيش لوال فسحة … بعد حين 
 !لاألم
 
أن يكون العوار المزمن في العالقة بين ـ  
أنا  - السلطة والمثقف -السلطة والمواطن )

هو الموضوع األساس والسائد فيما ( واآلخر
يُكتب ، ألن هذا العوار بمختلف مظاهره 
وافرازاته ومسمياته هو أساس الخراب وهالك 

 .والمستقبل… الحرث والنسل 
  
وليس  -حرياته وكرامته  -أن يكون اإلنسان ـ  

السلطان بمختلف مسمياته وزمانه ومكانه ، هو 
ي كل مجاالت الفكر واألدب المعيار في الكتابة ف

غياب هذا . والفن والرؤية للوقائع واألحداث 
، إن ( اإلبداع)يقلل من قيمة ( المعيار اإلنساني)

 .لم يلحق بصاحبه العار ابد الدهر
  
( باختالف التعريفات -المثقف )أن يمارس ـ  

دوره ، ويكون لديه موقف جريء ناقد للواقع 
ه عن السبب المزري لإلنسان ، ويقدم رؤيت

والمسبب ، ويقترح الحلول ، بدال من االستمرار 
المآسي ونظم القصائد ( الوقوف على أطالل)في 

 . ومراثي اللطم على الصدور والخدود
 
تفعيل المطالبة باعتماد الدستور اوال واخيرا ـ  

في الخطاب السياسي واإلعالمي والثقافي 
د العراقي ، والذي ال وجود فيه ألعراف وتقالي

المحاصصة لمؤسسات الدولة ونظامها السياسي 
الخ ، ومن ثم تعديله بما ... كردي /سني/شيعي

 .يتفق تماما مع مبدأ مدنية الدولة العراقية
 
 !وكل عام وانتم وكل البشرية بخير وسالمـ  

 

 
ي
ك
و
ن
 
ا
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 2222تمنيات بالعام الجديد 
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 لة موضوعية واجابات علميةاسئ
 
 
 
 

 

   

 

 خزعل الماجدي المفكر االستاذ

على اسئلة يجيب  ـ عبر ـ الناشر االسبوعي
 :االستاذ 2222يناير  2في تقدم بها  هامة

    ضياء الجنابي       

  :ا منهانستعرض بعض

 الدين بين اللبس أوجه ما:  7سؤال وجواب 

 اريخ؟كت والدين كعلم

 : االستاذ الماجدي

ً  ليس الدين  من يومٍ  في كذلك يكن ولم علما

 طريقة الدين تاريخياً، يكن لم وكذلك األيام،

 العقل مراحل من مرحلة تمثل التفكير في نظر

 ال وهذا محلها، وحلّ  العلم جاء وقد البشري،

 جداً  مفيدة هي بل ضرورية، غير أنها يعني

 أن يمكن وال والمجتمعي النفسي التوازن في

 مع التواصلي العطش سدّ  في بديل لها يكون

 تكون أن في تتوقف أن يجب ولكنها هللا،

 ذلك في تنجح لم ألنها التاريخ أو العلم مصدر

 ُ  .سابقا

 

 لتراجع تفسيرك هو ما:  8 وجواب سؤال

  الغرب؟ في الدين

 : االستاذ الماجدي

 وحياة حضارة تأسيس في الغرب نجاح

 تتمكن الغربيين حياة جعلت حديثة عصرية

األساسية الحياة مستلزمات على السيطرة من   

 

   ل الماجديخزع. د   

 

ً  ، الغربي اإلنسان انتبه وقد ووفرتها،  خصوصا

 حياة في الدين حجم إلى ، منهم المفكرون

 الدينية المؤسسات أخضعوا ولذلك الناس،

 بجانبيها الحياة كل له تخضع الذي للقانون

 الدين سلطة فانكمشت والديني، المدني

 بمقدور وصار الطبيعي، بحجمها وأصبحت

 دور إلى يذهب أن الدين حتاجي الذي اإلنسان

 من وفرة وهناك الدينية والمؤسسات العبادة

 النشاط وكلّ  به، تعنى التي واألفكار الكتب

 للقانون، يخضع لكنه وموجود، محفوظ الديني

 حياة في الطبيعي حجمه الدين أخذ وهكذا

 كان ما عن تقلّص انه لو كما فبدا المجتمعات

 .عليه

 المجتمعات تقود دياناأل فمازالت الشرق في أما

 أن كما واقتصادها، وقوتها وتقاليدها سلوكها في

 الحديث بالعصر اللحاق في الشرق تأخر

ً  جعله ومنجزاته  على االنكفاء إلى فيلجأ نكوصيا

 تفوق ويعتبر الغرب، من به ويتحصن دينه

ً  أمراً  الدنيا أمور في الغرب ً  تافها  بأمور قياسا

 .والدين والغيب اآلخرة

كيف ترى التفاعل الثقافي  : 22وجواب  سؤال
 ؟اليومي بين العرب وأوروبا

 : االستاذ الماجدي 

التفاعل الثقافي العربي األوروبي ضعيف جداً  

فبالرغم من وجود التواصل الرقمي ووجود 

اإلنترنت وسهولة االتصاالت، ال تزال هناك 

حواجز عديدة سببها األول اللغة، والتي أفضت 

فن التعامل السليم بين جهتي  إلى عدم إدارة

الحضارة أقصد الشرق والغرب، أتمنى أن ال 

يستمر العرب بطريقتهم هذه في تعاملهم مع 

الغرب والشرق كذلك في آدابهم وفنونهم ألنها 

الوسيلة األفضل في التعامل اإلنساني، وألن 

العلم محتكر  من الغرب وإسهاماتنا فيه 

 .متواضعة جداً 

 

 

  

 

 ء مهدي عال/ تقديم 
ً )كتاب   ( كيف نُهب العراق حضارةً وتاريخيا

تأليف الصحافي الفرنسي فيليب فالندران، 

: معلومات وتحفظات. وترجمة أنطوان الهاشم

الكتاب يروي بشكل توثيقي روائي حيثيات 

التي  -كما يسميها المؤلف  -ووقائع المجزرة 

حدثت للتراث واآلثار العراقية التي يعود 

مسة آالف عام قبل الميالد، خالل بعضها إلى خ

 .2222فترة االحتالل األميركي للعراق سنة 

 
وبالمناسبة فقد ترك جيش االحتالل األميركي 

دخوله بغداد محتال وكانت التأشيرة " تأشيرة"

عبارة عن قذيفة دبابة في جبين بوابة المتحف 

وللتعرف على أهمية وقيمة . الوطني العراقي

اقي المقصوف أميركيا المتحف الوطني العر

لنقرأ ما اقتبسه المؤلف من كالم للباحث 

األميركي ماك كير جبسون بصدده حيث قال 

ليس هناك متحف آخر يستطيع أن ينافس )

متحف بغداد بمحتوياته من مجموعات التحف 

وتعود أقدم أثاره (! الفنية لبالد ما بين النهرين

إلى عصر ما قبل التاريخ في األلفين السابع 

والسادس قبل الميالد في " قرية جرمو"م في .ق

آثار تل حسونة وآثار جنوب العراق في األلف 

 !م.الخامس ق

على الرغم من هذه الطريقة غير األمينة علميا 

وأخالقيا حتى درجة التواطؤ أحيانا، التي كتب 

بها فالندران كتابه، يبقى مفيدا االطالع على ما 

ائع وتفاصيل تضمنه هذا الكتاب من حقائق ووق

هذه النكبة الثقيلة التي تضاف إلى نكبات 

العراق األخرى بسبب الغزو األميركي سنة 

، عسانا نعرف جزءا من حقيقة ما جرى 2222

لبالدنا وتراثنا الحضاري المدمر والمنهوب من 

قبل زبل الحضارات، الغزاة اإلمبرياليين 

  !األميركيين، وأتباعهم المحليين الطائفيين

 

حضارة  هب العراقكيف ن  

 فيليب فالندران/  وتاريخا
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 اإلستعمار اإليراني للعراق أخطر اشكال اإلستعمار

 

 

 

   

 

               

 زكي رضا              

 
بعيدا عن العاطفة مع التحلّي بشيء من 
المنطق والنظرة الحيادية للعراق اليوم، 
نستطيع أن نقول ولحدود بعيدة من أنه أي 
. العراق يرزح تحت حكم إستعماري شرس

عراق اليوم  ليس إستعمار بالشكل وإستعمار ال
المتعارف عليه من حيث إستعمار دولة 
ألخرى لنهب ثرواتها، أي ليس كما اإلستعمار 
القديم الذي كان يعمل على اإلستيطان في البلد 
المحتل ونهب ثرواته، على الرغم من أّن هذا 

أّما كون . األمر قابل للنقاش في العراق اليوم
وم هو إستعمار حديث، اإلستعمار بالعراق الي

كما كان اإلستعمار األوربي لبلدان العالم 
المختلفة في آسيا وأفريقيا خصوصا بعد الثورة 
الصناعية، إليجاد أسواق لتصريف منتجاتها 
والبحث المستمر عن الخامات الرخيصة، 
فاألمر ال يخلو هو اآلخر من اسئلة قابلة هي 

 . األخرى للنقاش في حالة بلدنا
 

ستعمر دولة على مدى التاريخ، ااّل ولم تُ 
وكانت تنّظم مقاومة مسلّحة بشكل أو بآخر 
ضد المحتلين الغزاة، ولم يتخلف الشعب 
العراقي في مواجهة اإلحتاللين البريطاني 
أثناء ثورة العشرين، ومقاومة المحتلين 
األمريكان بعد اإلحتالل األمريكي سنة  

. عن هذه الشعوب في نضالها الوطني 2222
ولو راجعنا تاريخ مقاومة الشعوب للمحتلين، 
فسنرى إنها حققت وعلى رغم قوافل الضحايا 

وفي الحقيقة . نصرا عليها في آخر المطاف
فأّن مقاومة المحتلين عسكريا وعلى الرغم من 
كثرة الضحايا والخسائر في هذا الطريق، هو 

فالشعوب التي قدّمت . أسهل أشكال النضال
الف من القتلى في سبيل عشرات أو مئات اآل

نيل حريتها وُدّمرت مدنها كما فيتنام مثال، لم 
تخسر أهم معاركها وهما المعركتين الفكرية 

وعدم خسارتها هاتين المعركتين، . والثقافية
فتح الطريق أمامها لإلستقالل الحقيقي والسير 

 .قدما في بناء بلدها
 

هل العراق اليوم دولة مستقلّة؟ أو دعونا طرح 
السؤال بصيغة أخرى، هل العراق دولة 

 محتلة؟ 
 

نظريّا وبعد ترتيبات خروج القّوات األمريكية 
. المحتلّة من البالد، يعتبر العراق دولة مستقلة
 كما وأّن عضويته في منظمة األمم المتحدة 

 

 
 

  

وهيئاتها المختلفة، وكذلك عضويته في 
المنظمات اإلقليمية والدولية المختلفة تشير الى 

لكّن هل العراق عمليّا هو . ذلك دون أدنى شك
ة، أو أنّه ال زال يرزح تحت حكم دولة مستقلّ 

