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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 

واألحداث  متابعة التطوراتوالوطنية العامة،  ألسسفي حياة المجتمعات المتحضرة االلتزام با 
، ورصد جميع تطوير الفكر السياسي في بالدنا يتطلب. بالغة هميةأ واقعالجارية على ارض ال

ام بالدراسة والتوثيق، وخاصة ما يتعلق باالعتبارات الناجمة عن تدخل الظواهر الجديدة، واإلهتم
، والتمسك بحق شعبنا الثابت في دار  ومشاكل  الرييسيةالدول االجنبية في الشأن السياسي واال

بكافة  دون احترام لمصالح العراق وشعب ، تلك الدول ل انواع التدخل الذ  يخدم مصالحمقاومة ك
تمييز الواضح والثابت بين المقاومة الوطنية واهدافها وشعاراتها مع ال. أيهاليب التي يرتاألسا

ن وأساليبها السليمة، وبين األرهاب الغامض والمشبوة الذ  يستهدف مجتمعنا وأبناء شعبنا م
لكن من . يرهمصادره والجهات التي تقف وراءه وتد اإلرهاب، لم تٌكشف او تُحدد. المدنيين العزل

ولم  تقوده وتمول ، التي جهات ودولهي ال ن المؤسسات االستخبارية تعرف مناالجوهر حيث 
التصد  ل  باألساليب السليمة والمطلوبة، حيث تؤكد األحداث الدامية والمستمرة حتى اليوم ب تقوم

  .لمنع الضرر بمصالحناتخلف وعجر اإلدارة الحكومية عن القيام بدورها المطلوب 
خيرة، وما آلت إلي  من نتايج، ادت الى تحالفات وإصطفافات جديدة إن موضوع االنتخابات األ

على الساحة السياسية العراقية، لكنها تؤكد بشكل صارخ على تفاقم األزمة السياسية التي تمر بها 
في . بالقوة" لنا وليس علينا"كل القوى المتورطة في لعبة الكراسي لالمساك بالسلطة تحت شعار 

 بما هو آت يتطلبقناع جمهورها ا" النموذج الديمقراطي المزعوم" لـ محاولة حسب مفهومها
الكثيرة  هاسياساتها الخاطية وتداعياتعن لناتج اللتخفيف من مأزق الفشل  المبارزة الى ما ال نهاية،

إن جميع . ومن ثم تصدير العنف السياسي إلى خارج حدود االعتراف بالهزيمة االنتخابية
ً يختلف عن المسارات السابقة التي  ،اضحالمؤشرات تؤكد بشكل و أن االنتخابات لم تكن نموذجا
بل هي خطوة ضمن الخطوات المطروحة في أجندت  منذ تأسيس مجلس . رسمها المحتل آنذاك

، الستحداث صيغة سياسية تكفل عدم استقرار العراق 3002الحكم الطايفي بعد غزوه للعراق في 
اسيا المتعددة االشكال في العراق، ونزع حدة التوتر، سيوتطوره بما ينسجم وضمان مصالح  

 .مصالح حلفاي  في المنطقة واعالميا، بالشكل الذ  يخدم
إننا لم نرى في االنتخابات أ  مساهمة جدية في حل المأزق الوطني الذ  تمر ب  بالدنا، وال نرى 

لتقاسم السلطة على اساس  ر على نفس األسس والنهج التقليد يدة عملية فيها، خاصة وانها تسيفا
المتعاقبة  الماحصصة الطايفية والقومية والمناطقية، التي قبل بها جميع المشاركين في الحكومات

 .وتقدم البلد لعمل السياسيعلى اكصيغة متخلفة وخطيرة 
إن الوضع في عموم ، وعلى المدى غير المنظور، كما يؤكد  سير األحداث وتراكماتها، معقداً 

ً بمدى تطور العمل الوطني الجماهير  في مواجهة صراع االضداد،  .وخطيراً  سيبقى مرهونا
: السؤال ،"حكومة توافقية ـ طايفية"وطرف " حكومة أغلبية وطنية ـ ال شرقية وال غربية"طرف 

وعزل . ؟غير المعلنة لحد اللحظة مخططاتتلك الكشف أو إيقاف َمن ِمن هذه االطراف يستطيع ال
أن البدايل . ؟المخاطر الكبيرة التي تواج  مصير بالدناحقيقية بسطاء الناس وتبيان من المتعاونين 

مرهونا بتجاوز الصيغ واألفكار التقليدية المسيطرة على  ،التزال غير واضحة، لكن ايجاد االفضل
المستعصية  لديها رؤية جديدة للمشاكل واألزماتظهور قوى جديدة على الساحة، . العمل الوطني

تمردت  .مستقبل  في الصميمهدد وما ي ظروف المجتمع العراقيكما تعرف  ،يمر بها شعبناالتي 
  .لخطيرالسياسي ا وضع الحلول والخروج من المأزق للمساهمة فيعلي  
ود فيها األمن لية االنتقال بالعراق وشعب  إلى ارض خصبة ينتعش فيها االقتصاد ويسؤوإن مس

، تقع على جميع الخيرين من أبناء هذا البلد، صاحب أقدم السالم والعدل واالستقرار، ويعم
لوطنية من أجل إننا نؤكد على أهمية التنسيق بين الشخصيات والقوى ا. الحضارات في العالم

ستقالل الوطن ووحدت  والدفاع إمتخلف، العادة م حكم االرافضة لهذا النوع من نظتعميق المواقف 
 . الجيال  القادمة عن مصالح شعب  وبناء مستقبل مزدهر

   المحرر
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 ...   م   
 

، "صوت الصعاليك"تدعو هيية تحرير 
القراء والمتابعين الكرام، الترويج لهذه 

لكترونية وإيصالها لمن يعني  الصحيفة األ
األمر من أصحاب الفكر ووسايل إعالم 

 . كيفما هو متاح وممكن
ويمكنكم تزويدنا باألخبار والوثايق 

على أن ال . المتعلقة بالشأن العراقي
مواضيع مجتمعية . كلمة 350تتجاوز الـ 

مع .. كلمة 050وثقافية وفنية وفكرية لحد 
مراعاة قواعد العمل الصحفي 

 .موضوعيت  و
في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 
وإبداء الرأ ، وال نستثني النقد والنصح 
 ً . بهدف تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا
نأمل الكثير من المبادرات الداعمة لما نقوم 
ب  في االمسار اإلعالمي والوطني، أيضا 
الدفاع عن مصالح وحقوق كل فيات 

 .المجتمع العراقي
 

 أ     مس     م رق      الج 

 

 

 :ت تظر اإلجابة تساؤال 
 
 التغطية على استهداف علماء  ما الهدف من

 .؟وقتلهم بدم بارد العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .؟برياءاأل غيبينالم

  الطائفية في  أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 قطع مخصصات الوزراء والنواب؟لماذا ال ت 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 بما يتناسب مع الدخل العام؟ والنواب

  الوزراء و الرئاسات رواتب يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 ومنذ متى؟ كيف... ثرواتهم 

 ا على األموال لماذا ال تضع الحكومة يده

وإستعادة ممتلكات  3002المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

   فعل قانون من أين لك هذا؟لماذا ال ي 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 سري؟لماذا ال يحارب العنف األ 

  ؟ الرعاية االجتماعيةقانون  يفعلولماذا ال 

  

 

 

 

 .  لكن  ا ال م ؟ ... بالمطلق

  الشعب مصدر السلطات، وال شرعية

 .ألي حكم دون الرجوع لرأي الشعب

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

 ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على 

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 جتماعية دون دستور حضاري العدالة اال

حكماء وأقره الشعب، ال يمكن أن أعده 

 .بشكل عادل تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية ، تحميه سلطة للقيم واألخالق

منحرفة، شريكة بما آل اليه من  شوفينية

 .  والمجتمعوضع خطير على الدولة 

 

 

 !  ذه الصح ف 
 

عراقية حتى النفس " صوت الصعاليك"
األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 
.. واستقالل ، سيادة األمن في  وسعادة أهل 

إعالء شأن  وإظهار إرث  الحضار  بأبهى 
هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة

. القوميات والطوايف، األديان والمذاهب
ون بعراق خال من الموت، صوت الحالم

من الجوع والمرض والقهر، من السالح 
المحمي والميليشيات التي تنشر الرعب 
والدمار، من الطايفية المقيتة والمقابر 

فهل . هي حلم من كان ينتظر.. الجماعية
فمن يجد في نفس  كفاية . ال يحق ل  ذلك؟

لعودة البسمة لوجوه صدمتها األحزان 
بارك، ومن لم يجد والظلم والتسلط فلي

  ..فليول األدبار
 

 "  ص   الص  ل  "
 

 لناسها.. ومض يسابق الزمن لعين بغداد
وأزقتها التي تحمل على مدى الدهر أسماء 

 . ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا

  

 

 

 :  إ ار  الصح ف 

  ص م ال  سري.............. تحرير
 الف    م ص ر ال  ري............... رسوم

   ث      . م ...............ةالشبك

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

 

 

 

 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا، 

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى ضرة العالمحا

 

 
 

 ... المطل ب؟
 

تحقيق التغيير ان تواصل  على المنتفضين وكل القوى التي تدعو وتعمل من اجل

الضغط السياسي والجماهير  وحشد القوى من اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة 

واذا كان .. وفضح محاوالت االلتفاف عليها من ا  جهة كانت  وتأمين مستلزماتها ،

على  قيادات االنتفاضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج وطني 

قبل توجهات  السياسية ، عليهم أيضا أن ال يسمحوا أل  سياسي موحد لحراكهم ومست

، لم يجلبوا اال الفشل  3002ممن اشتركوا في إدارة الدولة منذ احتالل بلدهم عام 

 .! والقتل والخراب، أن يتحدث بإسمهم أو يحاول االيقاع بهم لمصالح حزبية وخاصة

 

 

صوت من سقطوا ألجل إستعادة الوطن ، .. صحيفة عراقية مستقلة حرة " الصعاليك"
وَمن ال زالوا في السوح لتحقيق ذلك ووضع حٍد لنزيف الدم والقتل والفساد ومن أجل 

 ...مستقبل زاهر
 

كل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود ب  قلم ، وجعلها في المقام الذ   نشكر
 . يستحق  شعب أرض الرافدين في مسيرت  لصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمن 
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 قوات من قانونية بحصانة تمتعوا بعد السقوط
كما  .السياسية ودوايره األمريكي االحتالل

أثبتت األحداث الدموية والتاريخ المأساو  
لنظام الديكتاتور  السابق ـ إن نظام صدام كان ل

السبب األساس لتعريض العراق للحروب 
صار واالحتالل، وإن أمريكا والدمار والح

ها في المنطقة، مسؤولون عن ترسيخ يوحلفا
النظام ودعم مسلك  ضد شعب  وشن حروب  

على حساب دماء  دفاعا عن مصالحهم
 . العراقيين ومستقبلهم

 تشجيع إلى للعراق غزوه منذ االحتالل سعى
 كيان إنهاء إلى الهادفة واألفكار اتاالتجاه
ً  وطنية، كوحدة العراق  من بدعم وشعباً، أرضا
 تتربص التي والشوفينية الطايفية األحزاب
 مجلس تكوينل كان وما. مآربها لتحقيق الفرص
 أسس على بريمر يدِ  على تألف الذ  الحكم
 لحقها االتجاه هذا في أولى خطوة إال ،ةأثني

 بالعملية يسمى ما إطار في أخرى خطوات
 الروابط تفكيك على اعتمدت التي السياسية،
 وقومية طايفية بروابط وتعويضها الوطنية

. العراق في معروفة غير كانت وعشايرية
 الميليشيات بتكوين االحتالل حكومة فسمحت
 أو طايفية أسس وعلى الدولة إطار خارج
 بالمال ودعمتها بل ال. كرديةو عربية، قومية

 والسالح
 االحتالل إليها سعى التي النتايج أخطر من إن
 المبادئ وكل العراقي، الوطني الكيان نسف هو
 التي ،واالمنية والحقوقية القانونية فاهيموالم
 وأهمها الوطني واستقاللها الدولة لسيادة ترمز
". والذاتية والشمولية الحصرية" الثالث األسس
 إلعادة بالمحتل خاصة جديدة مفاهيم وتسويق
 أسس على ومؤسساتها الدولة كيان بناء وتحديد
 استصدار ثم ومن ضيقة، وقومية طايفية

 تتوافق وقضايية اديةواقتص سياسية تشريعات
 وتغيير العراق لتقسيم الخاص مشروع  مع
 ،يمكن وهنا ..األساسية وبنيت  المجتمع شكل

 الصيت سيئ الدولة إدارة قانون إلى اإلشارة
 المحتل، سنها وتشريعات قوانين من وغيره

 العصرية الدولة مقومات أبسط مع تتعارض
 .والمريب الخطير التوج  هذا على كأمثلة
 في السياسية الطايفية فأن للسلطة مجييها ومنذ

 نظام تكرس الزالت والمقيتة، الفجة أشكالها
 والصفقات والعقود واالمتيازات الغنايم توزيع
 مجال وفي واالقتصادية التجارية السرية
 وتتخذ. بينها فيما البناءو والزراعة الصناعة
ً  الكردية السياسية الحركة  شوفينيا انعزاليا موقفا
 موقف التخاذ ملزمة نفسها تجد ال وهي ،ضيقا

 معاناة من والحدالشعب الكرد   لحماية حقوق
 معنية غير أنها كما برمت ، العراقي المجتمع
 بل استقالل ، وتحقيق العراق سيادة عن بالدفاع

 
 
 

 

 المعلومات وبث نشر هو)) :اإلعالمي التضليل
 تصور سابق وعن عمد عن المغلوطة واألفكار
 مزيف واقع خلق)) أخر تعريف وفي(( وتصميم
 بهدف وذلك الكفاية، في  بما لكن مقنع ومغلوط ،

 بشكل يفكر هو بينما الخطأ في مالخص إيقاع
 .صحيح

 كارين" تأسس باشراف 3002 في العام
" كمبل اليسير"و" بوش" مستشارة" هيوغز

 وهو" بلير طوني"لـ  السابق اإلعالمي المستشار
 التحالف مركز" .اإلعالمي التالعب خبراء من

 العالم الستمالة معلن رسمي بهدف "اإلعالمي
 بدء قبل لتالعبوا التظليل حمالت لشن العربي
 وقد البعث، بنظام لالطاحة العراق على الحرب
بحلول الذكرى االربعين  المكتب هذا أغلق

 كشف اثر، 3002 شباط 8 في االسود النقالبل
 في وأساليب  مهام  حقيقة عن" تايمز نيويورك"

 من ذلك أثاره وما الدولية الصحافة مع التعامل
اعالمية ومجتمع مدني  أوساط في احتجاجات
 .كثيرة معتدلة
 وفق للحرب، استعداداتها األمريكية القوات أنهت
 وساحة العمليات مسرح في النهايية الداليل

 والطرق المحاوالت جميع فشلت المعركة،
 العراق خضع الحرب، هذه لتفاد  والوسايل
 ، 2993 متعاقبة أمريكية حربية لحمالت
 اإلعالم تناول ،2998 ، 2990 ، 2992
 لدعاية اإلعالمي القاموس الغزو قبيل األمريكي
 تحرير حربب العراق، ىعل المحتملة الحرب
 الخير حرب العراقي، الشعب تحرير العراق،
 إلى اإلعالمية الصيغة تغيرت ثم الشر، ضد

 .العراق على الوشيكة الحرب
لحرب؟ وما هي االسباب ا لماذا هوساذن 

 المستوجبة للقيام بها؟ وما هي النتايج المحتملة؟
يصف القانون الدولي جميع الحشود لعمل من 

ـ استخدام القوة بإرهاب القوة هذا  النوع،  
 800وقد قصف الشعب العراقي بـ  الالشرعي،

خالل يوم تحت يافطة تحرير صاروخ أطلقت 
تفكيك دولت  وتمزيق و  وانتهت باحتالل العراق،

النفوذ اإليراني من  تدخلوفتح  شعب  وتجويع ،
وكانت إيران بمثابة المساهم  أوسع أبواب ،

تصريحات  حسبإلقليمي لغزو العراق ا
 .ولين اإليرانيينالمسؤ
 العراقي الرسمي النظام انهيار ان يالحظ

 أذا خصوصا ،القوة ابإره أمام ،ومؤسسات 
 لم والجرايم والمجازر اإلبادة مرتكبي أن علمنا
 الدولي الجنايي القانون معايير وفق مسايلتهم يتم

 هرم أعلى في القتلة ونجد العراقي، والقانون
 على الرغم من السياسية اوأروقته لسلطةا

كل أنواع  العراقي عبشالممارستهم بحق 
االضطهاد واالبادة الجماعية وبكل الوسايل 

 .البشرية والعسكرية بما فيها المحرمة دوليا

 

 

 

 ة ظمال  اط اابهدف  روب ال سببلاإلعال   التضلي  

 

 

 

   

 

 

 الظروف استغالل حد بها األمر وصل
 لفرض وشعب  العراق بها يمر التي الصعبة
 والذاتية، والتكتيكية الستراتيجية شروطها
 نظرة وهذه ،القوى الخارجية بغطاء مستظلة
 الشعب ستؤذ  موضوعية وغير قاصرة
 فيها بما بمصالح ، األضرار وتلحق العراقي
 في القومية المشاكل إن.. األكراد مصالح
 حوار إلى بحاجة العراقية المناطق من العديد
 االبتزاز عن بعيداً  هادئ، موضوعي وطني

 الحلول وفرض وفيني،الش والتعصب
 الحلول مبدأ تقديم إلى بحاجة أنها. األحادية
 والصفقات الوقتية الحلول على العامة الوطنية
 شرعية غير كونها تدوم ال التي السرية
 وعلى الموضوعية، مستلزماتها من وخالية
 مسؤولية تقع الكردية السياسية الحركة
 المتشنجة الفعل ردود عن االبتعاد

 فرض في والتماد  المفتعلة والمجامالت
 نحو تسير ال وأن الواقع، األمر سياسة
 .الجميع أحالم يبدد الذ  الخطير المنزلق

 بكافة العراقي شعبنا مأساةباالضافة لف
 ويالت من طويالً  عانى الذ  قوميات ،

 وحروبها الجماعي وإرهابها الدكتاتورية
 االقتصاد  الحصار جراء ومن العبثية،
موقف لالسف زال ما  ..األمد الطويل الجاير

اقي وبالخصوص لوسط العرشرايح مهمة في ا
غير واضح مما يجر  في  االمثقفة منها، موقف

ما يعرض، هذا الموقف، العراق . العراق
لمخاطر مستقبلية سياسية واقتصادية 

 . وتهديدات بالتقسيم وحروب أهلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 
 
 

 
م         

 

 

 

 
 
 



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 4ص 0205 فبرايرــ  شباط 51 25 العدد

 

 

 

 مرأة ف  ادا ة الت لي  ال ال  والجا  ا  ال راقيةدع ة الشراك ال

 

 

 

   

 

  الربيعيدمحم . د . أ

 