 إستعماري غير اإلستعمار األمريكي؟  
 

من خالل الواقع السياسي غير المستقر بالبالد، 
وضعف اإلقتصاد العراقي وإنهيار البنى 
التحتية وتخلّف القّطاعات اإلنتاجية أو إنهيارها 
باألحرى، فأّن البالد هي تحت رحمة إستعمار 

صريف منتجاته بتواطئ يتّخذ العراق سوقا لت
وهذا الشكل من اإلستعمار هو شكل . محلّي

من أشكال اإلستعمار الحديث والذي بدأ بعد 
الثورة الصناعية في أوربا مثلما قلنا قبل قليل، 
ومن الممكن مواجهة هذا الشكل من اإلستعمار 
في حالة وجود إرادة سياسيّة متحرّرة من عقد 

وطنها الماضي، وقيادات تحترم شعبها و
 .وتعمل على رفعتهما

 

 
 

ااّل أّن المشكلة الكبرى تكون في مواجهة 
الشعوب إلحتالل غير عسكري، أو لنقل 

خصوصا إن كان . إحتالل غير مباشر
المحتلّون يمتلكون أدوات تشكيل منظومة 
فكرية ثقافية إجتماعية في جزء من البالد 
وفرضها على كامل البالد لوجود حاضنة 

وهذا الشكل من . ه المنظومةإجتماعية لهذ
اإلحتالل هو ما يواجهه شعبنا اليوم، إضافة 
الى العامل الديني المذهبي والقومي 
 .والتغييرات الديموغرافية التي تضرب البالد

 

لقد إستثمرت إيران وجود المعارضة 
اإلسالمية فيها أثناء الحرب العراقية اإليرانية، 

طلعاتها وعالقاتها مع القيادات الكوردية وت
وإستطاعت أن تبني . القومية بشكل كبير جدا

لها في قيادات هذه األحزاب وجماهيرها 
لحدود معيّنة، شبكات إستخبارية تعمل 
لصالحها وتأتمر بأوامرها خصوصا عند 

وما أن رحل النظام البعثي بعد . القوى الشيعية
اإلحتالل األمريكي عن السلطة، حتى مألت 

السياسي، في ظل جهل  إيران بوكالئها الفراغ
وتخلّف أمريكي بطبيعة العالقات السياسية 
واإلجتماعية والثقافية والفكرية والدينية، 

وقد . وخصوصا عند شيعة العراق مع إيران
 وافقت القوى الكوردية على المشروع

 قبولها في إدارة العراق من خالل االيراني

 

بنظام المحاصصة الطائفية القومية، وأبتلع 
راق اليوم سنّة العراق الطعم أيضا ليصبح الع

مستعمرة إيرانيّة، من حيث القرار السياسي 
والتبعية اإلقتصادية بفتح أسواقه للبضائع 

لكن .  اإليرانية وغيرها من البلدان اإلقليمية
هل هذا هو الخطر األكبر الذي يواجهه بلدنا 

 وشعبنا؟ 
 

أّن الخطر األكبر لإلحتالل اإليراني للعراق 
ليوم على ليس إحتكارها للقرار السياسي ا

الرغم من خطورته، وليس من تعداد 
ميليشياتها الوالئية وغير الوالئية التي 
التستطيع الخروج عن اإلجماع الشيعي 
برعاية إيران،  وليس كون العراق سوقا 
لبضائعها وبقية بلدان الجوار، بل يكمن الخطر 

فإيران . بإستعمار شعبنا فكريا وثقافيا ومذهبيا
الدينية الطائفية على اليوم تفرض ثقافتها 

العراق من خالل مراكزها الثقافية والدينية 
ومدارسها المنتشرة في محافظات الجنوب 
حيث المدن الشيعية وخصوصا مدينة البصرة 
الحدودية، كما تقوم وعن طريق أذرعها 
العسكرية بالتغييرات الديموغرافية في بلدات 
محيط بغداد ومحافظتي ديالى وصالح الدين، 

نها قامت بغزو فكري ثقافي لبلدات بل أ
كما قامت وتقوم !!  مسيحية في سهل نينوى

وعن طريق التسهيالت المقّدمة لها من قبل 
السلطات العراقية بتجنيس عشرات اآلالف إن 
لم يكن أكثر من اإليرانيين بالجنسية العراقية 
لسببين، أولهما هو التغيير الديموغرافي 

متجنسين هؤالء لهم بالبالد، واآلخر هو أّن ال
 . ثقل إنتخابي وميليشياوي وتجّسسي وتخريبي

 
من خالل الغزو الفكري والثقافي والمذهبي 
اإليراني للعراق، فأّن اإلستعمار اإليراني 
للبالد يعتبر إستعمارا طويل األمد وذو آثار 
تفوق ضرر كل أشكال اإلستعمار الحديث منه 

ولنخرج من هول كارثة هذا . والقديم
ستعمار، فإننا بحاجة لنهضة فكرية ثقافية اإل

في ظل حكم سياسي رشيد، وقد يمتد تعافينا 
من آثار هذا الغزو لعقود، خصوصا وأّن نسبة 
الوعي إنحسرت كثيرا أمام شيوع مفاهيم 
الجهل والتخلف وخصوصا الدينية منها، والتي 
تغذّيها إيران عن طريق وكالؤها بشكل منّظم 

 .....ومدروس  
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    دمحم الموسوي .د        

مرت حوالي ثالثة اشهر منذ انتخابات تشرين 
من % 22التي لم يشترك فيها  اال اقل من 

الذين يحق لهم التصويت وما جرى خالل 
االشهر الماضية اثبت صحة مقاطعة هذه 
العملية ومخرجاتها ، التي رغم مساوئها 

بغي التوقف افرزت بعض الظواهر التي ين
عندها واول هذه النتائج معاقبة الذين اشتركوا 
في االنتخابات لعدد من المليشيات المسلحة 
كالعصائب وبدر مما افقدهم صوابهم وحاولوا 
بتهديد السالح تغيير النتائج ، والقضية الثانية 
فوز عدد من النشطاء المشاركين سابقا في 

بعدد من المقاعد  2217انتفاضة تشرين 
برلمانية النهم قرروا المشاكة في االنتخابات ال

وسوف تثبت تجربة البرلمان القادم ان كان 
بامكانهم كمستقلين ان يسببوا ولو خدشا في 
نظام المحاصصة الطائفي الفاشل المعزول 

 .والذي انتهت صالحينه منذ سنين 

النقطة الثالثة هو تمكن المالكي من حصد عدد 
رغم ان مكانه الحقيقي ال يستهان به من المقاعد 

هو في السجن بعد محاكمتة على تسليم ثلث 
العراق لداعش وسرقة وهدر المليارات خالل 
حكمه التعيس لثماني سنوات ولكنه تمكن خاللها 
من رشوة الكثيرين من زعماء العشائر من 
ضعفاء النفوس الذين يباعون ويشترون اضافة 
الى وجود مجامبع ال زالت مخدوعة بوعود 

اكاذيب هؤالء الفاشلين ، والنقطة االخرى و
نجاح الصدريين في حصد عدد ال يستهان به 
من المقاعد رغم سجلهم االسود منذ معاداتهم 
للالنتفاضة وارتكاب جرائم اغتيال عدد ال 

غداد يستهان به من شهداء االنتفاضة في ب
والناصرية والنجف وكربالء واعتدااتهم 
المتكررة على الشبان  كما ان التيار الصدري 
مشارك في كافة الحكومات السابقة و في 
عمليات النهب والسلب وبعيد كل البعد عن اية 

 .عملية اصالح حقيقية 

لقد فوجئت الجماعات المسلحة بخسائر مدوية 
هم عن جعلتهم يفقدون صوابهم ويرفضون ابعاد

الحكومة ويصرون على مواصلة تقسيم الغنائم 
وفق المحاصصة الطائفية القومية الفاشلة 
والبعيدة عن مصالح الشعب فكل المجاميع 

ان تكون معارضة  ( عدى المستقلين)ترفض 
 والمؤسف عدم وجود قضاء مستقل غير خاضع
لنفوذ احزاي االسالم السياسي الجاثمة على 

عار االغلبية الوطنية صدر العراقيين ، اما ش
 فهو مطروح لالستهالك االعالمي الغير وهي

 

 

 نفس المحاصصة السابقة مغلفة بغالف جديد
كاذب والنتيجة  ان جميع المشاركين في العملية 
الفاسدة متوافقين على تقسيم المغانم ومواصلة 
نهب خيرات الشعب دون تحقيق اي انجاز على 
صعيد اي من المجاالت الحيوية لتخفيف معاناة 
الناس سواء في توفير الكهرباء او السكن او 
الصحة والتربية والتعليم الذي وصل العام 
الحالي الى مستوى عدم توفر الكتب واللوازم 
المدرسية  ااضافة الى عدم معالجة الغالء 
المستفحل بسبب تخفيض سعر الدينار مقابل 
الدوالر او التصدي لوتائر الفقر المستفحلة في 
محافظات الجنوب ويزداد الوضع االمني سوءا 

في مجزرة ناحية جبلة في كما نعكس مؤخرا 
بابل والتي ارتكبتها قوات حكومية رسمية راح 
ضحيتها عشرين شهيدا من النساء واالطفال 

 .والشباب 

لقد ابتلى العراق في المرحلة الراهنة برئيس 
وزراء فاشل غير كفوء ومراوغ كذاب فشل في 
تحقيق الوعود التي قطعها وفي مقدمتها الكشف 

ضة وتقديمهم للمحاكمة  عن قتلة شباب االنتفا
وعجز عن التصدي للمليشيات الوالئية 
وانهارت هيبة الدولة واهين موقع رئاسة 
الوزراء بشكل مقرف عبر عن عجزه للتصدي 
للسالح المنفلت ومجاراته للمصالح الدولية 
واالقليمية على حساب مصلحة الشعب العراقي 
وهو يعجز عن مصارحة الشعب العراقي 

القوات االمريكية ويحاول تمرير  باستمرار بقاء
خدعة بقاء تلك القوات كمستشارين في حين 
اليوجد مثل هذا التوصيف الية قوات امريكية 
متواجدة في المئات من القواعد العسكرية في 
مختلف بلدان العالم كما فشل في اتخاذ اية 
خطوات حقيقية في محاكمة حيتان الفساد الكبار 

ادة الموصل من واخيرا وبالرغم من استع
داعش منذ سنين فال زال يعمها الخراب 

 .والجثث تحت االنقاض 

 

ان بوادر العملية السياسية الراهنة تؤشر الى 
اعادة تدوير نفس العناصر الفاشلة والفاسدة 
واختفت شعارات االصالح والوعود الكاذبة 
التي بثتها االحزاب الطائفية في حمالتها 

جديد   هم االعالم مناالنتخابية واشغلت ابواق
بنفس مطالبات توزيع الكعكة العراقية بعيدا عن 
هموم الشعب ومعانته المتواصلة طيلة سنوات 

 من حكمهم البغيض لتضاف الى معاناته السابقة

 

من الحكم الفاشي الدموي وحروبه العبثية  
ك بنية والحصار الجائر الظالم  الذي فكك

الطائفية  ومحاولة فرض المجتمع العراقي
والقومية مما يعني تجاهل مبدأ المواطنة 
وتكريس التفرقة والتي يعبر عنها ازالم السلطة 
احيانا بصراحة ودون خجل كما صرح رئيس 
برلمان سابق يطرح اسمه االن مجددا للحصول 
على نفس المنصب حيث قال الفظ فوه  عن 

يمعود أحنا "  اختيار رئيس الوزراء قائال 
فاسد ، كفوء فاشل، تكنوقراط  اشعلينا نزيه

أحنا ينطونا ...معمم، وسخ نظيف مالنا شغل
مناصب  4: ماالتنا وهاي هيه، وماالتنا مبينات

درجة مدير  42مناصب هيئات و 7وزاريه و
 " نَكله هال بيك  41عام واللي ينطينا 

 

ان حكومة تصريف االعمال الحالية التي 
كومة تشكلت عقب نجاح االنتفاضة في اسقاط ح

الجزار عادل عبد المهدي هي حكومة  يسعى 
رئيسها على البقاء لدورة ثانية عبر تنفيذ ما 
يخدم مصالح دول الجوار حيث نجح في تعطيل 
مشروع ميناء الفاو الحيوي لمستقبل العراق 
القتصادي عبر منحه لشركة كورية دون توفير 
التخصيصات المالية ليتوقف العمل فيه خدمة 

ك الكويتي وليس هذا فحسب بل لميناء مبار
وقعت حكومته تجاوزا لصالحياتها مذكرة مع 
ايران للربط السككي للشالمجة مع البصرة ، 
اما  بالنسية لتركيا فال زالت قواتها مقيمة في 
قواعد عسكرية شمال العراق وبسبب ضعف 
حكومة المحاصصة االسالموية تتدخل كافة 

دخل حتى دول الجوار وتقوم بفرض ارادتها وتت
 .في تشكيل الحكومة القادمة 

ان ما حصل خالل السنتين الماضيتين منذ 
من تغيير قانون  2217انتفاضة تشرين االول 

االنتخابات وتغيير المفوضية وتشكيل حكومة 
موقتة واجراء انتخابات مبكرة قد جاء بدون 
شك بسبب تضحيات شباب االنتفاضة ولذلك 

حاكمة ارجاع ليس بوسع المجاميع الفاسدة ال
عقارب الساعة للوراء خاصة وان ابناء العراق 
الغيارى مصصمين على استرداد حقوقهم 
والتخلص من الزمر الفاسدة الحاكمة المهتمة 
بمصالحها االنانية فقط وهي في واد بعيد جدا 
عن تلبية امال وتطلعات العراقيين في العيش 
االنساني الكريم الذي سوف يتحقق عبر هبات 

ة اشد تصمبما وقوة تخلص العراقيين من قادم
 .معاناتهم المستمرة لعقود 
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 !المريكية بين الماضي و واقع الحالالديمقراطية ا

   

 

   دمحم جواد فارس. د     

و انا لدي أغاني،ومن سوء ...انتم لديكم دبابات 
حظكم أن االمريكان لم يخترعوا دبابة تستطيع 
قتل األغاني ،أنا أقوى منكم ، االن الزمن 

  .بستهلك الدبابة ، ويزيد األغاني قوة

 ميكس تيودواركس

 ضل الشيوعي اليونانيالمنا

أصبحت كلمتي الديمقراطية وحقوق االنسان 
تستخدم في الوقت الحاضر ،للمزايدة و 
المتاجرة السياسية من قبل االمريكان و الدول 
الغربية السائرة في فلك االمبريالية األمريكية 
والصهيونية العالمية ،ففي الثامن من ديسمبر 

األمريكي ،نظم الرئيس  2221كانو األول لعام 
عبر لقاء ( قمة من أجل الديمقراطية )جو بايدن 

منلفز ،و ذلك بسبب من جائحة كرونا ،التي 
الزالت مخيم وتجول على العالم ،ضم هذا اللقاء 
ممثلين عن مايقرب مائة دولة ومنظمات غير 
حكومية ،وهذا المؤتمر أخذ منحى آخر هو 
الهجوم على جمهوريتي الصين الشعبية و 

تحادية ،وكما تدعي الواليات المتحدة روسيا اال
األمريكية هو الكشف عن الصراع بين 
الديمقراطيات و االنظمة الدكتاتورية 
واالستبدادية ، حقا ان هذه القمة مدعاة للسخرية 
من قبل الشعوب التي تعرف جيدا عن 
الديمقراطية ومدى التزام الواليات المتحدة 

عوب األمريكية بحقوق االنسان ،وبحق الش
بأختيار أنظمتها ،ال أريد الخوض في التاريخ 
لكي أتحدث عن ما قامت به االمبريالية 
األمريكية ايام سيطرتها على أصحاب األرض 
فيها و أسمتهم بالهنود الحمر بعد ان قدموا 
المستوطنين من اوربا ليسكنوا هذه االرض 
المكتشفة حديثا ،لقد أقاموا المجازر ضد السكان 

تخدمين شتى االساليب التي تمس االصلين ،مس
حقوق االنسان من أجل القضاء عليهم ومنها 

 .اساليب الحرب الجرثومية لقتل الهنود الحمر

ولنرجع الى التاريخ الحديث في اواسط القرن 
العشرين المنصرم ،لنتذكرالحرب العالمية 
الثانية عندما استخدموا االمريكان سالحهم 

ما و الجديد في ضرب مدينتي هيروشي
ناكازاكي بالقنبلة الذرية مما أدىالى قتل المالين 
 من السكان المدنين ،والتي الزالت اليابان تعاني
  من االمراض السرطانية و االمراض الوراثية

 

وبعد ذلك شنت الحروب على كوريا بعد ان 
أستقلت كوريا الديمقراطية بقيادة مؤسسها كيم 

قبل هذه الحروب شنت من , ال سونغ 
المستعمر الفرنسي واالمريكي و استخدمت فيها 
كل األسلحة المصنعة حديثا ، وكان للشعبين 
السوفيتي والصيني الفضل الكبير في مساعدة 
 الشعوب كما جرى في الحرب ضد فيتنام في
معارك تحرير فيتنام وتوحيدها بقيادة الزعيم 
الشيوعي هو شي منه وهزيمة الواليات المتحدة 

بجيشها وعمالئها من خونة الوطن  األمريكية
والشعب الفيتنامي ، وان التدخالت في شؤون 
البلدان في مناطق متعددة من العالم ،على سبيل 
المثال اقدمت على اسقاط حكومات وطنية كما 
جرى في أيران مع حكومة دمحم مصدق و 
العراق مع حكومة عبد الكريم قاسم و اندنوسيا 

و مع حكومات  مع حكومة أحمد سوكارنوا ،
في أمريكا االتينية في زعزة االستقرار وفرض 
الحصار والنامر بقتل القادة كما في كوبا 
والبرازيل ونيكاراغوا وفي تشيلي ومقتل 
الدكتور الليندي، واليوم يعود اليسار الى السلطة 
بعد فوزهم في االنتخابات وانتخاب الشاب القائد 

دة اليسار الطالبي السابق غبريل بوريك ، و عو
الى الكثير من البلدان االتينية ، واليوم يدعون 

 .  نصرة الشعوب

 

من دفع السعودية الى دفع االموال لشراء 
االسلحة وارسالها الى القاعدة و كذلك ما يسمى 
بالمجاهدين في افغانستان لمحاربة السوفيت 
والذين دخلوا الى كابول يطلب من الشرعية 

يب هللا ، دمرتم انذاك حكومة الدكتور نج
المجتمع االفغاني وجاء المتخلفين الطالبان الى 
دفة الحكم وبرعايتكم، وباالمس خرجتم بعد 
حرب طالت عشرون عاما ، وتركتم البلد في 
فوضى ، و اما الشرق االوسط فلعبتم اقذر 
االدوار بتوجبه تهم كاذبة الى العراق بحجة 
وجود سالح دمار شامل و كذلك صلة النظام 

القاعدة في أفغانستان و خرجتم على العالم ب
بهذه االكاذيب لتدمير دولة العراق وانهاك شعبه 
 .في فوضتكم الخالقة كما ادعت كوندليزا رايس
و بعدها خرج كولن باول ليعتذر عن أكذبوبة 
جئتم بها ، و الينسى شعبنا العراقي ما قام به 
مرتزقتكم في ما يسمى ب قوات بالك وتر وما 

من مجازر بحق العراقيين في ساحة  رتكبت
النسور والبصرة وغيرها من مدن العراق، 
واالن تسمى هذه المنظمة العسكرية اليوم ب 
 .اكاديمي و مؤسسها هو األمريكي اريك برينس

 

 

  

 
اما مجازر سجن ابو غريب شاهدها العالم على 
شاشات التلفزة وما فيها من اعمال يندى لها 

دواعش بما جبين االنسانية، وما تشكيلكم لل
يسمى ب دولة العراق والشام االسالمية و هي 
صنعتكم كما صرح بذلك الرئيس السابق ترامب 
بأن السيدة هنري كلنتن هي من غذتها و 

ان الدينار . جهزتها لتدمير سوريا والعراق 
والخراب الذي اصاب بلدي العراق و المعانات 
المستمرة احد اليوم على يد الحكومات التي 

ا ومليشياتها تقع المسؤولية عليكم ،و نصبتموه
ما تقدم اليحق السيد جو بايدن ولغيره من 
القيادة األمريكية ان تدعي الديمقراطية وحقوق 
االنسان ،أين انتم مما يقع اليوم في فلسطين 
المحتلة من قبل دولة الكيان العنصري 
الصهيوني من قتل للشعب وتهجبره وتدمير 

قال االطفال والنساء ، بيوتهم على ساكنيها واعت
الستم من وقعتم على الحق للشعب المحتل 

يكفي كذبا ومتاجرتا بالديمقراطية . بالمقاومة 
 .وحقوق االنسان

 

**** 

 
 

 

 

عماد الطائي .. الفنان المبدع 

 االحزاب في الغرب

 

 

 

   

 

 

يوجد لكل كتلة او حزب في الغرب برنامج 

اذا فازت الكتلة يعني انها …ُمعلن للشعب 

تورطت امام ناخيبيها النها وعدتهم بتنفيذ 

البرنامج الذي ارتأته األغلبية من الشعب كونه 

ء ال يوجد شي… رائع لتطوير البلد والرقي به

وال حجج بعدم تطبيق الوعد  ( !!وعود)اسمه 

الن المعارضة في البرلمان تستغل هذا التراجع 

لكي تنقض على الفائز وتكون له سكينة 

  !!خاصرة
 

 !في بالدنا ال حقوق فيها اال للصوص
 

اتمنى ان نرى برنامج علمي وليس فقهي ان 

نرى علماء من الدرجة االولى تقود البلد وليس 

مع تمنيات من القلب … مزورة ذوي شهادات

بالنجاح لكل من لديه كلمة شرف حلف بها في 

مع تحية لكل من يخدم !! البرلمان وسيفي بوعده

  !! القادم امتحان!! عراقه بصمت وصبر 
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 !بين السلطان والباذنجان ... اإلبداع  

   

 