 في المستمرة األزمات من مستوحاة الدعوة هذه
 الجامعات هذه أن وحقيقة العراقية الجامعات
 عدم أن اعتقد .الرجال رييسي بشكل يقودها
 الجامعات هذه قيادة في الجنسين بين التوازن

 التي المستمرة األزمات في العوامل احد هو
 ألهدافها، الجامعات تحقيق أمام حاجزاً  أصبحت

 التنمية تحقيق نحو الوزارة جهود يعيق مما
 .المستدامة

 

 العالي التعليم إدارة في المرأة غياب توثيق تم
 ظاهرة أنها إلى إشارة في العالم أنحاء جميع في

 بهذه االعتراف تم ذلك، من األهم .عالمية
 من حيو  لجزء خسارة أنها على الظاهرة
 .البشرية الموارد

  

 على التركيز إلى  اإلدراك هذا دفعنا طالما
 وطالبنا العالي التعليم إدارة في المرأة تمثيل

 ذلك في بما العراقيات، االكاديميات بإنصاف
 التي التحديات على والتغلب الحواجز رفع

 على أيضا الضوء تسليط مع يواجهونها،
 .فرقا تحدث أن يمكن التي االكاديميات صفات

  

 التعليم ادارة في للمرأة الناقص التمثيل ألهم لقد
 للبحث اقتراحي العراقية الجامعات وفي العالي

 وعميدات جامعات رييسات تعيين في والشروع
 .السابقين العالي التعليم وزراء من لعدد كليات
 هي للرجال االستبدادية القيادة بأن اجادل كنت
 وفي العالي التعليم في األزمات تسبب التي

 المناصب في النساء إشراك وأن الجامعات،
 في سلمية أكاديمية بيية سيسهل القيادية
 الرجل لكون العراقية عاتالجام

 .القيادية لمرأةا ويقّدر يحترم االكاديمي
 

 فرقا تحدث يمكن القيادية المرأة ان متأكد اني
 في األزمات وحل العالي التعليم قيادة في

 الذكورية للطبيعة نظراً  .العراقية الجامعات
 بشكل العراقي والمجتمع العراقية للجامعات

 القيادة إمكانات استكشاف يتم ما نادراً  عام،
 توفير الى ملحة الحاجة تصبح لذلك .النسايية
 من العراقية الجامعات إدارة حول المعرفة
 .للقيادة بديل نموذج وإنتاج استكشاف خالل
 من الحد يسهل حالً  نقدم أننا ذلك من واألهم
 بإمكان كان إذا وما العالي، التعليم في األزمات
ً  تحدث أن المرأة  الرغم من على ادارت  في فرقا

 

 لهيمنة بالمخاطر محفوف الطريق هذا ان
 تعينات على السياسي والوالء لمحاصصةا

 .والجامعات العالي التعليم في القياديين
  

 العالي التعليم في النساء وجود اعتبار تم
ً  أمراً  بدايات  منذ وباحثات كتدريسيات  حتميا

 ً  عن عمليا غايبة المرأة بقت ذلك مع .ومهما
 إن .العراقية الجامعات في القيادية المناصب
 العراقية الجامعات في النسايية القيادات غياب
 في الذكورية والممارسات للقيم نتيجة هو

 الجامعات تشربتها التي األوسع المجتمع
 .العراقية

 

 تعزيز" -(االسيكوا) المتحدة االمم تقرير يذكر
 إن ":العراق في للمرأة السياسية المشاركة
  ُ ضد تميز قبلية ثقافة من النابعة االبوية التقاليد
 منسوخ التمييز وهذا .قيادتها وترفض المرأة
 تدار وبالتالي، .السياسي النظام في ومدمج
 .ذكورية وقيم لمعايير وفقا السياسية الحياة
 المرشحين السياسية االحزاب تختار ما وكثيراً 

 وهو القبلية،  ّانتماءاتهم على بناء لالنتخابات
 .للرجال متحيز نظام

  

 والتعلم التعليم في الذكورية النزعات هذه تتجلى
 المناهج وفي قيادية، مناصب إلى والتطلعات
 يؤد  أن يمكن الذ  التعليم وطبيعة الدراسية

 من مزيجا ان بحيث المرأة تمكين عدم إلى
 االجتماعية والتنشية والدين هذه التعلم عملية

 نهاية في المرأة تمكين من تحد األخرى
 السياسات تميل ذلك، على عالوة .المطاف

 في (الرسمية والتعينات المحاصصة) حزبيةال
 فإن وبالتالي، .النساء استبعاد إلى العالي التعليم
 في حتى يفكرن ال الكبار األكاديميات من العديد
 باإلضافة هذا .القيادية المناصب على التنافس
 في نافصة بصورة ممثلة المرأة أن إلى

 في القرار وصنع والتوظيف االبتعاث
 من المنخفض المستوى هذا مع الجامعات،
 إلى تصل أن المرأة على يصعب التمثيل،
 في الوضع إن .الجامعات في قيادية مناصب
 .االوسع المجتمع في يحصل ما يشب  الجامعة

 

ً  النساء تكوين يتم لم تاريخياً،  ليصبحن اجتماعيا
 يُنظر ولم حياتهن، من مرحلة أ  في قايدات
ً  أقل أنهن على النساء إلى  تم بل حسب،ف شأنا

 المناصب .الفرص تكافؤ من وحرمن تهميشهن
 من األخرى والعامة االكاديمية القيادية

 التقسيم أدى عام، بشكل .الرجال اختصاص
 الرجال تولي إلى الجنسين بين للعمل السايد
 السلطة حيث من متكافية غير مناصب والنساء
 هناك كانت ،3002 قبل العراق في .والهيبة
 نزيهة الدكتورة مثل النساء من ييةاستثنا حاالت
الكريم  عبد عهد في البلديات وزيرة الدليمي
 في وزار  منصب تستلم امرأة اول وهي قاسم،
 البعث صارت حكم عهد وفي .العربي العالم

 

 

 وزيرة اول اسماعيل خليل سعاد الدكتورة
 وهي العراق، في العلمي والبحث العالي للتعليم
 لكن المنصب، هذا شغلت التي الوحيدة المرأة
 أنهن على إليهن يُنظر كان النساء هؤالء

 .استثناييات
  

 في استاذ بدرجة النساء من جًدا قليل عدد هناك
 على الصعب من يجعل مما العراقية الجامعات
 من يمكن حرجة كتلة على الحصول النساء
 اجل من الصراع في قوة أنفسهن جعل خاللها
 من .العراقية الجامعات في قيادية مناصب تبوئ
 النساء يستبعد قانون يوجد ال أن  بالذكر الجدير
 ومع العراق، في القياد  الجامعي المجال من
 إقصاء إلى يميل معلن غير مييزت هناك ذلك،
 الممارسات مثل الجامعي الفضاء من النساء

 العالي التعليم مؤسسات في المرأة ضد التمييزية
 اختيارهن عدم او االكاديميات ترشيح كعدم
 وال وللعمادات االقسام ولرياسة اللجان لرياسة
 واتخاذ القادة اختيار ويتم الجامعات، لرياسة

 تكون وعندما االحزاب مقرات في القرارات
 .باألطفال وتعتني تطبخ المنزل في المرأة

 من كل تسلمت التمييز هذا من وبالرغم
 فردوس والدكتورة غني عدنان صبا الدكتورة
 ولفترة حكومتين جامعتين رياسة الطريحي
 الوزراء أحد أخبرني الواقع، في .نسبيا قصيرة
 وليس اوالً  البيت هو المرأة واجب أن مرة ذات
 جامعية مسؤولة كونها عن ناهيك الجامعة، في
 .والتأثير القوة امتالكها لعدم

 

 
 ..عام 200اسهامات المرأة العراقية في تطور البالد قبل 

 

 تضمن سياسة ا  توجد ال أن  ذلك، من واألهم
 تضمن سياسة وانعدام الجنسين بين التفريق عدم

 الجامعات في االكاديمية والحريات المساواة
 العراقي البرلمان عكس وعلى لذلك، .عراقيةال

 اجمالي من %35 بمقدار نسايية كوتا توجد حيث
 السياسة هذه مثل وجود انعدام فإن البرلمان مقاعد
 مناصب المرأة اشغال يمنع العراقية الجامعات في

 الجندرية، المساواة سياسة .الجامعات في قيادية
 المناسب المكان في المناسب الشخص ووضع
 في تحول إحداث من يمكنها إصالحية أداة ستكون
 في القيادة مناصب المرأة تولي حيث من الجامعة
 في األزمات تقليل إلى سيؤد  ان  وبرأيي الجامعة
      .الجامعات من العديد

 0متابعة ص                                     
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 ال رامج الى اال    ر **
 االح اب مظ ر اال  خ    
 ال را   
 الجديدالصباح 

 

 ال ف  ض    ال        ف **
  الف   الص ري ال   ر  ف     

 التآخي/ عالء الدين فرهاد 
 

     االج    الج     مس ** 
 ارس ط     م ..   خطر 

     م       ا  م  ر 
 م خ ف
 الشعبطريق 

 

   ح  ال    ا  طمطم   **
 الم  ر 
 الزمان/ الطالقانيساهرة 
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 السومرية
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     غ ا 
 الدستور
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 الزوراء
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 الم     م  خ طر 

  العاني غالب .د                                                                         
 
 
 
 ؛ هو للخطر  المستمر االهلي السلم  وتهديد فوضى من يجر  وما  القضية جوهر ان
 

 ..السلطة على الصراع
 

   القانونية للمساءلة التعرض وعدم جهة من المزيفة والحصانات   االمتيازات و المغانم على الحفاظ ا 
  اياديهم اقترفت لما وتحديدا.العراقي الشعب ومصالح لوطنل المعادية الفاشلة السياسات بسبب  والعقاب

  ثوار   شهداء دماء ان و  اخرى،  جهة من وفساد  وسرقة وتهجير وتغييب وخطف قتل اعمال  من
  ، ذلك على تشهد  االماجد تشرين

 

  الييةالو ومليشياتهم واذنابهم والمفسد الفاسد السياسي االسالم ممثلي ، بالخصوص  هنا  والمقصود
 الطايفية النعرات فيها بما المخادعة  السبل كل يطرقون الذين.-التنسيقي باالطار - يسمى فيما المنتظمين
 حكومة بدون - البرلمان في  االغلبية الشيعي  (البيت)  المكون فقدان من  الخوف واشاعة المقيت 
  االغلبية يمثل اصبح( السني)   جرالخن -الحلبوسي/ البرزاني تحالف معتبرين السني للمذهب - التوافق

 المكون( البيت)    واضعاف الشيعي الصف شق  هو والهدف ، الوطنية االغلبية حكومة في البرلمانية
 ...وجودهم وعلى عليهم حقيقية خطورة يشكل مما   الشيعي

 

  …مقيت طايفي تفكير هكذا من العراق/ الوطن فاين
 

 الوطن هذا مع حسية رابطة ا  لديهم ليس الن  ، العراق الى لةبص يمت ال وتصرفاتهم  حديثهم فمجمل
 ..المسروق

  انهاء يتم  مالم حلم تبقى المناطقية/ االثنية/ للطانفية العابرة المؤسسات دولة لبناء محاولة  اية فان لذلك
 كافحةم  في وصادقة  جدية باجراءات القيام وكذلك الدولة، بيد السالح وحصر المليشيات كافة وجود
 السلطة وكرد  السلطة وشيعة  السلطة سنة)   استثناء بدون  العراقي الطيف جميع من والفاسدين الفساد
 االقليمية التبعيات من العراق وتحرير الدولة  ميزانية  الى  المسروقة الشعب اموال وارجاع( 

 …والدولية
 العقدين حوالي منذ المتبع  لثالثا الرياسات بخصوص دستور  الشب  بالعرف يسمى ما بان اعتقد انا
اساسا ومناقض للنهج الديمقراطي ويرتبط  ومضر خاطئ عرف هو ،  ،(البايسة اللبنانية التجربة)

  العراقي ألشعب مياسي وكل واالرهاب الفساد آفات حاضنات السياسية،/ الطايفيةبمخصصات 
 …منها للتخلص الساعة مهمات نم تبقى الديمقراطية والمؤسسات المواطنة دولة لبناء والمضادة

 حق وسرقوا…٠٢٠٢ عام حدث كما - القضاء على تاثير - لهم يزال ما بان  الواهم اعتقادهم ان كما
  ..االن وجود ل  س ،فلي(العراقية القايمة.) آنذاك الفايزة القايمة

 

 - الذ   القضاء امام  والذنابهم لهم  مهمتين دعوتين خسارتهم  من بالرغم يزالون وما ، حاولوا فقد
  الوطنية االغلبية حكومة من وخوفهم رعبهم  من عمق مما نزاهت ، بجدارة  واثبت - مؤخرا  تعافى

 وما  االخيرة البرلمانية االنتخابات في الفايزة االخرى الكتل مع  الصدر  التيار رييس من المقترحة
 وعدم العراق واستقالل  الدولة بيد حالسال وحصر الفساد محاربة مقدمت  في وطني برنامج  من يطرح 
 ..الخ… كانت دولة الية التبعية

 

  …الوطنية االغلبية حكومة لتكوين الصحيحة االسس ووضع
 

عسيرة في مهبات عواصف الميليشيات الواليية ومطبات اعاصير الدول  والدة ستكون بحق انها
 الحرة الوطنية  دولت  لبناء  الهادفة لتشرينيةا ثورت  بمطالب المتمثلة  العراقي ألشعبالمعادية لتطلعات 

 .  والحضارية االمنة المستقلة
 

 .…الدوليين والسلم لالمن جد   تهديد و خطورة  من ايضا  في  ولما 

 



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 6ص 0205 فبرايرــ  شباط 51 25 العدد

 

 

 

 

  ليث السعد               

 

من أهم نتايج االنتخابات العراقية األخيرة 

خسارة األحزاب والفصايل الموالية إليران، 

والتي تسيَّدت المناصب لسنوات طويلة، 

وكانت تحلم بأنها ستبقى في ُسّدة الحكم إلى ما 

 .ال نهاية

على كل الكتل السياسية، وهم وينطبق ذلك 

وهذه النتايج أصابتها . شركاء في الفساد

بالصدمة والذهول ألنها لم تكن متوقعة 

وشهدت هذه االنتخابات . خسارتها بهذا الشكل

صعود احزاب سياسية جديدة معارضة لكن 

الصعود الملف هو صعود التيار الصدر  

مقعد ضعف ما  32وحصول  على اكثر 

وبعد الفوز  3028نتخابات حصل علي  في ا

في االنتخابات لم يخفي السياسي ورجل الدين 

طموح   الشيعي المثير للجدل مقتدى الصدر 

لتشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا تشكلت 

ستكون اول حكومة تختلف عن باقي 

الحكومات السابقة التي امتازت بحكومات 

توافق وطني وعدم اقصاء أ  طرف من 

وأكد مقتدى الصدر أن . االطراف السياسية

حكومة االغلبية السياسية التعني استبعاد 

مكون او مذهب او دين، بل ان االغلبية تعني 

. تنفيذ مجموعة مبادىء وأسس متفق عليها

ويطمح الصدر لتشكيل حكومة بعيدا عن 

النفوذ الشرقي االيراني والنفوذ الغربي 

االمريكي لكن تبدو طموح الصدر بعيدا عن 

فهي مهة تبدوا شب  مستحيلة فايران ال الواقع 

تسيطر على العراق سياسيا فقط بل نفوذها في 

جميع المفاصل فلها نفوذ في المجتمع والدين 

وجميع الميليشيات تحت  والسياسة والرياضة 

 .امرتها

يصعب على مقتدى الصدر أن يوفي في  مما

اما النفوذ الغربي . وعده الذ  قطع  على نفس 

ذ  بدء بعد اسقاط النظام السابق االمريكي ال

يتغلغل داخل العراق لكن النفوذ  3002عام 

االمريكي في العراق لم يعد كما كان في 

  .السابق

ً أن نقرأ أو نسمع من  وبات أمراً مألوفا

في العراق قد تراجع  المعلقين، أن نفوذ أمريكا

حتى أن بعضهم يرى أن النفوذ . بشكل جذر 

لكن . األمريكي برمت  في طريق  إلى التالشي

هل فعالً أن النفوذ األمريكي في العراق هو 

أقل اآلن عما كان علي  في الماضي بسبب 

 3022انسحاب امريكا من العراق نهاية عام 

 دون تقليم اضافر ايران في العراق لكن يبقى

النفوذ االمريكي في العراق حتى وأن لم يكن 

مثل السابق ببساطة أن العراق لن يخرج من 

دايرة النفوذ األمريكي ولن تفرط امريكا 

  .مصالحها في العراق أل  سبب كان

 

اذا نجح الصدر بتشكيل حكومة اغلبية ال 

شرقية وال غربية ستكون معجزة بكل 

لمركز المقاييس على الرغم من فوز الصدر با

األول في االنتخابات، إال أن حصول  على 

مقعداً ال يعني تلقايياً أن يتمكن من تشكيل  32

حكومة االغلبية ، إذ ال بد للتكتل الذ  سيشكل 

الحكومة من امتالك على األقل أغلبية بسيطة 

 239مقعداً من  205من مقاعد البرلمان، أ  

 ال يمكن القول أن حكومة األغلبية التي يناد 

 . العراق تملك كل الحلول ألزمات   الصدر بها 

لكنَّ ذلك ال يعني أنها ليست خياراً أفضل ِمن  

وطوال . حكومة توافقية   تشكيل تكرار أخطاء 

ً لم تكن إاّل حكومات فاشلة وفاسدة  28 عاما

 .وظيفتها خدمة مصالح الطبقة السياسية

 

 الص ر  اال      الس  س     ال  ر     ال  ر   
 

 

 

   

 

 

 المناصب تحديد م  الم  من الجانب، هذا في
 العالي التعليم قيادة تشكل التي المهمة

 وزير المناصب هذه وتشمل .والجامعات
 والمدراء الوزير، ووكالء العالي، التعليم

 ومساعد  الجامعات، ورؤساء العامون،
 .االقسام ورؤساء والعمداء، الجامعة، رييس
 التعينات خالل من المناصب هذه تحقيق يتم

 ال أن  لالهتمام المثير منو .واالختيارات
 هذه تولي من المرأة يمنع مكتوب قانون يوجد

 يعمل المخفي الواقع فإن ذلك، ومع .المناصب
 .المناصب هذه بلوغ من ويمنعهن النساء ضد

 بشكل تتكون الجامعية القيادة أن الحقيقة
 هذا أن على مؤشر هي الرجال من أساسي
 إلدارة استخدام  يتم للقيادة واحد نموذج هو
 وفق السياسية القيادات قبل من الجامعات هذه

 يجعل وهذا .المشؤومة المحاصصة اسلوب
 أمرا العالي التعليم في القيادة عن النساء ابعاد
 .حتميا

 

 
 

هناك حاجة الى وضع النساء في قيادة التعليم 

السؤال هو هل يمكن . العالي والجامعات

للمرأة ان تحدث فرقا ايجابيا وتحد من 

   .انا اعتقد ان ذلك ممكن. االزمات
 

 
 