ماً بغي ِر ُغبَارِ  َكانَهُ َهد   أر 

 مشبوبة رفعت  ألعظِم مشرِك 

َءها للس اِري          ما كاَن يَرفَُع َضو 

يمكن ألي قارئ للتراث ، أن يجد مثل هذه 

المواقف ، كقصائد المتنبي في مدح كافور 

اإلخشيدي ومن ثم انقالبه عليه وهجاءه ، وأيضا 

مدح الفرزدق ، المحسوب كشاعر للشيعة ، 

لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ثم 

رثاءه ابن ، جالد الشيعة ، الطاغية الحجاج 

 .اضر فحدث وال حرج وأخيه ، أما الح

الشارع الثقافي ، تقليديا ، ينظر بعين واحدة 

سواء كانت ( المبدعون)لمواقف هؤالء ( عوراء)

لذا من ! مع السلطان أو مع الباذنجان 

الضروري خرق هذا التقليد وفتح ثغرة في 

الجدار لتدخل منها حزمة ضوء تزيل الغشاوة ، 

رى ولو قليال ، عن بصر وبصيرة البعض ممن ي

الصورة مشوشة ، وأحيانا بالمقلوب ، في دور 

المثقف ومسؤوليته ، المباشرة وغير المباشرة ، 

وتكريسه لخدمة السلطة ( إبداعه)في توظيف 

والمال ، وإشاعة قيم وثقافة ونهج االستبداد ، في 

الدولة والمجتمع ، على حساب مسخ عقل 

وكرامة اإلنسان ، وسلب حقوقه ، وتحويله إلى 

سلبي مهّمش وعاجز، ومهووس بالتقديس كائن 

بالروح بالدم : ) والهتاف لكل من هب ودب 

 ( !كافور..... نفديك يا 

**** 

 

 

 

 

 

  دمحم ناجي                 

 

قبل أيام ، بعثت لي صديقة وكاتبة سوريّة ، 

تعرف مدى اهتمامي بالبحث والكتابة في 

االستبداد ، لقطة طريفة وساخرة من  موضوع

شاعر مرتزق ، كانت قد قرأتها /موقف لمثقف

بحثت عن الكتاب ، ( . أفواه الزمن)في كتاب 

ووجدته ، في أكثر من موضع ، يسخر بعمق 

وهدوء عاصف من أعداء اإلنسان ، أصحاب 

السلطة والمال وملحقاتهم ، من مرتزقة 

دين وعامة ومبّخرين ومّداحين ، مثقفين ورجال 

طرافة . الناس ، باختالف الزمان والمكان 

اللقطة وبساطتها ووضوحها دفعني للكتابة عنها 

لتعميم المتعة والفائدة ، فربما يقرأ البعض 

 :ويفهم ويتعظ 

كم هو : قبل ألف سنة قال سلطان بالد فارس )) 

 .لذيذ 

لم يكن قد تذوق الباذنجان من قبل قط ، وكان 

متبلة بالزنجبيل وأعشاب  يأكل شرائح منه ،

  .النيل

عندئذ امتدح شاعر البالط الباذنجان الذي يمتّع 

الفم ، ويحقق المعجزات في الفراش ، ألنه في 

مآثر الحب ، أقوى من مسحوق ناب النمر ومن 

 .قرن الكركدن المبشور 

 .يا للقرف : بعد لقمتين من ذلك ، قال السلطان 

جان المخادع ، عندئذ لعن شاعر البالط ، الباذن

الذي يسبب عسر الهضم ، ويمأل الرأس بأفكار 

خبيثة ، ويدفع الرجال الصالحين إلى مهاوي 

 .الهذيان والجنون 

قبل قليل رفعت : علق أحد الماكرين  –

الباذنجان إلى الفردوس ، وها أنتذا تلقي به إلى 

 !الجحيم 

الشاعر الذي كان أحد أنبياء وسائل االتصال 

 :وضع األمور في نصابها الجماهيري ، 

 !(( .أنا نديم السلطان ، ولست نديم الباذنجان  -

 
 

 

 

، مدفوع الثمن ، ( الباذنجاني)هذا الموقف 

استحضر في الذاكرة مواقف أخرى ، مماثلة 

يزخر بها تراثنا ، من بينها ما كان ألبي تمام مع 

، أحد قادة جيش الخليفة المعتصم ( األفشين)

اسي ، والذي قاتل الروم ، وأبلى بالءا حسنا العب

، ونال رضى واستحسان ( عمورية)في معركة 

الخليفة ، ولفت نظر الشاعر أبو تمام فمدحه 

   :بأبيات جاء فيها 

َطلَة َ الَوَغى   لَقد لَبَِس األَف شيُن قَس 

ِل الس ي ِف َغيََر ُمَواِكلِ   ِمَحّشاً بنَص 

 القنا وساَرت  بِه بيَن القنابِل و

 َعزائُِم كانَت  كالقَنَا والقَنابِلِ 

َد من  آرائِه حيَن أضرَمت    وجر 

ُب حّداً ِمث َل َحد الَمنَاِصلِ   به ال َحر 

 رأى بابَك  منه التي ال شوى لها 

عِ الش َوى والَمفَاِصلِ  َجى ِسَوى نَز   فَتُر 

 تراه إلى الهيجاء أوَل راكٍب  

َل نَ ِت أَو   اِزلِ وتحَت َصبير الَمو 

  

وعندما دارت األيام دورتها ، ونال األفشين 

سخط المعتصم ، الذي أمر بصلبه وحرقه بتهمة 

الكفر واإللحاد ، لم يتردد أبو تمام في الدوران 

( اإلبداع)كما دارت األيام ، وتوجيه البوصلة و

فعاد وذم  -ولي النعم  –لينسجم مع موقف الخليفة 

 :األفشين في قصيدة طويلة مطلعها

 الحقُّ أبلُج والسيوف  عواِر 

 فََحذَاِر ِمن  أََسِد العَِريِن حذَارِ 

  :ومما جاء فيها 

 ما كاَن لوال فحُش غدر  خيذَر 

 ليكوَن في اإلسالم عاُم فجارِ  

 ما زاَل سرُّ الكفِر بيَن ضلوعِه 

 حت ى اصطلَى ِسر  الزناِد الَواري

 ناراً يُساِوُر ِجس َمهُ ِمن  َحرها 

 كما عصفرَت شق  إزارِ لهب  

 طارت  لها شعل  يهدُم لفحها 

 

 

  

 

 جداريات انتفاضة تشرين

 

   

 

 

 

 

 



 أرض الرافدين بدمائهمصوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت                                  17ص 2022 ينايرــ  كانون الثاني 51 23 العدد

 

 

 
 

  خيانات ... شعر

  الحلي خالد                  
 

 

 اِمرأة  

 ألياُم، و ما خانت  أحداً خانتها ا

 خانت ها  األسواُر ،  

 و خانت ها األنهاُر ، 

 و خانت ها األشجاُر،

 وخانوها 

 من َزِعموا أنّهمو حاموها،

 ما خانت  أبداً 

 ما يئِست  

،  ما َسَمَحت 

 لدموعٍ أن  تهطَل من عينيها،          

 :َسأَلت  

 قد ننسى إن  خاَن اإلنساُن اإلنسان  

؟   لكن هل ننسى  إن  خاَن اإلنساُن األوطان 

 راحت  تترّدُد في أُذُنَي ها

 :أصداُء سؤاِل السيّاِب يقول  

 إني ألعجُب كيَف يُمِكُن أن يخوَن الخائنون  " 

 أيخوُن إنسان  بالده  ؟

 إن خاَن معنى أن يكونَ 

؟  ِكُن أن  يكون   "*فكيَف يُم 

***** 

 اِمرأة  

 خانوها، لِكن  ما خانت  أحداً 

 َ  لت  َسأ

 ظلت  تسألُ 

 تسألُ 

 هل تبقى أبداً؟      

 تنزُف أسئلةً؟  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

المقطع للشاعر الراحل بدر شاكر السياب  * 

 م1740 – 1724

 

 !!ديمقراطية ال ينةاألد

   

 

 

   السامرائي صادق .د      
 

 دين يوجد فال , يلتقيان ال والديمقراطية الدين
 جماعة او مذهب أو عقيدة وال , ديمقراطي
 .تصور أو رؤية في متمترسة

 
 الحقيقة تمتلك أنها تحسب موجودات هذه

 وتمثل , حق بعده ما الذي الحق وهي , المطلقة
 إسمه كان أيا , المقدس وقائدها وفارسها ربها

 أن ويمكنها , وطبيعته ومواصفاته ونوعه
 كان مهما  به تقوم ما لتبرير العقول تسخر
 .آثما أو ابشع
 

 النظر وجهة أو , اآلخر تحّمل يمكنها وال
 يُمحق أن عليه ترى كما يرى ال فمن , األخرى

 .لسانها على إليه يدعو وما الرب عدو ألنه
 دوال تحتل ديمقراطية دوال أن العجائب ومن
 الدين فيه تجعل دستورا فيها وتقيم , أخرى
 , المزعومة الديمقراطية أركان من أساسيا ركنا
 والعرقية الطائفية للمقاسات وفقا المجتمع وتقّسم

 وما , واألديان األعراق جميع دولها وفي ,
 تشير دساتيرها في مادة توجد وال , ذلك فعلت
 التي الدول دستور في وضعته ما بعض إلى

 .إحتلتها
  هذا؟ بعد فماذا
 

 أم , ديمقراطية تجربة لبناء جاءت أنها هل
 الديمقراطية؟ إسمب والعباد البالد لتدمير
 , قوي جيش بال ديمقراطية عندها وجدتم هل

 والضبط القوة فائقة وشرطة أمنية وسلطات
 فيها؟ هوادة ال صارمة وقوانين .والنظام

 دولها تدير مسلحة مجاميع فيها وجدتم هل
 أجندتها وتفرض , تريد بما حكوماتها وتأمر
 البالد؟ في الطامعين اآلخرين إرادة عن المعبرة

 والبرلمان الحكومة في أعضاء فيها وجدتم له
 عما يسألون وال أجنبية دول لصالح يعملون
 يفعلون؟

 من البالد في ضارب فساد فيها وجدتم هل
 الديمقراطية ورايات , أسفلها إلى أعالها
 الحناجر بها وتصدح المنابر فوق ترفرف
 بالدين؟ المتاجرة المضللة المخادعة

 ومليشيات وحظوة ةسطو للدين فيها وجدتم هل
 بجوهر الجاهلين لفتاوى وفقا تفعل ما تفعل
 الدين؟
 البشر ومثرودة , والدين الديمقراطية لعبة إنها
 !!األنين مواقد فوق يغلي الذي الوطن قِدر في

 

العراقي  المخرج تكرم
 الياسري فيصل

 

 على المشرفة اللجنة اتفقت 2222في آب 
 دورة تحمل ان العربي لالبداع عيون مهرجان

 اسم عشر الثالثة بنسخته 2222 العام
،  فيصل الياسري القدير الفنان الكبير المخرج

 مجال في كبير ومنجز ثر عطاء من قدمه لما
 .والتلفزيون السينما

 س مهرجان عيونوقال رئي
 :عباس الخفاجي

 