 

    ا ار  ا را  المرأ 

 ال    م ال  ل  
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  ..  اجه اال م    ال   ب ص  ع المس     الم اط  
 

 

 

   

 

  جواد كاظم حاتم         

ان ا  مشكل  تواج  ا  مواطن تقريبا هي 
مشكل  صنعتها سياس  حكومي  هدام ، فقد تبنت 
حكومة المالكي االولى والثاني  وبشهادة 

نهم الجلبي سياس  تخريب مسؤلين كبار م
اقتصاد  ومالي وادار  لصالح اهداف سياسي  
حزبي  وتعاملت مع موارد النفط فقط وكأنها 
موارد بحجم الجبال من الدوالرات، ويا مواطن 

وعندما بدء الفرهود الكبير لهذه الموارد . شيل
تبخرت خالل لحظات واصبح العراق يستدين 

تعينات بوظايف لتسديد الرواتب المترتب  على ال
ال مردود لها ال خدمي وال ادار  وال اقتصاد  
مجرد اعداد تستلم احيانا اكثر من راتب 
وبمرور الزمن تحولت هذه التعيينات الغير 
مبرره والتي المعنى لها وال حاج  فالمواطن 
يبحث عن فرصة عمل منتج  ودايم  وال تخلق 
ضررا بل تضيف قيم  ولكن المنحرفون 

دوها ازم  ال تبقي وال تذر وتذل اللصوص ارا
المواطن وفعال تحولت هذه التعيينات الى ازم  
كبيرة وبعد ظهور داعش اصبح الوضع العام 
البواب االنفاق مأساويا التحتمل  الموازنة 
العراقية فقد تضاعفت ابواب نفقات الموازن  
التشغيلي  وانكمشت ابواب نفقات الموازن  

بعشرات المليارات  االستثماري  مع وجود عجز
من الدوالرات وتوقف االعمار والتنمي  
والملفت ان المهوال الذ  واج  عمار الحكيم 
وصف الوضع العام بدق  متناهي  وبحس 

المال مكوم واالحزاب تفرهد ) صادق وعفو  
بعكس السيد عمار الحكيم الذ  اخطأ كثيرا  (بي 

وبوقتها كان السيد ( مو صحيح)بالرد علي  
نايب ومن  ٠٢لحزب وكتل  برلماني  منرييس 

كتلة عمار وحزب  المجلس االسالمي االعلى 
وزيرا للمالي  " صوالغ"كان باقر جبر الزبيد  

فبا  خداع حكموا العراق وكيف خربوا البلد 
عن تعمد ونشروا في  الفساد والجريمة 
والمخدرات تحت ستار المظلومية والتدين 

 .لع قلعالمزيف وال حل اال بازالتهم ش

 

 

 في العراقي الشعب امام التي المشكلة ان
 ايام منذ عليها مختلف المشكل  وهذه "السلطة"

 هذا، يومنا والى قرون عبر رحلت التي السقيفة
 لن .العدالة القرار نحكم، كيف وليس يحكم من

 كل سيعطلون بسهولة الحكم كراسي يغادروا
 داعش اعطتهم لقد شيء، كل ويخربون ءشي
 وما وجوههم لتبييض فرص الخط نفس وعلى
 على يتصارعون وعادوا سوداء عادة ان لبثت
 المشاكل لحل مسعى كل تاركين السلطة مغانم
 الشعب ..العراقي الشعب منها يعاني التي

 معاول الى وبالتالي يتحولون نواب ينتخب
 االستقرار ونح الشعب ب  يقوم مسعى لكل تهديم
 وحروب جديدة ازمات عن وبقوة يبحثون وهم
 ورقة تكفي وان لم بالحكومة بقايهم لتطيل جديدة
 دموية اكثر اخرى ورقة فسيجدون داعش
 .وخرابا

 

 ويحيي العلم ويمحو في  اللصوص، يحكم  بلد
 يلد لم عقيم أمسنا.... الهاوية إلى مصيره األمية
 ""....تقبالً مس يبصر لن موؤد وغدنا... حاضراً 

 

نداء .. ما بُني على خطأ سيبقى خطأ ببقاء العلة
كإعادة صياغة  التغيير يجب أن يكون جذر 

قوانين عدة إكتشفها الشارع العراقي مؤخراً إنها 
ال تخدم الصالح العام وال تتناسب مع حجم الفقر 

 .والبطالة والحرب الممارسة ضده
 

 

 
 

 ..المس     ال   ب  م ص  عاذ  
 

شباب هو محرك الحياة في المجتمع وقلبها ال
النابض ومجددها ومطورها، فالشباب هم 
طليعة المجتمع وعموده الفقر  وقوت  النشطة 
والفعالة والقادرة على قهر التحد  وتذليل 
الصعوبات وتجاوز العقبات فدورها االساسي 
واضح في المجتمع اكثر من غيرها ولدي  

بشرية ومادية  االجتهاد بما تملك  من قدرات
للحفاظ على االبناء وتأهيلهم لتحمل المسؤولية 
وتمكينهم وحمايتهم من الفراغ االيديولوجي 
القاتل ، لذا فإن أ  مجتمع يجب أن يفتخر 
بشباب  النهم الرية النقية التي يتنفس منها، 
الشباب المؤهل بالعلم والمعرفة، الطموح القادر 

ف الواعي المثقعلى االخذ بزمام المبادرة، 
في قول  مت ، الجرئأالحريص على قضايا 
 .، قادر على التغيير الحق بال افراط او تفريط

 
 

             

 

 الم ر       الخ اع

 

   

 

 

  أسام  حيدر . د                
 
 
 منها والمكشوفة المتعددة االحتالالت عراق في

 العامة عاريات عن كثيرا التبتعد .والمستورة
 قبل من رسميا المباحة العرض شوارع في

 في الحكومة تساهم ان على االخالقية الشرطة
 .مكاسبهن

 

 بال مزمنا سلوكا اصبح االخالقي فالسقوط
 وضاقت االصوات بحت مهما واستحياء حياء
 والمعتقد الدين حجاب فقد من امام الحيل
 الفقراء لخدمة نتماءا ا  من الخالية والهوية
 ضحايا هم ونلمس  نراه فما .واليتامى واالرامل
 . ضحايايها تسرق

 

 , ومغلوب غالب بين استعراضية مسرحيات
 من سوادا وبات بداخل  الصورة فقد اطار بين
 العقايد باسم والكذب والمراوغة االنجازات فحم

 مشروع ا  لها ليس التي الغبية والفهلوة
 سوى. العام المال من رهودالف سنوات تتذكره
  ا  يمتلك يكن ولم بوطن طالب شباب قتل

 . والدت  منذ  يعيل ومن لحيات  ضامنا مكسبا
 

 بشعارات المستبدلة الثارات مرحلة وتاتي
 في وسطوت  منافذه فقد من ثارات الى الطقوس

 البصرة العراق جنوب في الفرسان هبة
 الموت مشافي في المفقود ليسترجع.تحديدا
  اليومي  االستنزاف زال وما .عديلة ونعالن

 والمكاتب , والمزمنة الدايمة العمالت بيع في
 ورموزها قادتها بصور المخصصة االقتصادية

 .لها اسيئ التي
 

 وذات والمهنية الكفوءة رجاالت  لالصالح
 لمنهجية تطبيقات هي . المتراكمة الخبرات
 التطور مع ينسجم ناهض لمستقبل ورؤيا
 الثروات واستغالل . اليوم عالم في عالسري
 اعادة في االيرادات وتنوع مصادرها وتعدد
 . الدولة اقتصاد في يساهم خاص قطاع بناء
 في القدرة العراقي للسياسي ليس واجبات هي

 خالل من تاتي التي التحوالت هذه استيعاب
 في اليها للوصول االهداف يحدد سليم تخطيط
 بالخطابات ال .طبيقالت الممكنة االزمان اقصر

 .ومهنيا سياسيا الفارغة الكاذب  والوعود
 

 التي , الفساد شبكات  على سنقضي حقا هل
 ؟.الصحي الصرف شبكات من اكبر هي
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   !ص لح  ر م الى اال  م ج    ص  م  :ال راق    الس  س   صراع األ را 

 

 عقيل عباس . د       

 كان العراق في السياسة في الكرد  الحضور
 ً ً  دايما ً  إشكاليا  معظم مدى على وصعباً، وملتبسا
 الحرب بعد تشكيلها منذ العراقية الدولة ختاري

 اإلشكال بدء كان .الحاضرة اللحظة حتى األولى
 الدولة لمشروع الكردية المنطقة بضم والصعوبة
ً  الضم هذا جاء .الناشية العراقية  سياسياً  ترتيبا
 األوروبيين المنتصرين حاجات فرضت  متأخراً،

 اقررت عندما وفرنسا، بريطانيا الحرب، تلك في
 إلى وقتها، الكردية بأغلبيتها الموصل، والية ضم

 مأسسة قبل البريطاني النفوذ تحت الواقع العراق
 وضعها من بدالً  االنتداب، نظام عبر النفوذ هذا
 بيكو سايكس اتفاقية حسب الفرنسي النفوذ تحت
ً  إلحاقها األغلب وعلى ،2920 في  بسوريا تاليا

 لهذا عةالخاض (ولبنان سوريا) حينها الكبرى
 عن التنازل هذا مقابل فرنسا ضمنت .النفوذ

 في 35 من أقل) ودايمة ثابتة حصة الموصل
 بعد سينتج الذ  العراقي النفط من (بقليل المية
 (.2933) بسنوات ذلك
 - البريطاني اإللحاق هذا َحَرمَ  المطاف، آخر في

 المنطقة أكرادَ  بالعراق الكردية للمنطقة الفرنسي
 بها وعدت مستقلة بكردستان قّتالموَ  الحلم من
 سيڤر معاهدة إطار في المنتصرة الحلفاء دول

 المهزومة العثمانية الدولة أُجبرت التي 2930
 المناطق عن بموجبها والتخلي توقيعها، على

 بعد .الدولة هذه إنشاء لمصلحة تركيا في الكردية
 أطاح تركيا، في الحلفاء قوات ضد ضارية حرب
 الحلفاء ليجبر المعاهدة ههذ أتاتورك كمال

 تستبدلها جديدة معاهدة توقيع على المنهكين
 الدولة حلم أنهت التي (2932 لوزان معاهدة)

ً  المستقلة، الكردية  كردستان بقاء ضمنت وعمليا
 وتركيا وإيران العراق) دول أربع على موزعة
 (.وسوريا

 

 
 

 من العميقة الكرد  والخذالن الغضب أحاسيس
 أحاسيس عن تختلف ال 2932 نلوزا "طعنة"

 بيكو سايكس "طعنة" بخصوص شبيهة عربية
ً  عنت التي  العثماني العربي المشرق تقسيم عمليا
 ً  .مختلفة دول إلى سابقا
 

 

 

 
 

 الكرد  طرف  يدمج أن العربي المركز يستطع لم
ً  كان بالعراق الكردية المنطقة إلحاق  مشروعا
 ً ً  قانونيا  بدعم مشقت ، انتهت شاقاً، ودبلوماسيا

 تركيا توقفت عندما 2930 في مؤثر، بريطاني
 ً  بعد اليها المنطقة بضم المطالبة عن رسميا
 لكن .والعراق وتركيا بريطانيا بين أنقرة معاهدة
 على أو الكرد ، شمال  مع العربي العراق مشقة
 العربي، جنوب  مع الكرد  الشمال مشقة أدق نحو
  .وأطول وأعمق أشد كانت
 رغم حتى المقبلين، والوطن الشعب وعمشر في
 ارتبط .الملكية الحقبة في المساعي بعض نبل
 الدولة لمعنى العروبي باالفتراض الفشل من جزء
 ارتبط فيما بغداد، في الحاكمة النخب لدى وقيمها
 بمنح ارتابت مركزية حكم بعقلية اآلخر البعض

 ومتخلفين، غامضين اعتبرتهم لمن الصالحيات
 والتنوع االختالف تفهم لم لدولة متعبين وبالتالي
 "التعب" لحظات بعض .استيعاب  تحاول ولم جيداً 
 المشكلة من تهرب غريبة حلوالً  تنتج كانت هذه

 وزراء رييس كسعي آخر مكان الى وتُصّدرها
 إقناع إلى سعيد، نور  الدايم، شب  الملكية الحقبة
 العراقية كردستان بمنحها األربعينات في تركيا
 في .للعراق سوريا ضم مشروع دعمها مقابل
 األبوية بنزعاتها الملكية، سعيد نور  مخيلة

ً  سهالً  كان اإلشكالية،  األكراد مقايضة ومنطقيا
 مشكلة وتنتهي السوريين بالعرب العراقيين
 الطموحة تركيا حتى !!االختالف مع العراق
 الحرب في خساراتها من والمتوجعة حينها،
 عقل من يكفي ما تمتلك كانت ،األولى العالمية
 األقوى العراقية الملكية رجل جنون ترفض كي
 الحكم بمركزية العراقية الدولة هوس ازداد .هذا

 عهدها معظم في المختلف باآلخر واالرتياب
 صّدام سنوات في أقصاه ليبلغ الجمهور 
 وسياسات وحلبجة األنفال في بفظاعاتها الشمولية
 .التعريب
 العربية - الكردية العالقة في حولالت لحظة جاءت
 النظام أميركا إطاحة بعد ،3002 في العراق في

ً  وصناعتها البعثي ً  نظاما  بدعم يقوم، جديداً  سياسيا
 عبر التعددية ضمان على كرد ، - شيعي سياسي
 الهيمنة نوازع بروز لردع والمحاصصة التوافقية
 ضرورية وسيطة كخطوة وذلك السابقة، والتغول
 األطراف بين المتبادلة الثقة بناء الى لللوصو
ً  المرتابة  برغم .اآلخر بالبعض بعضها تاريخيا
 الجديدة التجربة هذه منحت الكثيرة، عيوبها
 صياغة إلعادة واألكراد للعرب نادرةً  فرصةً 
 بين الضيق المصلحي التخادم لكن بينهما، العالقة
 بميولها الحاكمة، الشيعية السياسية النخب
 الواضح، الطايفي ونزوعها المقلقة مويةاإلسال
 فهم على بإصرارها الكردية الحزبية والنخب
 القديمة المظلومية منظور عبر الجديد العراق
 الهوية سياسات على الشيعية، كحليفتها واتكايها،

 صياغة إمكانية افشل واآلخر، الذات فهم في
ً  رصين حكم نموذج  يمنح واقتصادياً، سياسيا
 االختالف، عبويستو الفرص

 

 

 

 يجتمع وطنية مشتركات لصناعة السبيل ويمهد
 .واألكراد العرب حولها
 استطاعوا الذين األكراد الساسة هم جداً  قليلون
 وإغراءات الهوية سياسات شراك من الخروج
 وطن مشروع في باالستثمار غامرواو المظلومية
 واألكراد العرب يضم ديموقراطي عراقي
 هو بينهم األبرز .فعالً  متساوية ككاينات وسواهم
 هذا ظهر .صالح برهم الحالي، الجمهورية رييس

ً  االستثمار  لحظات أعسر من واحدة في واضحا
 برأيي، األهم،) أهمية وأكثرها العراقية التحول
 تلك كانت (.كدولة الحديث قالعرا تاريخ كل في

 3029 (أكتوبر) األول تشرين احتجاجات لحظة
 السياسة لمعنى مختلفين فهمين بين فصلت التي

 حزبي هو والسايد األول الفهم .البلد في والهوية
 عراق في السياسية الطبقة ورسخت  قادت  وفوقي

 الحزبية التحالفات أدارت حيث ،3002 بعد ما
 عبرها وصاغت مواردها على وهيمنت الدولة
ً  معنى  وتفاعل تنافس على يقوم للمواطنة مشوها

 .والمذهبية اإلثنية بتمايزاتها القبلية، الهويات
 

 
 

 األحزاب دولة العراق صار الفهم هذا ظل في
 السلطة، أحزاب بمصالح كبلد مصالح  واختزلت

 البؤس في وكرده، بعرب  المجتمع، توحد فيما
 الثاني الفهم أما .ياسيالس والغضب االقتصاد 

ً  ولد الذ   البؤس ذلك من وصاخباً، وثايراً  سريعا
 احتجاج كحركة ،"تشرين" فهم فكان والغضب،
 تنظمها متساوية وطنية هوية الى دعت جريية،
 األخالقية شرعيتها تستمد ديموقراطية دولة

 المشروعة المجتمع لمطالب تلبيتها من والشعبية
 العادل السياسي مثيلوالت اإلنسانية بالكرامة
 .المستدامة االقتصادية والتنمية

 

 
 

ً  تحالفت "تشرين" من األولى األيام في  سريعا
 الحكوميين ومسؤوليها السلطة أحزاب ضدها
 بغرض لها المؤامراتية تفسيراتهم لتتوالى
 .محتجيها بحق الفظيع القتل وتبرير شيطنتها

 9 ص البقية
 

 

 



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 9ص 0205 فبرايرــ  شباط 51 25 العدد

 

 

 

 

  ال جف  حس   دمحم         
 
 

 الرابع المصادف ،2902 شباط 8 الجمعة يوم
 الذ  اليوم إن  .العام ذلك في رمضان من عشر
 عام تموز من عشر الرابع ثورة في  أغتيلت
 ان  .ومناصريها قادتها دماء وُسفكت 2958
 وىق إن الخاينة السلطة في  وجدت الذ  اليوم
 ألعتقال كافية غير والمخابرات والشرطة األمن
 مؤآزيريهم جندوا لذلك .الشباب من اآلآلف

 مكتوب عار يافطات زنودهم على ووضعوا
 ،(قومي حرس) لتسمية رمزاً  .(ق .ح) عليها

 و ألمانيا في النازية الحركة من مكتسبة يافطات
 بغدارات سلحوهم .إيطاليا في الفاشست
 طريق مصرعن لهم هاهربت التي بورسعيد
 الى التاريخ عجلة إلرجاع تستخدم كي سوريا
ً  العراق شهد ان بعد الوراء ً  تقدما  إقتصاديا
 ً ً  وإنفتاحا  عمر من سنوات أربع خالل إجتماعيا

 .الفتية الجمهورية
 

 

 

 

 جرا م م   ال  الى ال  ا ي  ح ل    م ... ال راق

 
 

 يغزوا ان إال القومي الحرس من كان فما
 والحارات والدواير والمدارس المصانع
 لم .قومي او بعثي غير غير هو ما كل ليجمعوا
 فحولوا المعتقلين، لتجميع تكفي  أماكن يجدوا
 وتحقيق إعتقال مراكز الى الرياضية النواد 
 الرياضي النهضة ناد  وليس .وقتل وتعذيب

 في األولمبي والناد  الشرقية الكرادة في
 المنصور في المحلية اإلدارة ملعب و األعظمية

 امتألت وحينما .نقول ما على تشهد نماذج إال
 سكنية بيوت على سيطروا الرياضية، النواد 
 هو ما منها قومي، حرس مقرات الى وحولوها
 سر  هو ما ومنها للعامة، ومكشوف علني