 ،فيصل الياسري
المخرج السينمائي والتلفزيوني الرائد 

سيطلق اسمه على جائزة مؤسسة عيون 

للثقافة والفنون ، وان اللجنة المشرفة على 

مهرجان عيون لالبداع العربي اتفقت أن 

بنسخته الثالثة  2221تحمل دورة هذا العام 

الياسري، عشرة اسم المخرج الكبير فيصل 

لما قدمه من عطاء ثر ومنجز كبير في مجال 

 .السينما والتلفزيون
 

 :أن مجلة السينمائي والجدير بالذكر
 

 

في عددها الخامس الذي صدر في العاصمة 
، احتوى العدد 2222العراقية بغداد في اكتوبر 

على ملفات ومواد " مجلة السينمائي"من 
نمائي متنوعة، تدور جميعها حول المشهد السي

العراقي والعربي والعالمي، بينها ملف خاص 
حول مسيرة المخرج العراقي، فيصل الياسري، 
كتبه مهدي عباس، والدكتور صالح الصحن، 
وعالء المفرجي، والدكتور سالم شدهان، وملف 
آخر حول الدورة الرابعة من مهرجان الجونة 
السينمائي، وتقرير حول األفالم العراقية منذ 

كتبته  2222وحتى العام الجاري  1704العام 
 77علياء المالكي، وتقرير آخر حول الدورة الـ

لمهرجان فينسيا السينمائي، وحوار لخالد فرج 
مع النجمة هند صبري، عبرت فيه عن سعادتها 

للعمل مع  بتطور السينما العراقية، واستعدادها
 .مخرجي وفناني العراق

 
 
 

 مؤسسة عيون للثقافة والفنون
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  اللصوص أيها ....شعر

 

 
   
 

ــــبي مالقيـــــــــُت،  وماأاُلقـي  بَحس 

 من المنفَى ومن وطني العراقِ                

 أَصـدُّ الثلـــــــــــَج ُمغتــــــــِربـاً بكّفٍ 

 وباألخَرى أَصدُّ لَظى اشـتياقي               

 ثلـــــجِ أَذَوى وما أَدري أَبــــــــرُد ال

 ربيعــــــــاً في  أَم  حــرُّ احتــراقي؟          

 موت  من ُمقــــــاٍم :هما الموتانِ 

 بال ُحّبٍ ومــوت  من فـــــــــــراقِ            

يِن مختلفيِن شكــــــالً   أََرى الُسم 

 وُمت فقيِن في نف ـِس الَمــــــــذاقِ                

 ِس في كنـــــدا نديـــــــــم   فال للكأ

 وال للكأِس في بغــــداَد ســاقي               

 أُعاني في المكانيِن اغتــــــراباً 

 تَساَوى البيُن عنـدي والتالقي                

ت  ُمروُجهما لطيــــري   فمااخضر 

 وال سالت  ألَشـــجاري السواقي              

 ُت بينهما كأَنّي   ُمضاعـاً صــــــر

 تَماُم البدِر أَمَسى في الُمحـاقِ                  

 أراني آخــــــــَر الفرســــــاِن حّظاً 

 وكنُت من األَوائِل في السـباقِ                 

 وليت العيــَن مسعفتي بغيـــــٍث 

 ولكن  ال َغمامـةَ في المآقـــــي               

 ! ُمغَّنٍ بين َموتَـى فيالـــــــَي من

 !وَعــــــــــد اٍء بأَســــــالٍك ُمعـــاقِ          

 وماعتبي على الغربــــــاِء لكن  

 على األَهليَن أَعتُب والرفــــــاقِ              

 فواأَســـــــفاً على شـــــوٍط تَخل ت  

 خيولُه عنه قب ـــَل اإلنطــــــالقِ               

 خلتُها من بَعـــــــِد نَــأيٍ  وأَرٍض 

 ستلقاني كأُّمٍ بالعنــــــــــــــــــــــاقِ           

 فصرُت كأحمٍد،فيها،بمصــــــــٍر 

 وعن كافـــوَر أَحلم بافـتــــــــراقِ             

 

 أَراقت لي دمي جهـــــالً وباتت 

 تُساوُمني على دمَي الُمـــــراقِ                 

 أَن ني ماخنــــُت فكراً وأَفخــــــــــُر 

 ولم أُب ـــــِدل  لجوهــــــِره اعتناقي             

 بالد  باللصـــــــوِص تُداُر فعــالً 

 بِعل ـــِم الحاكميــــــَن وباتفـــــــــاقِ             

 يقولون الســـــــــــالَم بدون جّدٍ 

 قِ كمن زعَم القياَم بدون ســـــا                

 وماالدســـتور إاِل محُض كذٍب 

ـَن بالجنـــاِس وبالطبـــــــاقِ                 تزيـ 

ــــــــه عصابـــــــــــــات  بد ٍس   تَول تـ 

 وتدليٍس وزيٍف واختــــــــــــــالقِ             
 

 
 

 كأَن  البرلماَن بـــــــال عقـــــــوٍل   

 لألَباعـِـــــــــــــِر والنياقِ  ُمنَـــــــــاخ           

 مقاعُدهم كأَوتـــــــــــــاٍد أَراهــــــا 

 وقد ُربِطـــــوا إِليها بالوثـَـــــــــــاقِ            

 عباقــــــــــــــــرة  بإِبــــــداعِ الرزايـا 

 وموهوبـــــوَن في فّنِ الشقـــاقِ                

ٍت؟ وَمن  منهم  ثراُؤه دو  َن ُسح 

 وَمن  منهم ُخطاه بـــال انــزالِق؟              

 وكم من سافٍل باألمِس فيهـم  

 !يظنُّ اليوَم أن  قد صــاَر راقـي               
 

*** 

 

 

 

 

 

 

        

  الياسري عبداإلله       

 

 

 قالـــــوا " سياسيُّوَن في بغـدادَ "  

قــــاقِ من :فقلتُ                   المزابِل في الزُّ

 ال لمنفعــــٍة ولكــــــــن  .حميـــــــر  

 إلزعـاجِ المواطـــِن بالنُّهـــــــــاقِ             

 وغربــــان  على وطـٍن قتيـــــــــٍل 

 تَهاَووا في ازدحــاٍم واسـتبــاقِ                 

 ومعظُمهــم يَقيــُق على ديـــوٍك 

 لجيــراٍن رجــوعـــاً عن طــــالقِ             

 أَِزل  عنهم  ستاَر الديِن تكشف    

 عجائَب من لواٍط أَو ســـحاقِ                   

 قد اخترقوا الحــــراَم وكان قَب الً   

 َحديَد النس ـجِ َصعَب اإلختـراقِ                 

 أَصاروا هللاَ َمت ِجـــرةً بســـــــوٍق   

 وخيَر األَنبياِء ذوي ارتــــــــزاقِ               

 لقد باعوا العراَق، وهاَن حت ى 

 "أَنا عــــراقي:"ألَخجُل أن  أَقولَ                

 أاَل تُـف اً عليهـــــــــــــــــم  ثــــم  تُـف اً 

َر البُصــــاقِ                   وإِن  لم يبلغـــوا قَد 

 صفــــــــــع  بنعــٍل والتَثريَب إِن  أَ 

 رؤوســـــــاً للخيانــــِة والنفـــــــاقِ            

 فما أَبقوا عواطَف في قلـــوٍب   

 وال دمعــاً عليهـم  فــي ِحــــَداقِ                

 رأَيُت الشعَب ُمختلفاً ولكــــــن    

 على ُكرٍه لهم  هو في ِوفـــــــاقِ                

 طفأَ العراُق بهم  تمامــــاً قد ان

 وليس لديه من أَمـِل ائتـــــالقِ                  

 لصوص  إِن  أَنظفَهــــم  لَقَــــذ ر  

عـَــــــــــــــــاقِ   وأَحالهم  لَُمـــر  كالزُّ

 ستَكنُسهم  يُد التاريــخِ حت مــاً   

 واليَبقَى لهم  في األَرِض باقـي

 بقـــوا لخــزيٍ وتُلِحقُهم  بمن س

 وبئ َس العــاُر عاقبـةُ الل حـــاقِ 
 

*** 

 م2214-22-22بغداد في  

 عبداإلله الياسري.../أيُّها اللصوص

 

 
 

 

والعراقيين لم يكتفوا باالستكالب على العراق  ،"سياسيو السلطة بالصدفة"مازالوا   وهم
نظم ...  شيّم وخير وارث وحضارةبهذا البلد المعطاء من قى تب قد ونهب وتدمير ما كان

 ،لوطنه "رثاء"قصيدة خالل زيارته للعراق الشاعر العراقي المبدع عبد اإلله الياسري 
 ...لما رآه من فواجع عن احاسيسه معبرا

  :النص التالي قد كتب خالد جواد شبيلاالستاذ  وكان
عاد الصديق والشاعر العراقي الكبير  ..الياسريأيها اللصوص للشاعر الكبير عبد اإلله 

عبد اإلله الياسري قبل أيام قليلة من زيارته الى البلد الحبيب العراق، وعند عودته جلب 
هي صوغة قد صيغت شعرًا " صوغة"لي هدية ال تشبه الهديا التي يسميها العراقيون 

تفجرة على بحر الوافر، إنها غاضبا وحزنا ممضاً لهول ما رأى فلنسمع قافيته القافية الم
 خريدة نارية ذكرتنا بعبد اإلله الشاعر الثائر وهو يعتلي منصة قاعة الحصري، في نهاية

 :الستينات وبداية السبعينات فلنسمع
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 (الجزء األول) ..             اسئلة في إشكالية الفلسفة في السينما

   

 

 
 

   :فلسفة الفيلم
تعتبر الوسيط الفيلمي أو األفالم المنفردة 
موضوعا للتفكير الفلسفي وتستكشف المفاهيم 
والميزات والمواضيع األساسية التي يتناولها 

 :وسيط الفيلم على سبيل المثال

 الفيلم كفن 

 فيلم علم الوجود 

 فيلم والواقعال 

  المكان والزمان في الفيلم السرد والتأليف
 في الفيلم

 يتعامل فالسفة األفالم مع : فالسفة األفالم
 .العالقات المتعددة بين الفيلم والفلسفة

 

   :السينما كفلسفة
الفلسفية ال -تفترض أن التعابير السينمائية

يمكن إرجاعها إلى اللغة المكتوبة والمنطوقة 
وبالتالي . ل في الفلسفة التقليديةكما هو الحا

هي بمثابة . تعتبر األفالم على سبيل المثال
شكل محدد من التجارب الفلسفية أو كتجارب 

 .فلسفية سينمائية
تفحص إلى أي مدى يمكن أن تكون ـ  1

األفالم أو الوسيط الفيلمي نفسه تعبيراً عن 
 الفكر الفلسفي

فالم تتوقف عند األطروحة القائلة بأن األـ  2
يمكن أن تعبر عن أفكار فلسفية حقيقية وتجدها 

 .موضع نقاش مثير للجدل
 

 :الفلسفة من خالل الفيلم
فتح بعض الفالسفة، على األقل، آفاقا جديدة 

 .على المشاكل واألسئلة الفلسفية

 يرتبط الحد األدنى : أطروحة التوضيح
 بأنها من الفلسفة والسينما بالعالقة السابقة

            

   قيس الزبيدي            
 

 
 األول، اتخذ منها موقفًا سلبيًّا ناقًداـ 

 