 نهايات الى تؤد  يالت للتحقيقات ومخصص
 سراً  أستخدمت بيوت ذلك، على أمثلة .فاجعة
 الكرادة في شجاع ألبو منطقة في للتحقيق
 عدم رغم للشعب ُعرف ما ومنها الشرقية،
 ب  أرتكبت الذ  "النهاية قصر" مثل رسميت 
 جبين لها يندى مما والقتل، التعذيب جرايم أبشع

 حتى بمثلها قام ان يسبق لم جرايم .األنسانية
 .موسوليني فاشست أو هتلر جستابو
 ُجناتها، معروف ارتكبت، التي الجرايم هذه

 ويحاسب فيها يحقق من تنتظر مازالت ولكنها
 فارق قد معظمهم كان وإن حتى مرتكبيها،
 ايد  على استشهد من حق إلحقاق الحياة،
 .للتاريخ عبرة وليكونوا المجرمين، هؤالء

 :أمثال آذاننا، يف ترن أسمايهم الزالت مجرمون
 علوش، عمار الصافي، نجاة الونداو ، منذر
 السعد ، صالح علي كزار، ناظم طبرة، خالد
 الهاشمي، طالب أبو شبيب، طالب جواد، حازم
 أبو) العزاو  أحمد راضي، الشيخ محسن
 وغيرهم شاكر، سعدون رضا، علي ،(الجبن
 عموم في وصغيرة كبيرة مدينة كل في كثيرون
 .العراق

 

 

 برهم كان والدموية، الصعبة األيام كتل في
 ضد وقف الذ  الوحيد العراقي المسؤول صالح
 مع بوضوح واصطف والقتل، الشيطنة
 يقود تحقيق فتح إلى ودعا وقضيتهم المحتجين

ً  القتلة محاسبة إلى  كان الكواليس، وراء .قضاييا
 المحدود منصب  أدوات عبر يضغط، الرجل

ً  لكن الصالحيات،  والمهمة الرسمية بصفت  أيضا
ً  الدولة تتصرف كي للدستور، كحامٍ   إزاء أخالقيا

 الوزراء رييس وحثَّ  المحتجين، مواطنيها
 وصلت رسالة في المهد ، عبد عادل وقتها،
ً  لإلعالم  األمنية الخيارات تجنب على سريعا

 البنيوية المظالم مع ذلك، من بدالً  والتعاطي،
 برهم دركأ .االحتجاج إلى قادت التي المشروعة

 إزاء صبره نفد بعدما تغير المجتمع أن صالح
 أن يطالب وأخذ والمؤسسات الساسة فشل تراكم
 مصالح ال هو مصالح  لتعكس السياسة تتغير

 لرييس الجر ء الموقف كان هنا من .األحزاب
 مرشحين بضعة تكليف برفض  الجمهورية
 التفكير لطريقة ينتمون الوزراء لرياسة

 الفشل أنتجت التي نفسها يةالحزب والمنظومة
 .نتايج  على وصمتت المريع
 إجماع على صالح برهم خرج هذا، كل عبر

 في المتحاصصة العراقية السياسية األحزاب
 التي حزب ، وبضمنها والكردية العربية السلطة،
 خليط أن  على االحتجاج تفهم أن على أصرت
 وشباب مطلبية حاجات من عابر، وربما مقلق،
 خارجية تآمر ومخططات ب  مغررو متحمس
 الرشى من مضاد بخليط علي  الرد ويمكن

 السياسي والتضامن األمني والقمع المؤسساتية
 مواقف .المشترك الخطر بوج  السلطة ألحزاب
 لإلجماع والمضادة للمجتمع المنحازة هذه صالح
ً  كلفت  العراقي الحزبي ً  غضبا ً  إيرانيا  واستهدافا

 وشيطنة المسلحة الفصايل من وتهديدات
 .تلك مواقف  عن يتراجع لم الرجل لكن .مستمرة
ً  ستجرى  رييس الختيار جديدة انتخابات قريبا

ً  يبدو والخيار الجمهورية،  بين اآلن واضحا
 في مختلفين خيارين يمثالن رييسيين مرشحين
 هو األول :البلد في والهوية السياسة معنى
 تمثل ةدول مشروع في الُمستثمر الحالي، الرييس

 مواطنة تجربة لبناء ومستعدة المجتمع طموحات
 مصالح يمثل وآخر حقيقية، ديموقراطية
 تدير أن تريد التي التقليدية الحزبية المنظومة
 تحصل لم "تشرين" وكأن فيوياً، الدولة

 لرييس بحاجة ليس العراق .يتغير لم والمجتمع
 بل بغداد، في الكردية الحزبية المصالح يمثل
ً  موقع  من يمثل، رد ك لزعيم  رييسا

 التي العراقية الوطنية المصالح للجمهورية،
ً  تتضمن  العرب بين الهوة لردم السعي أيضا
 مصالح وترسيخ صناعة خالل من واألكراد

 برهم .المجموعتين بين وطنية ومشتركات
 .الدور هذا لمثل المناسب هو صالح

**** 
 

 

 

 اول..  البعث لحزب العسكر  المكتب المقدم عبد الستار عبد اللطيف الدور  عضو

 ؛؛...  اإلنقالب حكومة في لالتصاالت وزير

 على استولت التي االولى المجموعة ومن لالنقالب والمتحمسين المشاركين اكثر هو

  االول البيان واعلنوا شبيب وطالب دجوا حازم مع غريب ابي مرسالت

 .. هناكمن 

 من نزول  عند الزعيم احتضن الذ  وهو االنقالبيين مع االذاعة دار في متواجدآ كان

 .... الموسيقى قاعة وادخل  الدفاع وزارة من أقلت  التي المدرعة

 ماذا ........ عبدالسالم مخاطبآ صرخ حيث الزعيم لقتل وبحقد متحمسا كان الذ  وهو

 حيآ تبقوه وال قاسم اقتلوا.....  بسرعة البت من فالبد حرج والموقف الوقت تنتظرون

..  الرجال خيرة على رحم  بال الرصاص وانهمر الجميع فأيده ( حاقدآ كان كم )...

 ؛؛....  علي وكنعان والمهداو  احمد الشيخ ط  ورفاق  عبدالكريم

 الشهداء الرواح والسالم والخلود المجد

 والعمالء للخونة والعار الخز و

 الس  س   صراع األ را 
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  ابراهيم الزبيد           

  
 القايل الشعبي بالمثل دايما العراقيون يتمثل

 أحمق عن يتحدثون حين (الحصان قبل المعلف)
 بتحضير وأهل  نفس  فينهك التدبير، يجيد ال

 على المطلوب، بالعلف وتجهيزه داره في معلف
 .حصان يوم، ذات ل ، يكون أن أمل

  

 مقتدى  يقودهم الذين العراقيون السياسيون أما
 يتشاكسون .العكس فيفعلون األيام، هذه الصدر،
 ويتحالفون يتصالحون ثم ويتعايرون، ويتناتفون

 انتظار في جمهورية، رييس اختيار أجل من
 .طويل عمر بعد الجمهورية،

 

 الواقع ولكن قاسية، المقدمة هذه تبدو قد 
 الساحة أن أثبت الحالي العراقي السياسي
 بلألحزا العابر الزعيم من خالية السياسية
 والرواتب، والمكاسب والمناصب والتيارات
 مَرقا البحر بجعل وعد الذ  مقتدى أن وتؤكد
 تحقيق على القادر هو ليس معالق الغابة وأشجار
 .الناخبين من ل  صوتت التي القليلة القلة أحالم

 

 باعترافات التذكير نعيد ينسى قد أو نسي ولمن
 التيار عن المنشق القياد  الخزعلي، قيس
 القبض األمركية القوات ألقت حين در ،الص
 .3003 في علي 

  

 ً  حزيران 28 في األستجواب لتقرير فوفقا
 المتكررة زيارات  أن الخزعلي أكد 3003
 لوحده ذلك بعد ثم الصدر، مقتدى مع إليران
 على الحصول أجل من كانت مقتدى، عن مبعوثًا
         .السياسي والدعم والسالح المال

 

 ان من  أراد مقتدى بأن اعتراف  عليالخز وكرر 
 التمويل يتسلم وأن بإيران، االتصال قناة يكون
 بصورة هو يظهر لكي االيرانية، المصادر من

   .ايران عن المستقل
 

 االنتخابي اإلحصايي الواقع أكدها التي والحقيقة
 أصواتهم منحوا الذين مجموع أن هي األخير
 لتنسيقي،ا اإلطار ولجماعات الصدر ، للتيار
 ولحزب الخنجر، وخميس الحلبوسي دمحم ولكتلة
 من بالمية عشرة يتجاوز ال البرزاني، مسعود
  .العراق سكان مجموع

 

 أجنحة تحت المنضوين عدد أن معناه وهذا 
 أبعد في المليونين، يتعدى ال الحاليين القادة

 أو الحاجة، بحكم منتمون منهم كثيرٌ  التقديرات،
 أو الطايفي أو العنصر  ءاالنتما أو الخوف،
  بتسعة يقدرون عراقيون ويبقى المناطقي،

 
 

 ....  س جم  ر   ال حث    ر 

 

   

 

 الرابحين معارك على يتفرجون مليونا وعشرين
 ما البلية وشر .يضحكون ثم فيبكون والخاسرين،
 .األمثال في يقال كما يضحك،

  
 اسيةالسي الطبقة حجم حقيقة دراسة في والمتعمق 

 أن البد صادقة، علمية ومنهجية بحياد الحالية،
 ل  ليس خارجي سطحي وجودها أن يكتشف
 .العراقي المجتمع جلد وراء بما صلة

 

 التيار وجود نتتبع أن علينا ذلك وإلثبات
 الكرد  والحزب التنسيقي واإلطار الصدر 
 في الحاكم واآلخر أربيل جمهورية في الحاكم

 السطحية الطفيلية لسنيةا والوجوه السليمانية
 .بها الملحقة

 

 
 

 وحتى 3002 منذ الدامية، االنتفاضات أثبتت  فما
 العراقية، الشيعية الشعبية األوساط أن اليوم،
 االرتياح بعين تنظر ال زالت ما خاص، بوج ٍ 
 إليران، الموالية الحاكمة السياسية الطبقة إلى

 عن خارجة انتهازية ناشزة نتوءاتٍ  وتعتبرها
 ومحاصرتها مقاومتُها الواجب ومن المألوف،

 من والتخلص إسقاطها على والعمل ومعارضتها،
 المثقفين أوساط في خصوصا وعمالتها، فسادها

 إلى المتطلعة المتفتحة الجديدة الشابة واألجيال
 اإلنسانية مكاسبها وإلى الجديد، الزمن حضارة
 في قايم هو بما للحاق تحصى، وال تعد ال التي
 المتقدمة الحرة العالم دول وفي المجاورة، دولال

 .نفسها تحترم التي
 االنزعاج روح تخفى فال السني المجتمع في أما 
 القرار اختطفت التي االنتهازية الشريحة من

 أو السالح بقوة الطايفة تمثيل واحتكرت السني،
 والقطرية واألمريكية اإليرانية الحماية أو المال
   .القاهرة

 

 3002 منذ السنية، السياسية الطبقة يتبق فقد
 موصوفة مكروهة، منبوذة، اليوم، وحتى

 الذ  الحد إلى والعمالة، والمصلحية باالنتهازية
 بصفة مرفوقا إال أحزابها قادة ذكر يأتي ال
 زالت وما .(الحكومة سنة) أو (إيران سنة)

 يوم إلى تتطلع العريضة السنية الجماهير
 طبقة ومن يرانية،اإل الوصاية من الخالص
 على خطورة يقلون ال الذين السنة السياسيين
 .واحتاللها إيران من الطايفة

  
 هو العراقي، الكورد  المجتمع يختلف ال كما 

 

 

 

 

 
 الشيعي العراقيْين، شقيقْي  عن اكثير اآلخر،
 على المتصاعدة نقمت  في خصوصا والسني،
 أنها الكورد  للمواطن ثبت التي الحاكمة الطبقة
 ومصالح مصالحها سوى تخدم ال فاسدة سلطة
 .الخارجيين أمورها ُوالة

 

 أغلب أن العراقيين أوساط في المتدول ومن 
 برعوات والحلبوسي ومسعود مقتدى انتَخبوا الذين

 من أو بوظيفة، طمعا أو بمال  بيعا إما بأصواتهم
 عمي وابن وأنا عمي، ابن على وأخي أنا باب
 .الغريب على

 

ً  مقتدى ترى فأنت ذلك من وبالرغم  ريش ، نافشا
 .القسطنطينية فتح بأن  ومعتقدا نفس ، معظما
 ويرفض مرة يقبل .ساعة ويرضى ساعة يغضب
 بما الفرحون ناآلخرو الفايزون ومع  .مرة ألف
 الشعب غياب في النيابية المقاعد من أخذوه
 وأهملهم، قاطعهم الذ  الحقيقي الناخب العراقي
 .أجمعين

  

 العراق في الحالي السياسي الوضع في المؤلم أما
 العربية، اإلعالم أجهزة في أشقاءنا أن فهو

 خاص، بشكل األمريكي، اإلعالم في وأصدقاءنا
 العراقي السياسي الوضع عن يتحدثون حين

 الشيعة بالقلعة الصدر يسّمون الحزين البايس
 الشعب هو البرزاني ويعتبرون إليران، المعادية
 الوحيد الشرعي الممثل والحلبوسي الكرد ،
 .كذلك ليسوا وهم العراق، لسنة

  

 ناوياً، كان الذ  مقتدى أن فهو األخبار آخر أما
 ارييس زيبار  هوشيار تعيين على يبدو، كما

 ال الهوشيار هذا فضايح أن وجد للجمهورية
 فقرر مشكلة، ل  التصويت وأن غربال، يسترها
 حليف  ناصحا الرييس، انتخاب جلسة مقاطعة
 أقل أسرت  من آخر واحد بترشيح البرزاني
 درجة إلى بعُد، يصل، لم فساده أن أو فسادا،
 .الفضايح

  

 نايب وهو الجبور ، مشعان المدعو يتطوع وهنا
 الصدر  للتيار الحليف السيادة تحالف عن

 لشبكة ليكشف الكردستاني الديمقراطي وللحزب
 القايد السيد إن" فيقول، سرا، البرزانية (رووداو)

 نجيرفان كردستان إقليم رييس على اقترح مقتدى
    ".الجمهورية لرياسة الترشح بارزاني

 

 هو مقتدى سيُرضي الذ  الرييس أن يعني
 مسرور عم  كابن يؤمن، الذ  برزاني نجرفان

 للعيش اضطر (كرد ) مواطن بأن  البرزاني،
 .العراق في

 

 الرييس فخامة يجعل أن غدا، بعيدا، وليس
 منصةً  العراق جمهورية رياسة برزاني نجرفان
 إقليم عن مسعود عّم  مملكة النفصال للترويج

 سيبكي ويومها العراق، وعن كردستان،
 دم، من بدموع صالح برهم كاك  على العراقيون

 .األوان فوات بعد ولكن
 

****** 
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لكن حتى التنظيرات الحداثية المتعددة التي 
, نشأت بعد مادية ماركس وانجلس التاريخية
تقف عاجزة عن إيجاد تفسير مقنع لعبارة هيغل 

بعد ان . بطبعتها العراقية" َمكر التاريخ " 
اتخذت التشكيلة االقتصادية واالجتماعية في 

ً بسبب أن الفيات ب ً مشوها الدنا  شكالً غرايبيا
المهيمنة ال تمتلك وسايل إنتاج من مصانع 

ألنها , ومصالح وليس لها مالمح رأسمالية
مجرد تشكيالت صيرفية وتجار عقارات 

ال … ومزورين وسماسرة بورصة ومهربين
يمكن وصفها بطبقة لعدم توفرها على 

قية وال نحن إزاء قوى إنتاج حقي, خصايصها
من عمال وفالحين بعد التخريب المنظم 
لقطاعات االقتصاد العراقي نتيجة حروب 
, داخلية وخارجية متواصلة وصراعات عبثية
ولكن رغم ذلك فإن الصراع االجتماعي لدينا 
, محتدم بين أوليغارشية مالمحها الطبقية مشوهة

وبين عموم باحث عن تأمين , بسمات فاشية
, بوسايل المانيفاكتورة متطلبات حيات  المعيشية

البيع المفرد من تجار جملة مقربين من 
األوليغارشية التي تبتزهم بدورها رغم 

وكذلك أعداد , التخادمية في العالقات بينها
في ظل , غفيرة من جيوش العاطلين عن العمل

تهميش قسر  لدور المشاريع اإلنتاجية في 
مجاالت الصناعة والزراعة للقطاع العام 

بل حتى , ومحاربة االستثمار األجنبي والخاص
في مجال الصناعات النفطية التي هي أبرز 

مكبلة , مظهر للنشاط االقتصاد  في البالد
أعطت الشركات , باتفاقيات وصفقات استرقاقية

ً  في التعدين واالنتاج , األجنبية دوراً مهيمنا
واستبعاد , بحضور مكثف للعمالة األجنبية

طنية في هذا المجال للطاقات والخبرات الو
 .الحيو 

 

مجرداً من االسقاطات الفلسفية " َمكر التاريخ "
كان على العراقيين شديداً , بل بتجريد لفظي
ً بعد ان اكتسب , على مر العصور خصوصا

فهو اليوم لم , بعداً جديداً , اليوم, صراع القوى
بل اقترن , يعد صراعاً على حكم ومصالح فقط

ً بنزعة متغولة لل رجوع بالبالد إلى ايضا
الظالمية والتخلف والتقسيم لخاطر عيون دول 
خارجية تدفع بها قوى اإلسالم السياسي 

وترحب بها أطراف التعصب , بالخصوص
 .بيد ان عموم العراقيين يعارضها, القومي

 

فإن " َمكر التاريخ " وبينما صاغ هيغل عبارت  
ماركس أظهر تناقض تمثالت هذا التاريخ 

 مرة, مرتين نفس  يعيد إّن التاريخ"  :عندما قال
  ". مهزلة شكل على ومرة, مأساة شكل على
 
 ! ُموجعة مهزلة من أفضعها ما
 
 

   احسان جواد كاظم     

 

عبارة ابتدعها الفيلسوف األلماني " َمكر التاريخ"
هيغل في معرض دراست  لفلسفة التاريخ من 

باطاً ارت, حيث ارتبط التاريخ عنده, منطلق مثالي
 .واعتبر الروح نفسها هي التاريخ, وثيقاً بالروح

 

 وال المحتدم الفلسفة محيط في الخوض أنو  ال
 مجرد هي بل المتناقضة المتنوعة كوامن  سبر

 ببالدنا تحيق لما تبعاً  ,عابرة لّجة في كف ضربة
 .وعواصف أنواء من

 

 العظماء أن ب  أراد ,باختصار  "التاريخ َمكر "
 ال فهم ,ذلك يتوهمون ,التاريخ يصنعون وهم