والثاني، سعى لفهمها والبحث عما هو مشترك ـ 
 بينها وبين الفلسفة

عقدت ( 2210من عام ( أيار)مايو  7يوم )في 
، نظمها ”الفلسفة والسينما“فكرية حول ندوة 

مختبر الفلسفة والشأن العام، ومجموعة البحث 
في تحليل الخطاب، التابعين لكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، بمقر 
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
اإلسالمية والعلوم واإلنسانية، وشارك في 

دمحم : نما وباحثون مختصونالندوة نقاد سي
اشويكة ودمحم مزيان وعبد العلي معزوز وعبد 

ناقش كل منهم . اللطيف محفوظ وحمادي كيروم
إشكالية العالقة بين الفكر الفلسفي والسينما، 
وتحديد نقاط التقاطع واالختالف بين المجالين، 
وبين مقاربة تلك التأمالت الفلسفية، التي 

أطروحات  ركزت على السينما، خاصة
الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز الخاصة، الذي 
ركز فيها على أن السينما تهم الفيلسوف على 

التفكير، أكثر من صعيد، وتحمل اإلنسان على 
وتتيح له فرصة فهمه لذاته، وابتكار أساليب 

 .جديدة للحياة
قد قام الباحث المتخصص في الفلسفة إدريس و

الفلسفة كثير بتحديد محاور التقاطع بين 
والسينما، والمشترك بين مجاليهما، معتبرا أن 
الفلسفة تعتمد على المفاهيم، التي تنهلها من 

 ، والسينما تعتمد على المدرك،(الكاوس)العدم 
ويهمنا أن نقابل األسئلة التي نوقشت في تلك 
الندوة كما لخصها سعيد شريف في موقع 

 :وانحصرت في 2210أيار  27ينايري في 
 

  وحدود عالقة الفلسفة بالسينما؟ طبيعة
وهل هده العالقة هي عالقة وصل أم 

 عالقة فصل؟

  ما الذي تقدمه الفلسفة للسينما؟ وهل ما
زالت السينما مرتبطة بالفلسفة إلنتاج 

 مفاهيم معينة أم أنها احتفت بنفسها؟

  هل ما زالت السينما تبحث عن كوجيطو
خاص بها حسب الفيلسوف الفرنسي جيل 

 دولوز؟

  كيف تفكر الفلسفة في السينما وكيف تفكر
 السينما في الفلسفة؟

 

بدوره يطرح دمحم نور الدين افاية في دراسته 
أسئلة حول ” السينما موضوعا للفلسفة“عن 

أوجه اللقاء بين السينما بوصفها صناعة وفنّاً، 
ً للمعرفة وإنتاجا  وبين الفلسفة باعتبارها ميدانا

 :المفاهيم
 

 مقدمة
حث وُنشدان المعرفة يعّرف قاموس أكسفورد السينمائي الفلسفة بمعناها الواسع بأنها حب ودراسة وب

فواحد من أكثر أوجه الفلسفة شيوعاً نقُد ( العالقات السببية)العملية والنظرية لألشياء ومسبباتها 
نظرية )وللفلسفة فروع  متعددة أهمها اإلبيستيمولوجيا . الُمسّلمات، وهو تعريف واسع االنتشار

الذي يبحث في )وعلم األخالق ( لعقالنيةاستقصاء العالم بأدوات المحاججة ا)والميتافيزيقا ( المعرفة
في فروع الفلسفة، شأنه شأن علم  والسينما مجااًل لالستقصاء وغدا الفيلم(. أخالقيات اإلنسان وسلوكه
ومن (. فينومينولجيا)وبشكل خاص علم الجمال والظاهراتية ( نظرية الوجود)األخالق واالنطولوجيا 

أن يكون مادة )يكون الفيلم فلسفياً ( كيف: )لسفة على السينماأكثر األسئلة أساسية، التي تطرحها الف
 ؟ وكيف يمكن الحديث عن الفلم فلسفياً؟(فلسفية

يلخص قاموس المفاهيم السينمائية المواضيع المختلفة، التي يُصنف فيها ما يمكن تسميته الفلسفة 
 :والسينما كالتالي

 
مناسبة لتوضيح وترويج المشاكل الفلسفية 

التي تم التطرق إليها في أفالم عديدة . المعقدة
كمشكلة الشك في العالم الخارجي ومشكلة 
الهوية الشخصية والذكاء الصناعي مع ان 

شاكل جاء في األفالم كموضوع تناول هذه الم
 .ثانوي

 

  ويمكن أيضا أن (: أطروحة اإللهام
توصف األفالم كمصدر إللهام فلسفي، يطرح 
وجهات نظر بديلة على المشاكل الفلسفية 

أساليب جديدة، وجعل الشعور “ –التقليدية 
وهكذا، (. 2222أندرسن )” بالخبرة والمعرفة

الفاصل فإن الوسائل السينمائية للتعبير مثل 
الزمني، والحركة البطيئة، وتغيير المنظور 

أو ( على سبيل المثال، صور الفضاء لألرض)
استراتيجيات تجميع ال خطي يمكن أن تلهم 
التحقيقات الفلسفية في مفهوم الوقت أو 
المعرفة، دون أن تعتبر وسائل فلسفية حقيقية 

 .للتعبير

  الفلسفة من خالل األفالم“إذا كانت ”
افتراض أن اإللهام الفلسفي  مبنية على

المكتسب من خالل األفالم يمكن أن يصاغ في 
 اللغة الفلسفية التقليدية

 

 
 

  أن ” الفلسفة من خالل األفالم“تفترض
اإللهام الفلسفي المكتسب من خالل األفالم 
يمكن صياغته بلغة فلسفية تقليدية وتعتبر 

كشكل محدد من . األفالم على سبيل المثال
 .الفلسفية أو كتجارب فلسفية سينمائيةالتجارب 

حسب  –يمكن أن نميز بين هذه التيارات 
 -الناقد والمنظر األمريكي فريدريك جيمسون

  بين موقفين؛
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  رأس 22 وإسقاط بإعدام تسبب الذي المجنح الثور رأس
 

 
   
 

              جميل حسين الساعدي     

 

 مــا امتّدِت اآلبـاُد تتّقـــدُ ( 1)حمـــراءُ 

 ال الحق ـُد يوقُف مسراهــا وال الصفـَـدُ 

 حمــراُء لوال َسنَــاها لـــم  يَِطب  ُعُمــر  

 فـي الدنى رأي  َوُمع تقــــــــدُ  ولم  يَِعش  

 هَي اللبــاُب الذي تغنى النفوُس بِـــــهِ 

ــُر والَزبَــــــدُ   ومـــا عداها فذاِك القش 

 تفنــى نفوس  لكــي تهنا بهــا أَُخــــــر  

 ويفتدي ساعــةً من أجِلــها أبـــــــــــدُ 

 إن  أقبَلــت  عــادِت الدنيــــا ُمشعشعــة ً 

 (2)أدبرت  فالليالــــي ُحـلّك  ربُـــــُد  أو  

 كـــّل الخالئِق تهواهـــا وتنشــــــدها

يها َرفـَـُد   (2)فكلُّ صـوٍت لــهُ ِمــن  َوح 

 ما حلَّق الطيُر فـــي اآلفاِق عن عبثٍ 

 لكـــن  ليصبح َ ُحـــّرا حيثمــا يَـــــردُ 

 وما استكنّت  إلى األعمـاِق زاحـــــفة  

 لتحيــــا وال عين  وال َرَصـــــــــدُ إالّ 

 كم  يبتني من منيـــــــعِ السّدِ ُمعتصـب  

 تاجا ً وكم  من صنوف الظل ِم يعتمـــدُ 

 حتّى إذا مــا استجاَش السيُل واندفَعت  

 أمواجـهُ ُكل  منحى ً زالت ِ الُســـــُددُ 

 وعاَد خزياَن مهزوَز الخطى فـَــرقا ً 

 ا آواهُ ُمتّـســــــــــــدُ ذاك َ المليُك فمــ

 وكاَن ِمن  قبـــُل كالطاووِس ُمنتفخـــا ً 

ــٍو بــه ِ البُُردُ   تكــاُد تقفـــُز ِمـن  زه 

                        **** 

َي بيّنـــــة     يا سائلي عن  جراحي وه 

 خـــًل السؤال َ سيغنيـك َ الذي تَِجــدُ 

 ردهـــــــاأنــــا قوافــــــُل آالم ٍ تطا

  الريـــاحِ فال أهــُل وال بَلَــدُ   ُهــوجُ 

 

 

 

 
 

فأي سنة من النوم هذه التي غلبتك وتمكنت 
 منك؟

 

 ولكن أنكيدو لم يرفع عينه
 فجس قلبه فلم ينبض

 وعندك ذاك برقع صديقه كالعروس
 وأخذ يزأر حوله كاألسد

 وكاللبؤة التي اختطف منها أشبالها
وصار يروح ويجيء أمام الفراش وهو ينظر 

 إليه
 وينتف شعره ويرميه على األرض

ه الجميلة ورماها كأنها أشياء نجسة مزق ثياب
ولما إن الح أول خيط من نور الفجر )...( 

 نهض جلجامش
أيها الصفار :ونادى صناع المدينة وصاح بهم

 والصائغ والجوهري
ونحات األحجار الكريمة اصنعوا لي تمثاال 

 لخلي
ثم نحت لصديقه تمثاال جاعال صدره من 

 !الالزورد وجسمه من الذهب 
غلب صور الراحل منصور من يشاهد أ

ال يراه إال وهو يبتسم،وكأنه يريد  البكري،
أن يتابع ابتسامته،بضحكة لكن القدر لم يسمح 

  :له أن يضحك
 

 :نقول
 

 هل كان عليك
 في طالع األقدار، 

 أن تكون انت من يُقتل
 واكون انا من يبكيك

 يغنيك
 ويندبك

 ومن شدة األلم
 يراك في لحظتك االخيرة

 تضحك
 

      

 في المشفى 02بعض آخر أعمال منصورالـ 

 

 

 البكريرسام الكاريكاتير منصور 

 

   

 

 * الحريّة ترنيمة .... شعر
 

 
   
 

 

 تكّسرت  ُسفُــــُن الموتـى وها أنـــذا

 لموُج مجـــدافي وأتئــدُ يصــارُع ا

 تكّسرت  ُسفُــــُن الموتـى وها أنـــذا

 يصــارُع الموُج مجـــدافي وأتئــدُ 

 ذررُت فـي أعينــي ملحا ً ُمحاذرةً 

َب األلى َهَجدوا  أن  يسلَك النوُم بي َدر 

 وعف ــُت ِلي ــَن وســــــادات ٍ ُمكابرة ً 

ُر والريُح والرمضاُء ِلي ُوسُدُ   فالصخ 

 ذرا ً أخا الجُرح ِ إن  جاءت  ُمسعّرةً ع

 (0)هذي الحروُف فإنّي نازف   َحــِردُ 

حِ لم  أفطــن  لعاصبـــِه   هممُت بالجر 

ــُت أحضُن آالمـــي وأنفــــردُ   فرح 

 وخيَّب الظـــــــنًّ أحزاب  وأنظمـــة  

 تدعو لشٍئ وتأتي عك س َمـا تَـِعــــدُ  

 ح  ترتّلهــــاآُي التحــــرِر لـــــم  تبر

 لكن  تُطـــارُد أحرارا ً وتضظهــــدُ 

 لم  تدر ِ إن  دمــــاًء  أُجريت  شططا ً 

 من أهلنا هي َ فـي األرزاء ِ ُمع تَمــدُ 

 بهــا نردُّ عــن األوطــــاِن عاديـــة ً 

ُن والَزَردُ  َي الحص   عنَد الملّمات ِ فه 

 وأيُّ معنًى لتحريــر ٍ إذا ُحبَِســت  

ـُد ينعقــدُ أنف  اُس شع ب ٍ عليــِه القَص 

فَــُع عن أوطــانِه َخَطـرا ً   وكيَف يد 

َطهــدُ   ُمكبّــل  فـــي قيــوِد الذّل ُمض 

 شرُّ الخصـوم ِ حكومات  تجوُر على

ي َ خصــم  كلّــــهُ لََدُد   (2)شعوبها فه 

 تزهو المشانُق باألحراِر شامخــة ً 

 دُد   وفي السجوِن ضحايا ما لها عــ
 ــــــــــــــــــ

تبلغ   ، التي "ترنيمة الحرية"جزء من قصيدة 

بيتا وقد نشرت القصيدة كاملة في موقع  122

 .   7/1/2222صوت الصعاليك بتاريخ 

عارضة لقصيدة الجواهري القصيدة هي م **

، وقد كتبتها في العام  (يا ابن الفراتين)الدالية 
1722.  