 رغباتهم ونتيجة إرادتهم بمحض ذلك يفعلون
الروح،  منهم أسمى مصدر بتأثير بل .الشخصية

 في الكلية غايت  يحقق لكي استخدمهم)
 .المطلق نحو التاريخ  (سيرورت 

" مكر التاريخ " وقد ردد هيغل باستمرار عبارة 
ألن  عاصر وعارض غزوات نابليون بونابرت 

ربما , في أوروبا والدمار الذ  خلفت  حروب 
ألن  وجد في اندفاع  في تحقيق أهداف  دحضاً 

 .لنظريت 
أليس تجريد هيغل , نتساءل على ضوء ما سلف

األفراد والعظماء منهم من االرادة الحرة في 
إلى " مكر التاريخ " صنع التاريخ وإحالت  

يعني عدم تحميل المستبدين على مر  , الروح
اريخ مسؤولية الجرايم والفظايع التي ارتكبوها الت

 !!واسقاطها عن كاهلهم وتبريتهم منها ؟
 

تخريجة هيغل هذه ستجعل طغاة التاريخ 
ومجرمي  منذ فجر التاريخ مروراً بجنكيز خان 
ثم هتلر وستالين حتى صدام حسين ومن جاؤوا 
بعده مع المحتل االمريكي وأبو مصعب 

وقتلة شباب , خالفةالزرقاو  ودواعش دولة ال
مرحبين يرقصون لها … انتفاضة تشرين

 !اصبعتين 
 

كارل , زميل  في الهّم في معالجة فلسفة التاريخ
والذ  , ماركس الذ  تبنى ديالكتيك  ونبذ مثاليت 

قال " المفهوم الماد  للتاريخ " وضع نظرية 
 المحرك بأن الصراع االجتماعي الطبقي هو

عل في عملية اإلنتاج للتاريخ وان اإلنسان الفا
هو الذ  , االجتماعي والعالقات الناشية عنها

  . يصنع التاريخ

 

 

 

منذ أن قام زمرة من الخونة والخارجين على 
، بإنقالب دمو   2902شباط  8القانون في 

والمجتمع العراقي الزال يحبو جادا لحل معادلة 
الن يكون كما يبدو عرضة صيرية، اودت م

االنقالبات  "يرياهيست"من  لمجموعة
مجاال لالستقرار ل  والمؤامرات التي لم تدع 

 .والعيش الكريم
 

، همزة وصل تربط 3033وعام  2902مابين 
 :على قول المثل. حداث بعضها ببعضاال
 . (تغيّر جاللنفس المطي بس ال المطي)
 

يعاني منها العراق الزالت على التي فاألوضاع 
عاما  00الل حالها ان لم تكن اسوأ مما كان خ

الصيغ  حيث من من حكم صدام الدمو ،
التقليدية في البنية السياسية والحزبية التي 
اوصلت البلد منذ عشرات السنوات ليس إلى 

إنما إلى حروب ومقابر  ،طرق مسدودة وحسب
هذه  ..الخ جماعية، إعدامات وسجون وتعذيب

الذ  ال نحزن  الدكتاتور  السابقوسايل النظام 
صر على أن هذا االنهيار ن اره، لكننعلى انهيا

 من بعده منقد أتي  ،مهما اختلفنا على تسميت 
 منة على السلطةاللعبة الستمرار الهي يكمل ذات
 .بكل الوسايلو بالمطلق

فمن نظام تولتار  الى نظام طايفي ـ عرقي  
 الغدر زمنو القهر يعيشونفي ظل  بات الناس 

 والتسلط، هبوالن والسرقة واالنتهازية والنفاق
 والصدق والرحمة الوعيو الثقافة نشر بدل

 يبق ولم فقدناه المنزلي االمان حتى...  واالمان
 كتاب تصفحأو  موضوع لتداول فيل وقت لنا

 الدين باسم سرقت أحالمنا كل موسيقى، وسماع
 ..  فقط والخالفة السلطة الجل والطايفة

 

مفهوم وإن البحث عن صيغ جديدة تتناسب 
، أثبتت األحداث الدموية بجدية ر الشاملالتغيي

والتاريخ المأساو  للنظام السابق والنظام 
السياسي القايم، عدم جدارة األحزاب السياسية 

الذ  شكل  " مجلس الحكم"الماسكة بالسلطة منذ 
االحتالل، قيادة البلد نحو االستقرار والسيادة 
الوطنية والحرية والديمقراطية، ال بل ينقصها 

ال بل . مجا سياسيا يقوم على العدل والبناءبرنا
ان بعض هذه االحزاب تتخذ قراراتها في 
دهاليز مخابرات الدول االجنبية، لتقود العملية 
السياسية في االتجاهات التي تخدم مصالح تلك 

عن النظام السابق  فهي بذلك ال تختلف. الدول
 . ولكن بأسلوب مغاير

 

في لحظة، ر انها السابق قد صحيح ان النظام
ولم يدافع ال عن تراب العراق وال عن شعب  

 .وال حتى عن قصوره
 

 لكن بغداد حاضرة في العقل وفي الفؤاد
 ليس خلف الخاصرة وال بين العتادِ 

 

 
 
 
 

   لس ط   س ث راال ألج   م  
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  لبيب سلطان. د  ى         

 نتناول صباحا الوقت وكان جمعة اليوم كان
 المجاورة حديقت  من جيراننا نادى حينما الفطور

 فركضنا الزعيم على وقع قد قوميا انقالبا ان
 مصرية أناشيد الى لنستمع الراديو الى جميعا
 المجلس عن صادر 2 رقم بيان قراءة وأعادة
 على بالقضاء بالتوعد الملئ الثورة لقيادة الوطني
 العربية األمة وأعداء والقاسميين الشعوبية
 األخر اجيرانن جاء .العربية للوحدة المعادين
 حول  وتجمعنا بالبث بدء التلفزيون ان وأخبرنا
 تلقي كانت المعروفة الوطنية المذيعة ورأينا
 تتفوه وبالكاد مأقيها على ودموعها البيان

 السالح بقوة أجبروها انهم فالواضح بالكلمات
 رأيناها، التي األخيرة المرة هي تلك وكانت
 ةرؤي فور معها بالبكاء الكبيرة أختي وبدأت
 ان والد  وحاول الحال، هذه على المذيعة
 القوى من أقوى والشعب الزعيم ان يطمينها
 ساعات خالل عليهم سيقضي وان  الرجعية
 مشدوهين وبقينا الكبير أخي صرح وكذلك

 ننتظر عروقنا في متجمدة والدماء ومشدودين
 .سيحدث ماالذ 

جاء الى بيتنا صديق اخي الكبير وأسم  حطاب 
ليطميننا ان الشعب   مديرية الطابوالموظف في 

قد خرج الى وزارة الدفاع وسيسقط األنقالب 
وهو ذاهب الى هناك، وفورا انضم الي  أخي 
الكبير ولم تنجح محاوالت والدتي بثني  اال بعد 

في   وعده بان  سيلجأ الى بيت جد  الكاين
الدربونة المقابلة لوزارة الدفاع خلف وزارة 

الة وقوع أ  حادث وهذا هو الثقافة حينها في ح
ماجرى ، حيث أستشهد حطاب ببطولة حينما 
واج  مع االالف من العزل من انصار الزعيم 

ثم شقت   دبابات كانت ترفع صورة الزعيم
وبدأت بالتصويب الى وزارة  طريقها بينهم 

الدفاع ، فاحاطت بها الجماهير واوقفوها 
باجسامهم وبرمي الطابوق وسقط العشرات من 

لقتلى من رمي الدوشكات ونجى أخي باعجوبة ا
ذلك اليوم كنا نرى  .والذ الى بيت جد  

الطايرات تقصف الوزارة من موقع قريب على 
بالوجوم   بيتنا من على نهر دجلة واستمر اليوم

واألنتظار لخبر اسقاط األنقالب الذ  لم يأت ولم 
توجد اية اخبار أخرى غير مايذيع  األنقالبيون 

اديو منها خبر اغتيال العقيد جالل عبر الر
واستشهاد محبوب   األوقاتي قايد القوة الجوية

الشعب مرافق الزعيم العقيد وصفي طاهر 
أ  الوطنيين العراقيين  وتصفية جيوب الشعوبيين

   .بأسم الوحدة  المناويين لسيطرة عبد الناصر 
 وهكذا مضى اليوم بين النحيب واألنتظار الى 

 

 3691    ط 8   ج      طف  ذا ر  م 

 

 

   

 

ساعة متأخرة من الليل ولم نرى الزعيم بعدها 
بوجه  المشرق والمبتسم الذ  اعتدنا علي  اال 
في اليوم التالي على شاشة التلفزيون مقتوال 
مرميا على األرض وجند  قذر يمسك بشعر 

كانت كل بيوت . رأس  يهزه يمينا ويسارا
 وتنحب تبكي شارعنا العراقيين تقريبا بما فيها

 التي بغداد في الشعبية األحياء في وخصوصا
 وعكد والكاظمية الكسرة في األنقالبيين قاومت
 اليوم ذلك ومنذ والصدرية، والسباع األكراد
 وانا قلبي في الفاجعة وهذه الزعيم صورة بقيت
 ليومنا والزالت األبتدايي الخامس الصف في
 عاش من ولكل لي تقول وهي التفارقني هذا
 ولم وسافل، قاتل هو بعثي كل ان األيام تلك

 العراقي الزعيم صورة العراقيين تفارق
 يعتقد منهم الكثير وبقي البشوش الطيب الوطني

 هرب كون  يوما وسيعود يرزق حيا مازال ان 
 رأى وبعضهم مؤقتا، السوفياتي لالتحاد
 قلوبهم في الجميع عند بقي و القمر في صورت 
 بقيت كما للعراقية يةللوطن رمزا وعقولهم
 .متوحشة وعصابات قتلة البعثيين صورة

 
 المدنية بمالبسهم ليال لبيتنا القومي الحرس اتى
 وقاموا جميعا الينا الرشاشات يوجهون وهم

 جريدة من اعداد غير يجدوا فلم الدار بتفتيش
 من كون  بها يحتفظ والد  كان القديمة األهالي
 من قديمة اعداد وكذلك الجادرجي جماعة
 احد سماه الذ  للجواهر  العام الرأ  جريدة
 ولم "القاسمي الكواد جرايد" القوميين الحراس
 الناد  في واودعوه الكبير اخي غير يأسروا
 سمح وساطات وبعد عنتر ساحة في األولمبي

 في القاعة الى ودخلت ل  الطعام بأخذ لي
 على جالسين بالميات المكتظة الثاني الطابق
 حسن حركة تموز 2 يوم ذلك وصادف األرض
 على خروجي عند الحرس احد سألني . سريع
 هل الفارغ السفرطاس فتش ان بعد الناد  باب
 تحب هل ، وطني ان  ال قلت ، شيوعي اخوك
 فبادرني أحسن، ايطاليا قلت السوفياتي األتحاد

 ". انغولة كلكم أدفرك ما قبل منا امشي "
 

 اية العراقيون سترجعي لم ولليوم األيام تلك منذ
 غير بلدهم في يروا ولم امان وال طمأنينة
 .2902 شباط 8 هي هذه الشقاء،

 

 

 

 

  

  شهاب احمد                

 
 المتأخر الفرح ديوان خروج اآلن يحدث

 وبهذه نسخة بالف المطبعة من نييغمر

 حفل اقامة عن للنشر أواهل دار تعلن المناسبة

 الهواء وفي دجلة كتف على للكتاب كبير توقيع

 المقبل الثالث الشهر الموصل رشيدية في الطلق

 من شعراء األمسية في ويشارك هللا شاء أن

 على شعرية بقراءات والرشيدية الموصل

 الكتاب مقدمة كتب وقد التوقيع حفل هامش

 لملتقي العام االمين هللا عبد عواد علي الدكتور

 الشاعر لصديقي مبارك... االدبي الرشيدية

 مطر. فارس
 

 
 

اعر فارس مطر بدورنا نبارك للصديق الش

،، صاحب جمالية المبدع المتميّز ،،خلقا وموهبة

على  التعبير ويُسرالمعاني وحلوها في شعره ،

ونيابة عن  ..يدة السابق بحلة جد هصدارا

منتدى بغداد للثقافة والفنون نهنيء اصدقاء 

الشاعر ونتقدم بالشكر والتقدير لدار اواهل 

للنشر ولالستاذ الشاعر أحمد شهاب على 

جهوده القيمة لجعل الفرحة تغمرنا بصدور هذا 

.. المنجز ، وايضا لتفاني  دعم االبداع والثقافة 

كريم حفل الت حضورلسيجهد وشكرا لكل من 

الذ  سيقام في مدينة الموصل العريقة على 

وبهذه المناسبة سنقيم امسية .. ضفاف دجلتها 

تكريم حين وصول نسخة من الديوان الى عقر 

 . دار المنتدى
 

 منتدى بغداد للثقافة والفنون ـ برلين            

 . .. الفرح الم  خر  غمر  

 

   

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009060073767&__cft__%5b0%5d=AZXKmS4l4cA80oDMUsW2lC9mx5d0_d4GCN9o_i2Igv6n1iTDfvoNlqr1h7svue6iwfsDaURvkKHhRbqY_JVxBYUqSfwe3GNq6_FOGHYOmli4SxcT6T9uoK8oshruKV5Eig6a0FtLG94FbKyeZIeKDOWRK6FJAOifgbsr9n8BDU-39-g42M5IUObPNuYUuTPRqMA&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
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!    ال    ر س   ال م     م  

   

 

 
 .. مه َحُ  األُ 

 .. ال      َ م    ُمف ر     ُ را      خ   أ     
 

 .. يد القننيسالدكتور والكاتب 
 

 .. ف اليد طيب الُسمعةعاش حياتُ  نظي
 .. لم يأخذ جني  واحد حتى من مقابلة تليفزيونية

 .. من كلمت  أبداً ولم يربح الـمـال  وال مــن أ  نــدوة
 .. ألنـ  كـان يـؤمـن ويـعـتقد

 .. بأن الكلم  هيا شرف 
 ..بينما الشيوخ ورجال الدين يربحون الماليين من الدين

.. 
 .. من علي القنوات الفضايي  ومن اليوتيوب و غيرها

 

  .. سيد القمنيالدكتور والكاتب 
 

اعاش ينتقد الُخـرا  .. ت واألساطـيـرف
 .. طـرفين وتُـجـار الـوهـمتويــهــاجم الــُمــ

 ن رمًزا للتعايش والتنوير والحرية والثقافةوكا
 

 ةبمدين 2903 عام مارس 22 مواليد من القمني وسيد
 في باحث وهو سويف، بني محافظة في الواسطى
 التي واألفكار الكتابات من العديد ل  اإلسالمي، التاريخ

 اإلسالمي التيار من البعض دفع مما الجدل، أثارت

 .المرتد بـ لوصف 
 

 

 

  

 

 

 

 

م              م م  ل       ار  ال فط م   ر   
       الفر س    ح   الم ص ر   الغ  ي

 

   

   أحمد موسى جياد                                                        

استلمُت نسخ لكتابين رسميين موقع كل منهما من قبل عضو في مجلس النواب العراقي 
 .الحالي

صرا عقود الكتب موجهة الى وزير النفط وتتعلق بالعقود االخيرة لوزارة النفط وهي ح
 .شركة توتال الفرنسية وعقد المنصورية الغاز  اضافة الى حقل عكاز الغاز 

الكتاب االول موقع من قبل النايب االول لرييس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي وصدر 
والثاني موقع من قبل النايب دمحم شياع السوداني وصدر  3033كانون ثاني  30بتاريخ 
 .3033كانون ثاني  33بتاريخ 

بيان االجراءات القانونية "موج  الى وزير النفط ويطلب في  ( عاجل جدا)الكتاب االول 
،والطرق المتبعة باحالتها على ..بخصوص العقود الخاصة بحقلي المنصورية وعكاز، 

الشركات االجنبية، ومدى مشروعية ابرام تلك العقود في ضل حكومة تصريف االمور 
 .."اليومية

اوليات االتفاقية  -2"  ثاني فهو موج  ايضا الى وزير النفط ويطلب حصرااما الكتاب ال
 - 3, ......الموقعة بين الجانب العراقي وشركة توتال الفرنسية والمتضمنة العقود االربعة

 ."اسلوب التعاقد لعقود االتفاقية االربعة -2, دراسة الجدوى االقتصادية لعقود االتفاقية اعاله
للغاية وجاء بسرعة تتناسب مع سرعة وزارة النفط في توقيع عقود عديدة هذا التحرك مهم 

دون ان تقدم ما يتعلق بتلك العقود من دراسات ومعلومات وبيانات اساسية مما يبعث على 
القلق عن مدى توافقها مع المصلحة العراقية ومدى مشروعيتها القانونية وتماثلها مع ما ورد 

 .في الدستور
  

لذكر بان  سبق لي ومنذ عدة اشهر ان تناولت هذه العقود بالتفصيل ومن خالل من الجدير با
 .مداخالت عديدة متتالية

المخلصين في وزارة النفط وفي مجلس النواب وكافة  " 3032ايلول  8فقد دعوت في 
المعنيين بهموم الوطن العمل على تجميد هذه العقود االربعة والزام وزارتي النفط والكهرباء 

ير نصوص العقود وحسابات الجدوى االقتصادية الخاصة بكل منها للتاكد من انها بتوف
 ."تتوافق مع المصلحة العليا للشعب العراقي حسب ما يتطلب  الدستور العراقي

  
بسبب عدم قيام كل من وزارة النفط وشركة نفط " 3032ايلول  32ثم دعوت في 

مهمة عن هذه المشاريع االربعة وال االطر الجنوب بتقديم المعلومات االساسية وال/البصرة
التعاقدية الخاصة بكل منها فانني ادعو الى ايقاف العمل فورا باإلجراءات التعاقدية لحين 
التاكد من توافقها مع الدستور وبما يحقق اعلى المكاسب للشعب العراقي وذلك باالفصاح 

كما وانني . ع وجدواها االقتصاديةالتام وبكل شفافية عن العقود الخاصة بكل من هذه المشاري
ادعو المسؤولين في االمانة العامة لمجلس الوزراء واعضاء مجلس النواب االهتمام بهذا 

 "االمر والعمل على معالجت 
الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد الى  "شباط الحالي ناشدُت كل من  0واخيرا في 

باح التي وقعتها وزارة النفط لحين مراجعتها عدم السير في كافة عقود المشاركة في االر
 " وتقييمها بعد نشرها بكل شفافية

وكالمعتاد فقد ارسلت جميع مداخالتي اعاله الى مجموعة كبيرة تضم بعض اعضاء مجلس 
 .النواب القدامى والجدد والى اللجان المعنية في المجلس وخاصة لجنة النفط والطاقة

وادعو الى مساندة النواب في مساعيهم هذه وارجو من  وعلي  فإنني ارحب بهذا التحرك
وزارة النفط نشر مسودات العقود المعنية خاصة عقد حقل ارطاو  النفطي وحقل 
المنصورية الغاز  الن كليهما اعتمد على عقود جولة التراخيص الخامسة الفاشلة 