ن ينظم شاعر هي أ في الشعر والمعارضة
قصيدة يحاكي فيها قصيدة شاعر آخر مستعمالً 
نفس البحر ونفس القافية وذلك إلعجابه بها مع 

 .الحرص على إظهار براعته األدبية
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 (4)أحمد الصافي النجفي أكبر شعراء العربية في العصر الحديث ... شعراء من بالدي 

 

   

 

               

     جميل حسين الساعدي      
     

 
 للمتابعة ـ العودة الى االعداد السابقة 

 ـ       الجزء الرابعـ 

 

 أب  سألتــهُ ألّي 

 يا سيّدي أراَك تنتمـــي؟

 ألي أم ؟

 فقال شاعُر العروبة الكبير

 أبي عراقيٌّ ولكن أمــَي الرؤوُم من لبنان  )) 

 ((وهكذا أنا أتيُت بعَد أن تزاوَج القطران

                 *** 

 :سألتهُ 

 آثارَك الغّراء هل تذكرها

)) و (( األمواج)) و (( األغوار)) أجابني 

 (( ..التيار ))و (( الشالل 

 (( ..هواجسُ )) 

     ((..أشعة  ملونة)) 

 

 ((شرر  ))

 وكّل ماذكرت شعر  

 سألتهُ 

  والنثر؟

 ليس منه بد

 ((هزل وجد: )) فقال لي

؟  سألتهُ ياشاعر العراق والتعريــب 

 فقال لي ــ ووجههُ كئيــب  ــ

 ندمُت إذ  عّربُت للخيّــام  

 إذ  ــ يومها ــ ما كنُت في األنام

 شاعراً 

 بل كنُت بوقاً فاغراً فََمه  

 

 
 الترجمة  (( عبدَ )) وكنُت 

 ( !!أَمـــه  )) قل .. بل  

*** 

 سألتهُ يا سيّدي العزيز

 هل أحببت أو عشق ت

 :أجابني

 الكوُن في عينّي غادة  

 ..أرشُف من خديها 

 ..أبحــُر في عينيــها 

 إلى جزائِر الظالل والربيع

 دةإلى مدائن الطقوِس والعبا

 :سألُت شاعري الكبير
 

 
 

 والزواج؟

 ..دوَن بابـــِه الرتاج : أجابَ 

 المرأةُ الحسناء والقلم  )) 

 ((كرة األلم .. ضدان في )) 

 (( !!!ضدان ال يجتمعان  ))

                  *** 

 :سألت شاعري الكبير

 :والشعر

 فكانت اإلجــابة  

 لؤلؤة  تحــاُر في محـــارة

 :أجاب

 على خطى من قبلــهُ كلٌّ سائر  

 وليَس فيهم رائد  أو مبتدع

 ...وكلّهم مقلّد 

 أو ناثر غرير  

 وليس فيهم الفرزدُق الخطيرُ 

 أو جــرير  

 وههنــا استوقفُت شاعري الكبيـــر

 سألتــهُ عن شاعٍر يحبّـــهُ 

  عن  شــاعٍر يجلّــهُ 

 

 

 

 

 ما ذّمـهُ مظلــوم

 إو جاَل في اشعــارهِ 

 والقاضي مباضُع الناقدِ 

 :فقاَل لي لتّوهِ 

 إيلياأبو ماضي

 ...والـ : فقلت 

 واألخطُل الصغير

 :فقال

 شاعر كبير

 لكنهُ ما عاش إال للغزل  

 ...وإنّه والحّق ما أقــول 

 لقد  برع  

 في ما صنــع  

                    *** 

 وفي الختام 

 سألت شاعر العروبة الكبير

 والشعر؟

 :فجاءني الجــواب

 راقني شعر  ترانــي مـــــــرددا ً إذا )) 

 لــهُ منعشـــاً روحي بـــــــِه والنواديــا

 أرى شعَر غيري شعَر نفسي متى يرق  

 ((وأبرأُ من شعــري متى لـم  يرق  ليـــــا 

 :سألتهُ عن شعرنا الحديِث ما تقــول

 ((هذاَعل ك: )) فقال 

  (( !أنجــم  مفروطة  محتاجة لسلك)) و 
 

ظاهرة فريدة في الشعر  الصافي حقا كان

العربي ، فشعره غزير بالمعاني، التي لم 

 يتطرق إليها شاعر ممن سبقوه أو ممن

عاصروه ، وهو يعتبر تلك المعاني من وحي 

 :الغيب أليس هو القائل

 
 

 الجزء الخامس واالخير في العدد القادم
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ْر  ... شعر  زينوفيّا / عنقاء تَْدم   

 

 

   

 

 عدنان الظاهر . د        

 (قّصة خرافيّة)

 ـ طافت  حولي1

ثا  أطياُف الموجاِت األولى بَح 

قا  أخُرُق مسعاها َخر 

 حالوال أن  تَع ِرَض َصف  

 حّطت  فوقي أثقاال

 فاقت  طوَق القُدرةِ ُمذ  كان األقوى

 ـ غابت  زينوفيّا عنقاءَ 2

 في لوحِ الزورِق يهوي ُمختالّ 

 الدمعةُ إطالقةُ نارالصبِر الُمرِّ 

 تحَت العُمِق الضارِب في قلِب البحرِ 

 ال تتهيُب ال تستهدي

ٍر أو مدِّ   شاراٍت في َجز 

 اآلَن متى ألقاها ؟

 اها في صدريالطلقةُ إيّ 

 زمجرةُ الموجِة في ُمّرِ البحرِ 

 إنذاُر سقوِط الليلِة في ُحكِم الظلِّ 

 تخلُط ماَء النهِر بماِء البحرِ 

 تجتاُز الحاجَز حبالً من نارِ 

 (ما أشنعَها من ناِر ) 

 أمشي الرملةَ عاري الصدرِ 

 أحمُل في كفّي رأساً دّوارا

 أسعى للنصِف الغائِب في نصفي

 

  

 

 يالكوكُب يهوي منكوساً في رأس

ديُك الجن / عهدي به مي تاً كأحسِن نائِم ] 

 [الحمصي 

 ـ يتنّصُل منّي تفكيري2

 يتشعُب أشتاتا

ق   يأُخذُني حيُث األزرُق في حمأةِ عينيها َخر 

 َخفّاُق 

 يجأُر في ِعّزِ السمِت العالي

 َطفَحاً يتخّطُف بؤرةَ ماِس اإلبصارِ 

 يُنسيني إمكاني

 مكسوراً في ذُلّي

 لغافي في غاِب المرجانِ مأسوَر اللوِن ا

 ال أسمُع خض  الضّجِة في الباِب العالي

 آٍه لو دارى أو أغلَق بابا

 أو أتقَن ِسر  األقفالِ 

 

 ـ دل  عليها مدلولُ 0

 ال يفتأُ ينجاُب لصوِت الذيبِ 

 في الغاِب الصاخِب أصداءَ 

فا  الغابةُ في الهدأةِ تدنو َزح 

 تقرأُ ما في األدؤِر من حيطانِ 

 ُت رافعةً آذاناتتنصُّ 

 إسحب  كفَّك ال تصفع  وَجهَ ِجداِر الدارِ 

 األخرى

 

 

 الداُر قرارُ 

 َدعها للُمطنِِب إسرافا

 يشهُق أو يَن فَُق َشنقا

 

 ....يغرُق في الماِء الرقراِق 

قا  التوُق األقوى َطو 

َحني لمضافِة ذي َمَسدِ   طو 

 أقبُس نارا

قا  أتعلُّق بالركِب الماشي شو 

 قِ تركوني أطرُق باباً في البر

قا  أتلّوى تَّواقاً َطر 

 َرق ماً يعصى شّدا 

َعني لآلتي َسهوا  طو 

َر األرِض   يمسُح بي َظه 

 يُجِلُسني في مقهى

 ُمنتظراً ذئباً أشقَر بريّا

 يحمُل كأساً ماساً في ماِس 

 يرفُل بالعرِش حريرا

صيّا   يمَضُغ قاتاً ِحم 

 يتصاعُد ثؤلوالً ثؤلوالً مغليّا  

 (المسلوال  سيَف هللاِ ) أَنقذني 

ٍش في سّنِ الُحزنِ         .من قبضِة َوح 
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(5) مسيح السيّاب ومسيح خليل حاوي   

   

 

 عدنان الظاهر . د        

 

 للمتابعة ـ العودة الى االعداد السابقة

 الجزء الخامس

 

! أرى خطيبة خليل حاوي تتكلم عن نفسها هنا 
بمضمون الجزء الخامس  يفاجئنا الشاعر

إذ  هو نقيض مضمون " ُزخرف " وعنوانه 
هنا نحن مع فرح وبهجة وعيد . الجزء الرابع

ال . لمناسبة عودة لعازر لزوجه من الموت
تسعها فرحتها فتُهَرُع لجارتها وتفتح لها قلبها 
. وتُسرف في التعبير عن بهجتها بقدوم لعازر

شاعُر هذا أعتقد كان من المفروض أن  يقّدَم ال
. الجزء على الجزء الرابع ال أن  يضعه بعده

جارتي يا جارتي ]] نقرأ ونفرح مع هذه المرأة 
عاَد لي من غربة ... ال تسأليني كيف عاد  

َحَجُر الداِر يُغنّي وتغني ... الموِت الحبيب  
... َعتَباُت الداِر والخمُر تغني في الِجرار  

عند ... جدار  وستاُر الحزِن يخضرُّ ويخضرُّ ال
حتى ... باب الداِر ينمو الغاُر، تلتمُّ الطيوب  

يختتم الشاعُر هذا الجزء بتكرير ما سبق وأن  
عاَد لي من ُغربِة ... وحبيبي كيف عاد  ]] قال 