 .والمشبوهة التي تفضل مصلحة الشركات االجنبية على مصلحة العراق

ارجو نشر وتوزيع هذ المداخلة الى اوسع نطاق ممكن لزيادة المساهمة وتعميم الفايدة   **

 .خدمة للمصلحة الوطنية

 

نشرت إيزيس كريمة الكاتب والمفكر سيد القمني، 
على حسابها الرسمي في موقع التواصل 

ا بعد ، صورة قبر والده"فيسبوك"االجتماعى 
الجدل الذ  أثير مؤخرا حول دفن  سرا، وعلقت 

 ."بحبك يا بابا: "إيزيس
 

 
   
 

دفن الراحل بحضور األهل واألصدقاء المقربون فقط، 

وظهرت عبارة شهيرة مكتوبة على المقبرة المفكر 

إ  الذ   ": 3025الراحل سيد القمنى، المشيدة عام 

 ."م   ا     ج ا م  الح       ج   

الكبير  ةرة األخيرة منسوبة لشاعر األرض المحتلوالعبا

محمود درويش، إذ تناقلتها العديد من المواقع 

والمدونات األدبية على لسان األخير، حيث كان 

يستلهم من الموت فى أشعاره ويعتبره نافذة " درويش"

وحدنا نصغي : "ينظر إلى العالم من خاللها، فحينما قال

ويجيب  من ..." وىلما في الروح من عبث ومن جد

 ."نجوا من الحياة بأعجوبة...كل الذين ماتوا"شعره 
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  زكي رضا            

في كل ثامن من شباط ومنذ ذلك الفجر الدمو  
الذ  كان بّوابة الجحيم العراقي المستمّر لليوم، 
يُكتب الكثير عن تلك الحفالت الهمجية التي 

سها الحرس القومي بحق أبناء شعبنا وفي مار
مقدمتهم قيادة وأعضاء الحزب الشيوعي 

كما وتعتبر تلك الِرّدة السوداء مساحة . العراقي
لكتابة العالقة بين البعثيين وحلفايهم الذين 
شاركوهم ذلك األنقالب، أن لم يكن بالتخطيط 
لها، فباألعتراف بها منذ لحظاتها األولى كما 

وردية وبأمر من الماّل مصطفى القيادة الك
البارزاني التي أبرقت الى ما يسّمى بمجلس قيادة 
الثورة برقيّة موقّعة من قبل صالح اليوسفي 

أّن ضربات الشعب " وفؤاد عارف كان نّصها 
الكورد  تالحمت بالثورة المجيدة على العدو 
اللدود للقوميتين الشقيقتين العربية والكوردية 

اقي على الجاّلد األوحد لشعبنا وبقية الشعب العر
الكورد  المسلم وعلى اوكار الخيانة الملّطخة 
بعار دماء شهداء الشعب وقّوات  المسلّحة 

 ، وكان فؤاد عارف(2) "وكوارثهم وويالتهم 
 

 
 

ومع  جالل الطالباني ضمن الوفد العراقي 
للتهنية بعيد تأسيس الجمهورية العربية المتحدة 

قبل أن ينتهي شهر العسل ، 2902شباط  32في 
بأندالع المعارك بين الطرفين الكورد  والبعثي 
بأشهر قليلة وتحديدا في العاشر من حزيران، أو 
من الذين باركوها ووقفوا الى جانبها بكل قّوة 
كما المرجع الشيعي وقتها السيد محسن الحكيم، 
قبل أن ينتهي شهر عسل  والمرجعية الشيعية 

ل ذلك في الوقت الذ  كانت ك. بالبعث هو اآلخر
في  قطعان الحرس القومي تبحث عن الشيوعيين 
وأنصارهم والعديد من الديموقراطيين والوطنيين 

حقيقي  –وجرى أعدام كل شيوعي " للتنكيل بهم 
إلبداي  أقل مقاومة أو لمجرد االشتباه -أو مفترض

وأرهق عدد الذين أعتقلوا . بنيت  في المقاومة
سجون الموجودة فتّم تحويل بهذه الطريقة ال

النواد  الرياضية ودور السينما والمساكن 
جزء من شارع الخاّصة وقصر النهاية، وحتّى 

 الكفاح في األيّام األولى الى

 

فّذ ـاالت تنــوكانت االعتق. الـرات اعتقـكسمع
وسيبقى (. 3) "بموجب قوايم موضوعة سابقا

وصمة عار في جبين البعث  22قم بيان ر
وحلفاي  الذين صمتوا عن ، ويقول القياد  
البعثي محسن الشيخ راضي حول هذا البيان 

ففي هذا الشأن ال أملك " سيء الصيت والسمعة 
المعلومة الدقيقة، ولست مطلعا على من كتب 

من  اط، أوـشب 8 ادة حركةـهذا البيان من ق
لصريحة الداعية بصياغة عبارات  الدموية اقـام

  2" )الى أبادة الشيوعيين في العراق
 

 
 

لقد كانت محنة الثامن من شباط بالنسبة للحزب 
وقاعدت  الجماهيرية اكثر قسوة من محنة 

وأعدام قيادت  وعلى  2909الحزب في العام 
رأسها الرفيق الخالد فهد، والثامن من شباط لم 
يكن بالحقيقة ضربة موجعة للحزب الشيوعي 

لعراقي، قدر ما كان ضربة موجعة وقاسية ا
فهذا االنقالب كان بوابّة لفتح كل . لشعبنا ووطننا

ابواب العراق للريح الصفراء التي دّمرت بلدنا 
وأوصلت  الى ما هو علي  اليوم، هذه الريح التي 
صنعتها المخابرات المركزية عن طريق حزب 
البعث، وهذا ما أّكده الملك حسين بعد أشهر من 
االنقالب في لقاء ل  مع دمحم حسنين هيكل في 

تقول لي " في باريس إذ قال ل  " كريون" فندق 
إّن االستخبارات األميركية كانت وراء األحداث 

أسمح لي .  2953التي جرت في األردن عام 
شباط  8أن أقول لك إّن ما جرى في العراق في 

قد حظي بدعم األستخبارات ( فبراير) 
 يعرف بعض الذين يحكمون وال. األميركية

لقد . بغداد اليوم هذا األمر ولكني أعرف الحقيقة
ُعقدت اجتماعات عديدة بين حزب البعث 
واالستخبارات االميركية، وُعقد أهّمها في 

ولم يقتصر األمر على الملك ( . 0" )الكويت
حسين في تناول  عالقة البعث بالمخابرات 

بعث رفض األمريكية، فها هو عضو في قيادة ال
أّن " ذكر اسم  يقول في حديث ل  مع بطاطو 

السفارة اليوغسالفية في بيروت حذّرت بعض 
القادة البعثيين من أّن بعض البعثيين العراقيين 
يقيمون اتصاالت خفيّة مع ممثلين للسلطة 

 (.5" )االمريكية
 

 في التاسع من شباط قتل البعثيون شعبنا بأكمل 
  هم أعدموا قاسمفي مبنى األذاعة، ليس ألن

 

 

 

 

 

 
 

ورفاق ، وليس ألنهم حولوا العراق الى مسلخ 
بشر ، بل ألنّهم كانوا مرعوبين من كلمة 
الشعب التي هتف بها المهداو  وهو يستقبل 
رصاصاتهم الغادرة بشجاعة الوطني الغيور 
على شعب  ووطن ، وهذا أّكده طالب شبيب إذ 

لرماة، وتّم خرجنا جميعا من القاعة وبقي ا" قال 
الرمي وحينها علمت من الرماة فور خروجهم، 
أّن قاسم هتف بشيء لم يميزوه لكن الوحيد الذ  
ميزوا ما قال  هو المهداو  الذ  هتف بصوت 

َمن (0)ولم يُكملها .." عاش الَشعـــــ : " عال
أوصياء للدفاع عن هللا ضد  –يا ترى  –نّصبنا 
وهل هللا  !!؟"يقصد عبد الكريم قاسم" عدّوه 

كنّا عفلقيين أكثر من !!. بحاجة الى من يدافع عن 
 (3)عفلق نفس  

 

 –يا ترى  –من نّصبكم أيّها الميليشياويون 
؟ وهل !!أوصياء للدفاع عن هللا ضد فقراء شعبنا

أنّكم خمينيون !! هللا بحاجة الى من يدافع عن 
 اكثر من الخميني نفس 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــ
 
من حوار ..  2902شباط  8 عراق"ـ  2

مراجعات في ذاكرة .. المفاهيم الى حوار الدم 
 350علي كريم سعيد ص . د" طالب شبيب

الكتاب الثالث، الشيوعيون .. العراق " -3
حنا بطاطو ص " والبعثيون والضباط االحرار

200 
مذكرات محسن الشيخ . كنت بعثيا "  -2

 253الجزء االول ص " راضي
الكتاب الثالث، الشيوعيون .. العراق " -0

حنا بطاطو ص " والبعثون والضباط االحرار
200 
 المصدر اعاله، نفس الصفحة -5
من حوار ..  2902شباط  8عراق " -0

مراجعات في ذاكرة .. المفاهيم الى حوار الدم 
 – 200علي كريم سعيد ص . د" طالب شبيب

205 
مذكرات محسن الشيخ . كنت بعثيا "  -3

 208االول ص  الجزء" راضي
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أيقظني من نومي وكنُت ما زلُت تحت تأثير 
ر  الُمخّدِ

إنَك موقوف : قرأ عليَّ أمراً لم أفهم فحواه ثم قال 
!! 

أمر شرطياً جاء مع  أْن يضع القيود في 
 معصمي

 !!وأن يأخذني مقيّداً إلى ُحجرة التوقيف 
 فيات ُحجٌر للموقوفين ــ حتى في المستش

 ربطوني بالسالسل إلى قوايم سرير الحديد
 . أطفأوا النور ومضوا

 

 
 

 سمعُت عند الفجر صوَت المرحومة والدتي
تحاول إقناَع الُشَرطي حارس الموقف بالدخول 

 لرؤيتي
 وبعد ِشجاٍر عنيف

 ً  دخلْت مع شقيقتي تحمالن لي فطوراً وشايا
 :لت أمسكت والدتي بالسالسل ثم قا

 ((أَُمصاٌب ويخشونك ؟؟ )) 
 ((مزنجليك يّم  بالحديد )) 

 :فأنشدتها للجواهر  
 سالٌم على ٌمثقٍَل بالقيودِ 
 ويشمُخ كالقايِد الظافرِ 

 كأنَّ القيوَد على معصمي ِ 
 مفاتيُح    مستقبٍل   زاهرِ 

 َشفيْت جروُح الرأِس والصدر
 فإستأنفُت التدريَس في المدرسة المتوسطة

 نهر الفرات على ساحل
ُس الكيمياء وعلم األحياء وسحَر بابلَ   أُدّرِ
 وشرايَع حمورابي والمسيح ودمحم وماركس
 :قام طالٌب ضييل الحجم وإقترَب منّي ثم قال 

 هذه ساعتَك أُستاذ 

 ؟؟ أين وجدتها يا صباح مهد  السعيد!! ساعتي 
 أجهَش صباح مهد  السعيد بالبكاء

 ها ؟؟أين وجدت: أعدُت عليِ  سؤالي 
 : قال بين الدموع والنشيج 

كنُت أُراقُب ما دار بينك وبين عناصر العصابة 
 السوداء 

 في المقهى ، قريباً من مكتبة أبي
 رأيتَك جريحاً تنزُف بغزارةٍ 

 وكنُت أبكي أراَك وحيداً وال َمن يُدافُع عنك 
 {{تذّكرُت الُحسيَن في كربالء }}  

 إلتقطُت ما وقَع منك
تَك التي تضبطُ بها حصصنا فإذا هي ساع
 .المدرسية 

 

   عدنان الظاهر. د    

 

 [[3691   ط ]] 

 رأسي كسروا حين
  والمكتبات الثقافة شارع رصيف على دمي وتناثر
 شريف ) الفاشي البعثي اإلنضباط مالزم  منّي دنا

 ( صبيح
 ـ حزام  من يتدلى الضخم العسكر  مسدس  ـ

ً  يقطرُ  الجميلُ  ووجه ُ  ، قال ً  لؤما  : ونذالةً  وجبنا
 . أكثر (( لتستاه ))

ً  المعركة ميدانَ  تركَ    ُمسِرعا
 .خلف  كالكلب يجر  المسلّحُ  ريفُ الع وكان
 الشرطة مركز إلى الطريقِ  في

 ( المحافظ ) اللواء متصرف سيارة إعترضتُ 
 الحافظ خير 

 ـ سابق ومتآمر متقاعد عقيد ـ
 لي زميالً  وكان ـ مالمحي سيارت  سايق يتبينْ  لم

 ـ اإلبتدايية في
 السيد مرافق ...حمدان العريف ايبن كذلك

 المحافظ
 بغزارة يسيل زال ما الحار الدمُ  كان
 ؟ هذا أستأهلُ  هل للمحافظ قلتُ 
 المغطاة ومالبسي النازف رأسي إلى وأشرتُ  ـ

 ـ بالدم
ً  الضخم رأس ُ  وهزَّ  الِجدَّ  إفتعلَ   .موافقا
 الحرس عصابةُ  دخلت إستجوابي ساعةِ  خاللَ 

 األسود
 بنجومهم الشرطة وضباط حقيقالت حاكم وأمام

 الالمعة
 أحدٌ  يعترض لم .سوقية كالمية إهانات لي وّجهوا

 المسؤولين من
 .السطوح فوق يرفرفُ  زال ما لدولةا علمُ  وكان
 المستشفى في الكبرى العمليات غرفة في

 الجمهور 
 رأسي جروح وخاط الُمناوب الطبيب خّدرني

 ـ يدي  بين أنزفُ  زلتُ  ما وكنتُ  ـ
 إليَّ فجأةً صوُت شقيقتي باكيةً تصرُخ  تناهى

 أين أخي ؟؟ قتل  الفاشيست ؟؟
 رجوت طبيبي أْن يفتَح الباب كي تراني جريحاً 

 .ال قتيالً 
 دخلت فرأتني ُمَمدداً غارقاً في بِركٍة من دم

 لطمْت وجهها وناحت وبكتْ 
 طلبُت منها الرجوع إلى البيت

 !!ني فيما بعد قلُت لها لم أُقتّل بعد ، لكنهم سيقتلون
 ...في منتصف الليل

 (فاروق دمحم السامي ) جاء حاكم التحقيق السيد 
 زميل الدراسة الثانوية

 
 
  

 

 البكاَء والنحيَب حتى كدُت أْن واصَل . شكرت ُ 
 أبكي مع 

 طلبُت من  مغادرة حجرة الدرس ليغسَل وجه 
 ...رفضَ 

ب بصوٍت وضَع رأس ُ على ذراعِ  وظلَّ ينتح
 .عالٍ 

 من خالل الدم الذ  سال منّي غزيراً 
 وما تبَع ذلك من محاكمات وتوقيفات ومحاكم
 رأيُت أنَّ الدولةَ وكلَّ البالد آلْت إلى أيد  

 التي خططْت لقتلي<< الجبهة القومية >> 
 :رمزاً لحرية التنظيم النقابي في مسقط رأسي 
جبهة العهد الملكي والدين وحزب البعث 

 والقوميين والوحدة
 ناصر+ عفلق + الحكيم + نور  السعيد 

((( عالَم وكيف  يجتمع هذا الخليط الغريب ))) 
 !!؟؟

 !؟........... 
 ....أما الزعيُم األوحد 

ُن عرين  في وزارة الدفاع  فكان وحيداً يحّصِ
 [[هل كان حقّاً فوق الميول واإلتجاهات ؟؟ ]] 

 كل العراق في وادٍ ... كان العراق
 وكان الزعيم األوحد

 .في واٍد آخر ....  وحيداً 
 

 [[3691   ط  8]] 

 

 لكأنما ينتظر... يتوقّع....وظلَّ العراُق ينزف 
الثامن من شهر شباط  ينتظُر حلوَل كارثة  اليوم

2902   
ليرى حريت  ومصيره يتوقفان على معركة واحدةٍ 

 فقط
 تدور حول وفي قلعة األسد الحصينة

 وليسمع أنَّ الزعيَم األوحَد يستسلم للخصوم
وال يموُت كما أُستشِهَد عبد الكريم الجّدة ووصفي 

 طاهر
 وال ينتحر كما فعل قادةٌ قبل  خسروا معاركهم

 من أجل إنقاذ رأس وإن  يُساوم 
 ثم يؤخذُ في مدّرعة عسكرية أسيراً حاسَر الرأس

 ليُعَدَم في مبنى اإلذاعة والتلفزيون في بغداد
 ويراهُ العالُم قتيالً وسَط بركٍة من دم
 محاطاً بأجساِد ثالثِة ضبّاٍط قتلى

 كانوا آخَر من تبقّى مع  في معركة وزارة الدفاع
 :ة األخيرة وظلّوا مع  حتّى لََحظات الحيا

 ط  الشيخ أحمد وفاضل عبّاس المهداو 
 .والمالزم الشاب كنعان خليل

 

 [[31ر م  ال     ال س ري]] 

 

 حرٌس قوميٌّ أسود 
 ....دم.... دم... دم ... دم... دم...دم

 جسد الزعيم يطفو
 على سطح نهر ديالى

 ثم يغوُص عميقاً في قاع النهر
 ويغرُق العراق بالدِم والسواد

 ....غارقاً  ويظل  
 !!حتى اليوم 
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  يخ    الم ج. م  المف ر  ... سؤا   ج اب : ح  ر   

   

 

   خزعل الماجد . د    

 

  األل اح الس مر  

        م ط    أثر   س مر     ر  -

 ال    م ا        

 : االس  ذ الم ج ي

هناك الكثير الذ  مازال في باطن األرض،  

ومرية في  متاحف وهناك آالف األلواح الس

العالم لم تُقرأ بعد، وهناك الميات التي لم 

تترجم، نحن ال نعرف تراث بالدنا، وال بقية 

العرب يعرفون ، ربما قليُل من العلماء األجانب 

هم من يعرف ما اكتشف من ، نحن عالة على 

تراثنا الرافديني، وكل ما أتمناه أن ال يتم حفر 

س هناك دولة اآلثار اآلن ألنها ستُنهب، لي

تحميها وليس هناك مجتمع يعرف قيمتها، 

واألفضل أن تبقى في باطن األرض التي 

حفظتها آالف السنين وستحفظها آلالف أخرى 

من السنين، وحين نكون بمستوى الوعي 

الحضارّ  الذ  يمّكننا من فهمها وتقدير قيمتها 

 .وحمايتها حينذاك البد من حفرها وحفظها

م  ا  )    ف   ّص   إلى    -

       جم   ذا الم  ا  (الح  ر 

 جم   ال   صر الح  ر    

 : االس  ذ الم ج ي

ً طواال، فبعد أن     استغرق األمر مني سنينا

اّطلعت على ما اقترح  العلماء من عناصر 

ومظاهر للحضارات وجدتهم ال يتعدون أربع 

عناصر يناقشونها على عجل ويمضون، لكني 

ياً، سبعة منها عنصراً حضار 25وضعت 

الجغرافية، )عناصر مادية في كفة الميزان اليمنى 

، االجتماعية، السياسية، العسكرية، االقتصادية

، وسبعة منها عناصر (الطاقة والمادية، العلمية

التاريخية،  (ثقافية في كفة الميزان اليسرى

القانونية، المدنية، األدبية والفكرية، النفسية، 

 بيضة في( األخالق)بينهما ، و(الدينية، الفنية

 

 

ميزان كضابط للكفتين، وهناك تناظر مقصود ال

بين العناصر المادية والثقافية، فكّل عنصر 

يالزم  عنصر مقابل ويتواشج مع  مثل 

 –السياسية )و( التاريخية –الجغرافية )

الخ، وبهذه الطريقة تمكنُت من وزن (.. القانونية

عناصر الحضارة ومكوناتها  وأفردت فصالً 

ب صعودها وسقوطها، لمعايرة الحضارة وأسبا

 .وما هي منجزاتها المتفردة وما هو ما ينقصها

  ف  م    م  ال          ال  ر  -

 المسرح  ال راس   ال  ر خ   

 الم ث ل ج      م األ        م ج   

 ال ث ف الم   ع 

  : االس  ذ الم ج ي 

قوة الروح يا صاحبي، إن  شغٌف ال يهدأ  -

في تتبع حركة  وتشّوق لمعرفة الماضي، ودأب

الروح وتنوع التفاتها وحيرتها وصعودها 

ونزولها وحرارتها وخفوتها، وكّل هذا كان 

يصب  بسخونة في الشعر والمسرح، ولذلك لم 

أتعب يوماً ما بل كنُت جذالً نشواناً على الدوام، 

 . ومازلت

 
 

   خ م  ذا ال   ع الم ر   ال       -

 ال  ر   

 : االس  ذ الم ج ي

 هذا التنّوع لكنت قد توقفت عن كتابة لوال  

الشعر، أو لكنت كررت نفسي في أحسن 

األحوال، إن هذا التنوع هو الذ  خّصب 

مشروعي الشعر ، وجعلني أكتب بغزارة 

ونوعية، وهو الذ  زاد منسوب الحكمة 

والتوازن والقوة والغنى في نصوصي الشعرية 

والمسرحية، الشعر في وجهة نظر  يمثل زهو 

 .وح لذلك تجدني أكتب الشعر كّل يومالر

م  أ جه ال  س     ال       م  ال     -

    ر خ 

 

 

 

 : االس  ذ الم ج ي

لدين ليس علماً ولم يكن كذلك في يوٍم من األيام، 

وكذلك لم يكن تاريخياً، الدين طريقة نظر في 

التفكير  تمثل مرحلة من مراحل العقل البشر ، 

وقد جاء العلم وحّل محلها، وهذا ال يعني أنها 

غير ضرورية، بل هي مفيدة جداً في التوازن 

فسي والمجتمعي وال يمكن أن يكون لها بديل الن

في سّد العطش التواصلي مع هللا، ولكنها يجب 

أن تتوقف في أن تكون مصدر العلم أو التاريخ  

 ُ  .ألنها لم تنجح في ذلك سابقا

 

     ج    ث ر م          األ ب  -

 ال ر    األ ب الغر   

 : االس  ذ الم ج ي 

ب العربي هو أثر األدب الغربي على األد   

األكبر واألعظم منذ حوالي قرنين، أما أثر 

األدب العربي على الغرب والعالم فضعيف جداً، 

ألن طريقة تقديم  سواءاً كان القديم من  أو 

الحديث هي طريقة ضعيفة وليس فيها خبرة 

التعامل مع المؤسسات أو الشعوب الغربية أو 

غيرها، ولذلك سنبقى نحاول رؤية مالمحنا في 

ً والرؤية  مرآة الغرب فنجدها ضعيفة دايما

ً قديماً  مضببة غالباً، في حين أننا نمتلك تراثا

ووسيطاً، بشكل خاص، يمكن أن يأسر الغرب 

 .لزمن طويلٍ 

أح ا  الس   "مجم     ال  ر    -

    م  ؤر ف لس   " ال را    

 را      م    س  ط  األلم  الم  ، 

 م     ال م  ال   س   ل س      األ

باغتتني واختطفتني " أحزان السنة العراقية"  

ورمتني في جبّها العميق ولم يكن أمامي سوى 

الكتابة عنها كما هي وبصدق تام، غير أن الزمن 

يتسُع كثيراً، فقد كنُت قبل هذه المجموعة الشعرية 

وبعدها حافالً بالحياة والنشاط والفرح واألمل، 

وقد أدت ومجاميعي الشعرية تشهد على ذلك، 

     ـ هذه الكتابة غرضها في تدوين سنة فريدة 
 ـــــــــــــ

     /      الج     . أجرى الح ار  **  
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  س س    م              
 

 
 ال  ح  

 

 .. صديقي يا حالك كيف:  للقلم الممحاة قالت
  ... صديقك لست أنا:  بغضب القلم رد
 ... أكرهك أنا

 ? لماذا!!!  وحزن هشةبد:  قالت
 ... أكتب ما تمحين ألنك:  قال
 . األخطاء إال أمحو ال أنا:  قالت
 . أنت شأنك وما:  لها قال
 .. عملي وهذا ممحاة أنا:  قالت
 .. "عمال ليس هذا:  قال
 . عملك مثل نافع عملي:  قالت

 

 

 عن تختلف الك نحوكها إلي الزولية ملكنا::  كال 
 . اليمك الزوالي كل
 ؟ يعني شلون::  كال 
 

 
 

ملكنا احنا نخلي و  الصوف مواد :: كال  
بحيث الزولية ما يشوفها ابن الحرام بس ابن 

 . الحالل يشوفها
 . تعجب الملك و صدك 

لش المهم اتفقوا على السعر و چان السعر ك
 . ثكيل و اتفقوا شهر وتخلص الزولية

وره شهر اج  الكالوجي هو و ربع  واحد 
يمشي وره الثاني و جفوفهم بمستوى جتافاتهم 

 . كأنما شايلين شي و همة كلشي ما شايلين
طبوا للقصر نزلوا اديهم و دفعوا الهواء كأنما 

 يفرشون زولية ،،،
وزراء الملك ضلوا واحد يكول للثاني عاشت 

هم و الثاني يكول ألوانها حلوة و الثالث ادي
 يكول شغلها مرتب
 :: الكالوجي كال للملك

ها ملكنا شلونها الزولية ؟ الملك اخذل  صفن  
 كال اخاف احجي و يكولون ابن حرام ،،،،

عاشت إيدكم وبالعافية عليكم :: المهم كال 
 الفلوس ،،،

 رباط سالفتنا 
 ة الجماعة كل اربع سنوات يحوكونا زولي

 .واحنا حايرين مثل الملك
 
 

 

أنت مخطية ومغرورة ، ألن من : قال القلم  
  ... يكتب أفضل ممن يمحو

  ... إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب: قالت 
: م برهة ثم قال بشيء من الحزن صمت القل

  ... بعد يوم" ولكنني أراك تصغرين يوما
ألنني أضحي بشيٍء مني كلما محْوُت : قالت 
  ... خطأ

وأنا أحس أنني أقصر : قال القلم بصوت أجش 
  ... مما كنت

ال نستطيع إفادةَ : قالت الممحاة وهي تواسي  
  ... اآلخرين ، إال إذا قّدمنا تضحية من أجلهم

: ثم نظرت الممحاة إلى القلم بعطف بالغ قايلة 
 ...أما زلت تكرهني؟
كيف أكرهك وقد جمعتنا : ابتسم القلم وقال 

 ...*التضحية*
 ... في كل يوم تصحو في  ***

 ... ينقص عمرك يوم
لكتابة السعادة " فإذا لم تستطع أن تكون قلما

لآلخرين فكن ممحاة لطيفة تمحو بها أحزانهم 
والتفاؤل في نفوسهم بأن القادم أجمل  وبث األمل
 . بإذن هللا

 

 ال الج    
 

 عمل وال شغل ال كاعدين كالوجية مال قرية اكو
 گال منهم واحد يوم فد ، عالكالوات عايشين
 . كل  العمر منها نعيش شغلة اجيبلكم راح الربع 
 ،، توكل::  گالول 
 الكالوجي هذا راح بالوالية ملك مال قصر اكو

 ملكنا يا::  كال  و علي  سلم الملك ع طب للقصر
 زوالي نحوك شغلتنا احنا و الفالنية القرية احنا
 . زولية نحوكلك نريد و
 القصـر زوليتك محتاجين ما الملك:::   كال  

  زوالي متروس
 
 

  
 

 

  ندا الخوام

 

لصديقة وقعت بالحب وهمست لها أن  األ لى

تحيا لحظاتها بصمت عن العقل حتى ال تسمع 

 . لخيبةقهقهات  وهي تجمع دقايق ا

كانت لجارتي فقد ولدت قطتها قطط  الث    

صغيرة ، أخبرتها ان ترش فراشهم بالملح ثمة 

من يحسد والدتهم هنا وإن كانوا قطط حبيسة 

  . دارك

 

 

لمهاجر وصل اليوم للمدينة واكتشفت  الث لث 
هويت  من لهجتي الراقصة بين اوتار حنجرت  ، 

استند على  أخبرت  كن قويا هذه ليست بغدادنا
 . نفسك ، ال تقلق أنا اذكرك فقط

لمجهول على تويتر كتب تغريدت  قايال  الرا   

اليوم حققت حلمي ، أخبرت  ال تحلم من جديد 

  . فاألحالم المتجددة مملة أيضا

قدمتها لشاب سور  قادم من اسبانيا  الخ مس 

يرسم الجمال بعبقرية على األرصفة وال يتفوه 

غة هذه المدينة ، اخبرت  ان بكلمة واحدة من ل

يذهب الى حيث الحي العربي ، هنا ال يشترون 

 . منا عبقريتنا

 كانت ال اعرف لمن لكنني قلتها في الس  س 

 
 
 

 
 

شرود لعاشقين يقبالن بعضهما أمامنا  لحظة

 . جميعا

قدمتها لكل الغيمات الهاربات من فخ  الس    

 . التلقيح الصناعي الى أوطانهن البعيدة

وعدت للبيت صنعت كوب شا  وجلست اعد 

 . كم تبقى من قوتي على الصمود بالحياة

 

 الم ل ف خ رج  ر   لحظ   مس   .....      رس    س  
 

 
   
 

 الح     صص ..    رام 
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   البابلي ماجدة      

  
 

ال قطة تموء وال نباح .. هدوء يشغل المكان 
  .. كلب وال رنين كأس يعلو

ف مع افكار  في فتور تارة اخلو ونفسي بتصو
  ترحال لن ينقطع مع وحدتي الفراتية  وغليان

التي لم تكتنز سوى تلك اللوحة لطفل دفن حي 
دون قضية عندما كانت األكواخ نايمة وبنادقها 

 . فارغة صدأة

تسلل نورس هارب من   من حدود ازمنة الخوف
  .. قافلة الجوع المحاصر بسيوف اآللهة

ني وانا مرمية على تلك صوت دافئ يهسس أذ
األريكة الخشبية العتيقة الممدة في احد اطراف 
تلك الغابة التي تغرق بضياء الخريف الذ  ينسل 
من بين اشجارها والغيوم تنتشر تطيرها انفاس 
الريح مؤطرة بلون خيوط الشمس المذهبة التي 

  . تتسلل من بين فرجات تلك الغيوم

ة السماء ، نعب اتابع تلك الغيمات السابحة بزرق
غراب محاوال اختالس انتباهي ل  وهو يلتف 
حول البحيرة القابعة امامي وهي تحتضن نهر 
فضي يمضي مسرعا متوجا بأحجار تلمع 

استقر الغراب بعد دورت  .. كالماس يزهوا شعاع 
حول البحيرة على برج الكنيسة العتيقة الغافية 

  .. على تلك البحيرة وحيدا

بشيء سوى النظر الى ذلك الطاير لم اشأ التفكير 
الكبير األسود ومراقبة حركت  ولد  من الهواء 
مايكفي للتنفس في تلك الغابة السوداء والى 
جانبي كتاب بعنوان عربي ينبطح امامي دون 

  . تجرء اناملي بمداعبت 

تسلل بقربي ذلك النورس وهو يغافل حركة 
 الريح وحفيف األوراق وأنا بعيدة حد القرب من

هل : صوت شجي يهمس في اذني ..   نفسي
بالوحدة وأن  مبعد عن العالم   يشعر ذلك الغراب

اال يشعر بذات الوحدة حين يرى الغيوم !! مثلنا ؟
مستباحة تنتشر على هوى ريح الخريف األصفر 

  !!؟

 هسهسة بطشاش عطر طلع ابيض لنخل 

 

 

 

 حولي وتلبسني  مطعم بعطر قداح النارنج طش

  !!!فراتي

التفت نحو هذا الزاير النورسي الجر ء 
فأبصرت وجها موشوما بدخان !!! باستغراب 

البخور و النفط األسود ،مختوما بختم زنازين 
وهو   الطين العتيقة الملطخة ابوابها بالحناء

يحاول التحديق في زرقة ماء البحيرة المتقطعة 
بالغيوم البيضاء وكأنها كتل ثلجية غاطسة ، 

  . قفأعياه البري

اغوص في مسامات تجاعيد وجه  كي ابصر 
نخيل قطعت رؤوس  ، قمر ينزف .. حدودها 

يخترق كل األزمنة من بدأها حتى منتهاها في 
يتزود .. احمرار شفق وكأن  يطارد حلم سراب 

من تجاعيد النخيل زوادة شعر وبعض خمر من 
  .. رطب بربن حاصره الزمن البخيل

ة بنظارة وكأنها ابحرت في عمق عيني  المتلبس
ابصرت دربونتي .. نشرة اخبار بنظارة ابي 

الضيقة ، معبد الطفولة ،مدرستي ، بيتنا العتيق ، 
اعقاب  صحف ممنوعة ، كتب منثورة ، رايحة

سكاير ابي ، سعال امي الذ  ينزف ، نخلة 
  .. مشنوقة بحبال فرحة العيد

من ذلك الفرات   هسهسة وكأنها نسمة صيف آب
  . الغروب البعيد عند

 

لمعان يترقرق فوق شفتي  بصمت ، في عيني  
.. سالم يماثل نجمة الصبح الوضيية في الخريف 

ان بخترق صمتي وصراخي المؤجل   يحاول
ليغترف من بين الضلوع الغربة بخجل منيع 
بصوت دافئ في نعاس الطبيعة يزهوا ب  
: االخضرار ، وبدأ لغوه الجميل يتدحرج امامي 

األنامل قبل ان تتفتح وتصبح   افسدت  انِت كبرعم
  !! زهرة

وهل باستطاعتك ان تحيل هذا البرعم الى ـ 
  !!زهرة وتعيد رحيق الحياة الى عروقها ؟

البرعم يتوق الى الليل والندى ، غير ان  -
الزهرة المتفتحة تناد  النور كي تحترق قبل 

  .. النضوج

 

انِت قزحة من غيم تهيم عبثا في سماء ـ 
خريف بحثا عن ابتسامة نجمة في صمت الليل ال

  .. العميق

  !!لما الخوف ؟.. تعالي جاء زمن الحب ـ 

تعالي نزرع عشقنا المزمن قمحا ننثره في 
  .. درابين الفقر

تعالي ودعي األشعار تنهال ضربا على الدفوف 
يبسط للريح شراع  .. لتداعب اجراس الكنايس 

من النهر  الخفاق ويمخر عباب الماء الهادر
وأنا كفراشة خرساء تتنطط .. فيلملم بعثرتي 

  .. على الزهر علّها تجد متكئ فرحة

.. نرقع ثوب انتصاراتنا في الهزايم .. تعالي 
  .. تعالي نغزوا خرايب الجوع والمستحيل

دعِ .. دعِ عيون الحب الحزينة تذرف الدموع 
الشموع النحيفة تضيء البيوت الموحشة وامليي 

  .. خمرة الدنان البابليةالكأس ب

.. يحاول ان يلملم عتق الجراح وماأستجد منها 
اسرح في قرارة عيني  ، ازرع حزني بهما 

  بنفسج وهو

يفرط في الهمس والحب ،فتفيض في  األوطان ، 
وكحل جفوني يمحوه الخجل الراقص بين 

  .. الرموش

يطلق تنهيدة من جوف روح  وشجيتها عشق 
  .. نغمبهمسات كعود عذب ال

  يتعكز على ناي  الذ  اثقب  الوجع فيشق زمن
كنهر حزين مضى عمره سايرا دون .. األفراح 

  .. خطوات فتعثر بخطواتي

بعد ان عبرنا كل ازمنة التلصص .. التقينا 
تفحصنا براءتنا ، .. المخنوقة بمشانق الحرمان 

قصص جداتنا ، سكرتنا ، تاريخنا المحروق 
  ، آلهتنا ، انفاسنا البدويةباألماني ، فتوحاتنا 

 الفاسدة ، طرهاتنا المحفورة على كعبة األنبياء
..  