كنُت أسترحُم عينيِه وفي ... الموِت الحبيب  
، تعّرت  لغريب   ... عيني  عاُر امرأةٍ أنّت 

غيُر ِعرٍق ... ميّتاً كئيب   ولماذا عاد من حفرتهِ 
 [[. ينزُف الكبريَت مسّود اللهيب  

ال أعرف . الخضر المغلوب : الجزء السادس 
من هو الخضُر في التراث والدين المسيحي 
لكني أعرف أن  أهالي جانب الكرخ من بغداد 
وفي يوم معين أو مناسبة معيّنة يُسّرحون في 

ً طافيةً على ألواح  خشبية ماء دجلة شموعا
كما دأب بعض . يسمونها شموع خضر الياس

إذا ذ كَر اسُم الخضر : العراقيين على القول 
ما عالقة ! يخطف فوراً ولكن  ال من أحٍد يراه 

خضر خليل حاوي بشخوص قصيدته هذه 
وخاصة زوج لعازر بطلة هذه القصيدة 
الملحمية بامتياز ؟ ربط الشاعر هنا بين هذا 

زقة بين حضور الخضر وزوج لعازر المم
ثم . وغياب زوجه وبين الجنس والحرمان منه

لماذا مغلوب  هذا الخضر وهل هو نسخة 
أخرى لخليل حاوي نفسه ؟ تقول زوج لعازر 

 :وليتني أعرف اسمها 

 

 

ولماذا لم يَعُد  يشتفُّ ما في صدرَي الريّاِن ]] 
غيمٍة تُزهُر في ... من حّبٍ تصفّى واختمر  

وسريٍر مارجٍ بالموجِ من خمٍر ...ر  ضوء القم
... جنِّة الفُلِك على حّمى الدوار  ... وطيب  

عاَد مغلوباً ... طالما عاَد إلى صدري ِمرار  
ً لن يطيب   ومدى كفّيِه أشالء  من ... جريحا

حلوة  ُجّرت  إلى : الحّقِ مدى جبهتِه أشالُء غار  
تعانيِه  التنّيِن ُجّرت  ، ُدِمغت  للموِت وانهارت  

ِمخلب  ذّوَب سيفي غاَص في .... انتظار  
.. مخلب  في َكبِدي ِمعوُل نار  ... ُصلِب الَحَجر  

وعلى الشاطِئ طفل  ناصريٌّ يغرُس البلسَم في 
في هذا الجزء إغتصاب لفتاة [[. دنيا القرار  

وأسوأ من هذا اإلقحام القصدي لمفردات قلقة 
أحسُب . فيهافي المواضع التي وّظفها الشاعُر 

أن  القارئ المتمّهل والمتمعّن يدرك قصدي 
ويشاركني هاجسي فالشعُر ليس اعتسافاً 
وإقحاماً للمفردات إما سّداً لفراغ أو ضعفاً أمام 

األمثلة كثيرة . شروط الوزن واإليقاع والقافية
أدعو القّراء الكرام إلى التنبّه لها ومشاركتي 

امةً وفي جزعي من هذه الظاهرة في الشعر ع
أعترُف أن  . شعر حاوي على وجه الخصوص

لدى خليل حاوي قدرة على تمرير هذه 
الهفوات وقدرة أخرى على جعل قارئه يعتقد 
أن  األمور ماضية على ما يُرام وال من افتعال 

أعزو ذلك إلى تمهل . وال تعسف وال إقحام
حاوي في نشر أشعاره ووقوفه معها لزمن 

ر ويمّحص ويبّدُل ويفّكر غير قصير يُعيد النظ
 .ثم يُسلّم أمره لقوة أغراء النشر

  

ُعرس " ماذا نجد في الجزء السابع بعنوان 
؟ ما زال حاوي يلف ويدور حول " المغيب 

موضوع الجنس فالعرس زواج والزواج 
 .ممارسة جنس منذ ساعاته األولى

ما جنوُن الُدخنِة الحمراِء في فجوةِ ُجرحٍ لن ]] 
لجريحٍ يتالشى في سريِر الموجِ من  ...يطيب  

تلتقيِه الشمُس في ُعرِس ....خمٍر وطيب  
ُمبحر  سكراُن ملتفُّ بزهو ... المغيب  
عبثاً ترغي وترغي خلفه أشداُق ... األرجوان  

ثم يعود فيكرر ما سبق وأن  قال في  ...[[جان  
صدُرِك الريّاُن من ]] أجزاء أخرى من قبيل 

 قال في فيكرر ما سبق وأن  جمٍر ومن ثم يعود 

 

 

صدُرِك الريّاُن من ]] أجزاء أخرى من قبيل 
طالما طيَّب مغلوباً ... جمٍر ومن خمٍر وطيب  

ً لن يطيب   كنُت ]] ثم يتابع فيكرر [[  جريحا
أسترحُم عينيِه وفي عيني  عاُر امرأةٍ أنّت  تعّرت  

ً كئيب  ... لغريب   ولماذا عاَد من حفرتِه ميّتا
[[. غيُر عرٍق ينزُف الكبريَت ُمسّوَد اللهيب  ...

للفظة الكبريت تأثير قوي على الشاعر حتى أنّا 
للتكرير . نجدها مراراً في متن ديوانه هذا

دالالت كثيرة ومقاصد شتّى بعضها مستساغ 
وُمبرر أو حتّى له ضرورات تقتضيها حاجة 
الشاعر النفسية التي ال تخلو من بعض السادية 

أن  الشاعر يفرض على غيره بالقوة ،  أعني... 
قوة التكرير، نزعاته الخاصة وما في نفسه 
وخواطره وتجاربه من حاجات تعنيه وقد تؤّرقه 
وتُضنيه فيتخلص منها بترحيلها لألخرين وما 

 . األخرون إالّ قّراء شعره

" زوجة لعازر بعد سنوات " في الجزء الثامن 
ً للشاعر توترات وإحباطات إخالها تعود أسا سا

ثم في هذا المقطع ألفاظ  وتراكيب لغوية . نفسه
أُداري : ) خشنة ال تنتمي للشعر بصلة من قبيل 

فالجمع بين ( حيّةً تُزهُر في جرحي وترغي 
الحية واإلزدهار أو اإلزهار مسألة ال يسيغها 

إمسحي الميَّت ( ثمة مثال آخر. الذوق الشعري
حية ، فَِخذ  تخضرُّ فيه ل... الذي ما بَِرحت  

، جاعت األرُض إلى شالِّل أدغاٍل  وأمعاء  تطول 
ال أعرف ما (. من الفرساِن فرسان المغول 

مبرر اللجوء إلى توظيف مثل هذه الكلمات 
والصيغ اللغوية الغريبة على لغة وروح الشعر 
؟ ثم ما مناسبة الكالم عن شالل أدغاٍل من 

 خليل حاوي... فرسان المغول ؟ على كل حال 
قادر على تمرير ما يحلو له من ألفاظ وُجمل 
تستجيب لحاجاته النفسية وتتوائم مع ما يعاني 
من ذكريات أقل ما يقال عنها إنها ذكريات فيها 

إنه ليس من . مرارة على أكثر من صعيد
شعراء الباطن لكنه من بين شعراء ذكريات 
النفس المجروحة الُمبتلية ببعض العلل 

لغائرة في أعماق روح هذا واألصداء األليمة ا
فكره وشعره متعددا المستويات حتى . الشاعر

ً ويعني أشياَء أُخَر ال  ليخيّل لي إنه يقول شيئا
يستطيُع القارئ متابعتها حتى لو جرى وبذل 

إنه ظاهرة أكاُد أقوُل أن  ال . المجهود المطلوب
شعره . مثيل لها في الشعر العربي المعاصر

امي يمكن تأويله بشتى ثقيل الوزن بعيد المر
ً على اإلمساك وإن  بدا  الوجوه لكن  يظل عصيّا
واضحاً رغم تعّرج مساراته وتشعب أهدافه وما 
يتخذ من مسارب عويصة مربوطة بإحكام 
وَحنَكة واقتدار رجل مفّكر ثم شاعر ال يمثل إالّ 

أضرُب مثالً من توظيفه للمغول في . نفسه
رابرة الموغلين مناسبة ال عالقة لها بهؤالء الب

 بالقسوة ونحن نعرف حجم التخريب والدمار 

 في العدد القادم السادسالجزء 
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 رحل عنا بهدوء الى  ـ االنسان منصور البكري
 يخلده لكن إبداعه الفني س ،، األبدي السالم
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ومسؤول  "الصعاليك صحيفة" صديقنا وزميلنا في أسرة تحرير، فارقنا الى الفضاء األبدي ،  2221ـ نوفمبر تشرين الثاني  0فجر يوم الخميس 

 هور الذكرى االربعينة لرحيلبمناسبة مر، و "منصور البكري " المبدع التشكيلي الفنان ، الفنية في منتدى بغداد للثقافة والفنون ـ برلين  الشؤون 

فنانين العراق ورواده الذين لم أهم فقداننا واحدا من .. الجلل لهذا المصابنعبر عن مشاعر األلم واألسى  والتي حال وباء الكورنا دون تكريمه ،

 .رة كبيرة للعراق وشعبه، خسافي المحافل والفعاليات العالمية ورفع شأن الوطن مزيد من االبداع بالرافدين  بالد يبخلوا برفد 

فيلم معرض افتراضي بمناسبة اربعينية رحيل الفنان المبدع منصور البكري ، عمله شقيقه الفنان المقيم في " لينك " وبهذه المناسبة نرفد 

 :، ضمنه بعض الكلمات المؤلمة قائالً    TubeYou -since I lost you..  كريم البكري" ميسيساغا"

 وسيبقى االخير الوداع ومحبيه واصدقائة اهله نحن نودعه منصور الحبيب اخي رحيل على يوم 02 مرور بمناسبة تأبيني افتراضي معرض
 .االبد الى قلوبنا في حاضرا

اخي لم يرحل بل هو باق في ضمائرنا ، .. وه لطيبتة ونقاء روحه رحل اخي الحبيب فجأة وبكل هدوء تاركا ورائة ارثا فنيا واهل واصدقاء يحب
ال املك الكلمات لهذا الحدث الجلل فلقد رحلت اخي واخذت معك قطعة من فؤادي .. لوحاته وأعمالة ، باقية ، تذكرنا بوجوده معنا روحا وذاكرة 

 . وداعا يا احب الناس اخي الحبيب منصور.. ستكون حاضرا معي اينما حللت 

 . الرحمة لروحك الطاهرة.. لوحة في المستشفى وكأنة اراد ان يترك ورائة اعمال تخلده  02هذه علبة االلوان المائية التي نفذت والتي رسم بها 

   

 

 
 

 

 

 

 ..لقاءات رسوم الكاريكاتير

 

   

 

ر  ائ ب  الحاض  لي  الغ   
كب ش  الت 

ان   ب   مع الف 

لقد اتعبتنا الغربة وحينما نتكلم هاتفيا   
نموت من الضحك ألن أغلب الحديث يكون  
عن ذكريات بغداد، احلم أن يعود العراق  

في بغداد  الى عافيته السبعينية لنلتقي  
 ... نسترجع تلك األيام الخالدة  و الحبيبة  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NeDeC-At1U