كلمني بهذيان ، كلمت  .. تمزق الصمت العنيد 
  .. وافرغت كل مافي جعبتي من خرس

فجأة توقف الهذيان في هدوء اللقاء وكأنها شارة 
.. عبور الى لحظة زمن عناق متوج بالصمت 

ن نخيل عذبها تسربت الى جسد  رعشة حز
  .. الشوق الى الماء

عزف .. القى جرح  الدفين فوق هضابي 
  .. اشعاره السومرية بأناقة وجع نواعير الفرات

  .. فقدنا كل قوانين التوازن

ال ادر  أ  خمرة احتسيت حتى امتأل فراغ 
  .. قلبي بهذا الخبل

****** 
 بقية للحكاية 

 

  !ال ر     ال   س     .. الم    الذي   غ ه ال     
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 م  ّم  األَّ   الذي     الحجر األس سّ           
   

 

    الياسر  االل  عبد                                                              

 

ثّم مّروا  في مراحل دراستي اإلبتداييّة والثانويّة والجامعيّة، علّمني عشرات من المعلِّمين،
ولم يمُكث منهم في قلبي كالوشم إاّل واحد من كّل مرحلة من  ن،ومضوا ُجفاًء مع السني زبَداً،

ولقد كان معلِّمي الشيخ محّمد جعفر الكرباسّي ــ رحم  هللا ــ ثالث  .مراحلي الدراسيّة الثالث
بل كان هو معلّمي األَّول الذ  وضع الحجر األساسّي في بنايي العلمّي واألدبّي يوم  ،ثالثة

في  وأنا تلميذ غضٌّ من بين عشرين تلميذاً ونَيِّف، تعليمي وتأديبي، فأحسن علّمني وأّدبني،
عام واحد وستّين ، بمدينة النجف في العراق الصّف الخامس من مدرسة الصادق اإلبتداييّة،

يَتقلّد كّل معلّم منهم  .كانت للمعلّمين في إدارة المدرسة ُعصّي يومذاك ..وتسعماية وألف للميالد
ليُعلّموا بها من كسل  كما يتقلّد الفارس سيف  ساعة الوَغى، رس الدرس،عصاه حين يرّن ج

راً  ً ,ُمقّصِ بوا بها من شِكس مخالفا وما كان المعلّمون ليدخلوا الصفوف من دون تلك اآللة  .ويُؤّدِ
كان يدخل الصّف أعزل من بين أوليك المعلّمين  .الُمرهبة ما خال معلّمي الشيخ الكرباسيّ 

لكّن طباشيره كان أهيب من العصّي ، ه غير طباشير للكتابة علَى اللوحل في يداليحم .الُكماة
خيزرانةٌ ! وماأدراك ماعصا المدير .بل كان أهيب حتّى من عصا المدير نفس  كلّها جمعاء،

 كان معلّمي الشيخ ُمعلِّماً تربويّاً، ..وويٌل ثّم ويل لَمن تَهو  علَى راحت  .أَبرُح من كّل العصيّ 
تي كان يسوس وفي طريقت  السلميّة الحضاريّة ال، ن التربويّين في رقيّ  اإلنسانيّ المعلّميك وال

 ً وفي أَيديهم  ,ماينبغي لُمعلِّميهم وُمربِّيهم أْن يُنشيوهم على القمع والهوان، بها تالميذَ ِغضاضا
ً  .مستقبل العراق كلّ  ما ً ُمعمَّ مي,وكان دينيّا إذ ، وبعد رؤيت ، وعي  ن في عمقوالكالدينيّين الُمعمَّ

إلى ، ن بين ظالم جمودهم وأحابيل جهلهمكان يَنسّل وهو فتًى ــ كما َرَوى لي السيّد الوالد ــ م
كي يَتعلَّم منها مااليمكن ، لَى أمثال  من الفتيان المعّممينالمدرسة الثانويّة المساييّة المحظورة ع

ج في ً بتعليم اللغة اإلنجليزيّةأْن يتعلّم  من المدارس الدينيّة حتّى تخرَّ ً ُمتخصَّصا نَشأ .ها ُمعلِّما
ً نوعيّاً؛لكنّ  فرض على الفريقين كليهما  مين إختالفا مين وغير معمَّ ً عن أَقران  من معمَّ مختلفا

ل  .احترام اختالف  بموّدة وسالم وَمْن يَشأْ أْن يقف على بعض مواطن اختالف  عن الفريق األوَّ
ق بين ( إعراب القرآن) قرأْ مقّدمة ِسفره الخالد، َ ,الصحيحّي من حيث الفهم الدين التي لم تُفّرِ

وَمْن يَشأْ أْن يقف على بعض مواطن اختالف  عن الفريق الثاني  .أَحد من بُناة اإلسالم األَوالي
 ..يَتََحرَّ َردَّه على العاّلمة الدكتور مصطفى جواد سقطاتِ  اللغويّة من حيث العمق المعرفّي،

ثّم فنَي بدنُ   .السمير ل  إال الكتاب واليراع .معلّمي الشيخ عمره كلّ  في القراءة والتأليف قَضى
لكّن طيب ذكره لم يفَن ولم ، وكّل بدن محكوم بالفناء والموت م،3020ــ  02ــ 30ومات في

لين و .فإّن بقاء علم  أقَوى من الفناء اليوم، ن طباشيره أقَوى من العصا باألمسولين كا .يمت
إّن  .فلقد فرض خلود اسم  على الزمان بعد موت ، حترام شخص  على الناس في حيات فرض ا

ً يُس .وَكِلفَت بسيرت ، اه في القلوب التي أستنارت بعلم مثو تدل ب  على ولسوف يبقى َمعلَما
 ..يالً تستعيد األجيال طيب ذكره جيالً فج .حيّاً خالداً في ذاكرة التاريخ، النور في طريق الظالم

 .وتهذّب بتربيت  وُطْوبَى لمن اغتذَى بعلم ،، لِّماً ِوتْراً وُمربِّياً فذّاً ُطْوبَى ل  ُمع

      

 ن   ل ات   
  مجلدات8ــ إعراب القرآن 

 ــ نظرات في أخطاء المنشئين 
 ــ المنتخب من كالم العرب 
ة في فروق   ــ الرسالة التام 

ة  العام 
ــ األنباء بما في كلمات القرآن  

 من أضواء
ــ ملحة ا عراب في نخبة من  

 سور الكتاب

  

  الياسر  علي .د               
 

 )الملح يزحف)
 

 الدمع مالح يقّرح الجفون

 الجفون ظمأى أرهقها الملح

 أمواٌج من الملح تزحف

 هو ليس ملح الطعام

 بل ملح األلم

 لملح ينمو وينموا

 والخضراء سيأكلها الملح

 .....المسخ.....

 كان هناك هرٌم ينتصب في البّريّة

 عصافير وحمايم وغربان

 كانت تمرح فوق العشب 

 المجاور للمكان

 فجأة

 حدث زلزال

 إنقلب الهرم رأساًعلى عقب

 انتثرت األحجار الكبيرة

 فقتلت العصافير والحمايم والغربان

 المكانأسرع الثعلب الى 

 أراد أن يزيل الغبار ليأكل الجثث

 صنع من الريش المتناثر مكنسة

 وأخذ يكنس والغبار يتناثر فوق 

 ...يكنس والغبار....يكنس والغبار 

 حتى غّطى جسم  كل 

 وبدأيتنفس غبارا

 وياكل جثثا مغطاة بالغبار

 فلما أتخم مسخ من كناس الى

 مزبلة

   أس ط ر م       سط الال
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 ا  ف      ر  .. ج ار       ل   حرا  ...    ر

 

   

 

 

 

 

 

 

 Solidarity with us     م  ا م   

 

 

  غسان يونان

 

 
 بلدٍ  في حراً  ولدت

 أشرار، ُحكام 

 أحـرار أبناؤه

 سفولأل لكنهم

 حريتهم أضاعوا

 الطرقات على

 الذل صفوف وفي

 واالنتظار

 األفران مداخل أمام

 موقوفين أو

 الجدران على مكبلين

 الفرمان بانتظار

  الفرمان تِلوَ 

 "الرحمة رصاصة"

 حكام ِمنْ 

 من بإشارة يأتمرون

 ..الشيطان إصبع

 
 

 بلدٍ  في حراً  ولدت

 أشرار ُحكام 

 النار يضرمون قد

  لحظـةٍ  أيّة في

 قرية فـي

 مدينة، فـي

 فقط

  عيون ألجل

 ..السلطان ابن

 

 

 أنا، أّما

 مشردٌ  فتاي ٌ،

 األمن عن أبحث

 واألمان

 اسمي عن أبحث

  األحرار سجالت في

 ..األوطان وجدان في

 

  المسلوبة هويتي عن أبحث

  المغتصبة حقوقي

 لكني،

 األمكنة كـل في أجد لم

 نينالمواط صفوف إالّ 

 ..المذلولين

 

 
 

 بمجموعات التقيت

 الدجالين من

 المرايين

 في تحوم التي

 السلطان فلك

 ..الجوعان لقمة لتأكل

 :بأن حينها تيقّنتُ 

  الزمان هذا ال"

 زماني، هو

 المكان حتى وال

 .."مكاني كان

**** 
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 (3) ..  م    ر مرض الس  م  ال ر                ال ا   االج م    إال:   س ال    ي

 

 
   
 

قيس الزبيد  مخرج ومصّور وباحث سينمايي من 
تخرج في معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، . العراق

ودبلوم في  2900ألمانيا بدبلوم في المونتاج عام 
م وأخرج مجموعة من األفال. 2909التصوير عام 

التسجيلية في المؤسسة العامة للسينما في دمشق 
وفي دايرة الثقافة واألعالم في منطقة التحرير 

وحازت أفالم  على . الفلسطينية ولبنان وألمانيا
. جوايز في مهرجانات عربية ودولية عديدة

فلسطين في : "وللزبيد  العديد من المؤلفات منها
، "االمريي والمسموع في السينم"، و"السينما

، "مونوغرافيات في تاريخ ونظرية الفيلم"و
تخرج من ". مونوغرافيات في الثقافة السينمايية"و

معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، ألمانيا بدبلوم في 
ودبلوم في التصوير عام  2900المونتاج عام 

ومن ثم عمل في استديو ديفا لألفالم . 2909
ي ألمانيا في التسجيلية وفي المعهد العالي للسينما ف

 .المونتاج والتصوير واإلخراج

نظم الزبيد  دورات سينمايية عديدة في السيناريو 
واإلخراج والمونتاج في تونس وفي مركز التدريب 
اإلذاعي والتلفزيوني اتحاد إذاعات الدول العربية 
في دمشق، وفي مركز تدريب تلفزيون المنار في 

ة األردنية معهد غوتة في دمشق، وفي الهيية الملكي
باإلضافة إلى ذلك، أسس . لألفالم في عمان

بالتعاون " األرشيف السينمايي الوطني الفلسطيني"
 .مع األرشيف االتحاد  في برلين ألمانيا

وأخرج الزبيد  مجموعة من األفالم التسجيلية في 
المؤسسة العامة للسينما في دمشق وفي دايرة الثقافة 

فلسطينية ولبنان واألعالم في منطقة التحرير ال
وقام بإخراج بعض األفالم التجربية منها . وألمانيا

 2930في " اليازرلي"، و2930في " الزيارة"
وقام بمونتاج . والذ  عانى الرقابة أينما عرض

وإخراج مجموعة من األفالم العربية الهامة في كل 
. من دمشق ولبنان وتونس وفلسطين وألمانيا

جانات عربية ودولية جوايز في مهر وحازت افالم 
عاشق من "عديدة وصدر عن  وعن أفالم  كتاب

 .2995، للناقد محسن ويفي في عام "فلسطين

 

 

الحياة ... قيس الزبيد "وصدر كتاب عن  بعنوان 
للمخرج السور  دمحم " صاصات على الجدارق

 .3029ملص في عام 

، رجال 2909بعيداً عن الوطن، : ومن أفالم 
، شهادة 2933، السكين، 2930تحت الشمس، 

 2933األطفال الفلسطينيين في زمن الحرب، ،
، وج  آخر للحب، 2933مقلب من المكسيك، 

، 2930، اليازرلي، 2930، المغامرة، 2932
 ،2993، الليل، 2989ية، واهب الحرّ 

بنية : ول  العديد من المؤلفات عن السينما منها
نحو درامية جديدة، : المسلسل الدرامي التلفزيوني

برتولت : دار قدمس للنشر، درامية التغيير
بريشت، دار كنعان، المريي والمسموع في 

المؤسسة العامة للسينما، فلسطين : السينما، دمشق
دراسات الفلسطينية، في السينما، مؤسسة ال

: مهرجان: الوسيط األدبي في السينما، أبو ظبي
أفالم من اإلمارات، مونوغرافيات في نظرية 

المؤسسة العامة : وتاريخ صورة الفيلم، دمشق
مونوغرافيات،  –للسينما، في الثقافة السينمايية 

الهيية العامة لقصور الثقافة، الفيلم : القاهرة
فاف، وزارة الثقافة واقعية بال ض: التسجيلي

الفلسطينية، دراسات في بنية الوسيط السينمايي، 
 .دايرة الثقافة: الشارقة

ما هي الدوافع التي تبلورت في .. سؤال البد من 
طفولتك والتي جعلتك تختار هذا الفن ألسينما هل 

 كان للصورة حدث في حياتك؟

سؤال بسيط وصعب في الوقت نقس  مثل بقية 
ى أقول مثل بقية الصبيان كنت األطفال وباألحر

أحب السينما وأجد فيها عوالم ساحرة وغريبة 
كنت مع بقية .تختلف عن العالم الذ  نعيش في 

ما في العظمية نحب فالش " طرف"الصبيان في 
غوردون بينما بقية الصبيان في ألطرف المجاور 

وكنا نتشاجر فيما بيننا . كانوا يحبون طرزان
ويجب ذكر هنا إن ! جارةغالبا لحد الضرب بالح

 مدهشا أمرا افتتاح صالة سينما في األعظمية كان

 

 

 

  *  عالء المفرجي      

 
                           

بالنسبة لنا صبيان األعظمية وقسم منا كان يفضل 
 ! رسةالذهاب للسينما بدل الذهاب للمد

بعد أن تجاوزت فترة الصبى كنت أشرع في الكتابة 
عن األفالم وفي يوم ما زرت صديق طفولتي 
وصبا  دمحم شكر  جميل الذ  كان يعمل كمونتير 
في شركة نفط العراق وشاهدت مع  على جهاز 
الموفيوال مشهدا فيلميا،عرفت بعديذ إن  يسمى في 

ع عجالت قطار سري: المونتاج طريقة التناوب 
وأثر فّي هذا المشهد . وأقدام حصان يركض بسرعة

المونتاجي للغاية، كما إن صورت  ما تزال في 
 .ذاكرتي حتى اليوم

انت من جيل من سينماييي ألسبعينيات الذين درسوا 
السينما في أوروبا وفق منهج أكاديمي وتعرفوا على 

 تاريخ السينما ما الذ  اضاف اليك هذا األمر

ناء عملي، حيث عملت في المؤسسة كانت البداية أث
العامة للسينما، مساهمتي الفنية في المونتاج في فيلم 

لنبيل المالح، غير أني بعد أن توقفت " أكليل الشوك"
عن العمل في المؤسسة بعد شهر، أتيحت لي 
ً في التلفزيون العربي السور   الفرصة الحقا

الذ  " بعيداً عن الوطن"إلخراج الفيلم التسجيلي
ً لحياتي، بعيداً عن وطني أص بح عنوان  عنوانا

العراق، وبعد فترة طويلة صعبة، عدت للعمل في 
المؤسسة كمشرف على قسم المونتاج، وأنجزت أول 

كما " الزيارة"فيلم روايي تجريبي قصير هو 
ً بالسيناريو والتصوير والمونتاج في  ساهمت أيضا

وهي ثالثية وضعت " رجال تحت الشمس"ثالثية 
اية لنوعية جديدة من األفالم السينمايية السورية البد

 .ونال في قرطاج الجايزة الفضية

وبعدددد أن تركدددت العمدددل فدددي المؤسسدددة أتيحدددت لدددي 
فرصدددة كتابدددة وإخدددراج فيلمدددي الطويدددل الوحيدددد أ  

وهدددو فددديلم كمدددا هدددو معدددروف تعدددرض " اليدددازرلي"
 .للعقاب لعقود طويلة

 في الصحفي الناقد الحوار مع  أجرى * 

 ديسمبر في "المفرجي عالء" المدى صحيفة

 الصعاليك صوت صحيفة تنشر . 2021

 الصديق تشكر وبدورها ..حلقات على النص

 . نشر بما بتزويدنا لتفضل  الزبيد  الفنان

 
 

 
 في العدد القادم الحلقة الثانية 

 

 

إن رؤيتي كسينمايي أل  فلم عربي جديد، تقوم على  » :  س ال    ي     الس  م    

من هذا المنطلق أراه خطوة . مدى القدرة في السيطرة على وسايل  التعبيرية وإدارة الممثل

 بتصرف صوت الصعاليك/  .«سينما العربيةمتقدمة أو متأخرة، في موقع  ضمن وضع ال
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               جميل حسين الساعد      
 

 شــر  المصايــــــِب مّمــا ليَس يُْحتمـَـلُ 

  صـــــــلُ مــْن يستلــذ  بقربــي وْهَو ُمْنف

  عنّـي ويأكُل ِمْن صْحني ويغــدُر بـــي

 وجهــ ُ الخجلُ   وال يالمُس يومــــــا ً 

   َمْن يستعيـــُن علـى صْمٍت بثرثـــرةٍ 

 ويّدعي الصْدَق حيُث القوُل ُمْفتَعَـــلُ 

 ِغـرٌّ تقّمَص ثوبـــــا ً ال يُناسبــــــب ُ 

   ـــــــلُ كمــــا توّهَم واٍد أنّــ ُ جبــــــــ

 فأٌر إذا كــــاَن فـي صحٍو بال سبـبٍ 

 وحيــــــَن يسكــُر فْهَو الفارُس البَطلُ 

 وحــالٍة ال يواسينــي بــها أحـــــــدٌ 

    أألصــــدقاُء هُم ُكثْـــٌر وال رجــــلُ 

 مــا كنُت أحسُب أنَّ الماَل آلهــــــةٌ 

  خّرْت سجـودا ً لها األحزاُب والمللُ 

   أفســََدْت كــلَّ ذوٍق خالٍص شللٌ قْد 

  تبارزْت بينها فاستفحــَل الَجـــــــدلُ 

    مهما بدْت في اختالٍف فهي واحدةٌ 

   فالكل  بالكّلِ موصــوٌل وُمتّصـــــــلُ 

 

*** 

 قومي هــُم شّردونــي دونمــا سببٍ 

  حّكمُت عقلي وخْصُم القوِم َمْن َعقَلوا

 ر َ مـا سلكوالذا سلكُت طريقــا ً غي

 ففّرقـــْت مْن زمـــــان ٍ بيننا الُسبُــلُ 

 أحس  أنّـــي غريٌب بينهــْم أبـــــــدا 

 موطني ُزَحــلُ , كأنّنــي لسُت منهم 

 ما ُعْدُت أفخــُر أنّي مــن ساللتهـمْ 

 وبانتســــابي إليهم إنّنـي َخِجـــــلُ 

 ال شكل يحصرهم همُ ( أألميبـا)مثُل 

 (2)ـاُز لهْم جــــدٌّ وال هــــَزلُ وال يُمــ

 

 

 

 

 ومسكنا الثور السماو  وقتلناه
فأ  سنة من النوم هذه التي غلبتك وتمكنت 

 منك؟
 

 ولكن أنكيدو لم يرفع عين 
 فجس قلب  فلم ينبض

 وعندك ذاك برقع صديق  كالعروس
 وأخذ يزأر حول  كاألسد

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

 إلي 
 

 
 

 ه ويرمي  على األرضوينتف شعر
مزق ثياب  الجميلة ورماها كأنها أشياء نجسة 

ولما إن الح أول خيط من نور الفجر )...( 
 نهض جلجامش

أيها الصفار :ونادى صناع المدينة وصاح بهم
 والصايغ والجوهر 

ونحات األحجار الكريمة اصنعوا لي تمثاال 
 لخلي

ثم نحت لصديق  تمثاال جاعال صدره من 
 !وجسم  من الذهب الالزورد 

من يشاهد أغلب صور الراحل منصور 
البكر ،ال يراه إال وهو يبتسم،وكأن  يريد أن 
يتابع ابتسامت ،بضحكة لكن القدر لم يسمح ل  

  :أن يضحك
 

وكما ينحت لمن يرحل الشاعر صادق 
 :الصايغ، نقول
 هل كان عليك

 في طالع األقدار، 
 أن تكون انت من يُقتل

 يكواكون انا من يبك
 يغنيك
 ويندبك

 ومن شدة األلم
 يراك في لحظتك االخيرة

 تضحك
أمام واحد من أصدقاي  مهمة رسم لوحة 

 ! لمنصور ليس لنراه يبتسم،إنما ليضحك 
 

    

 

 

 رس م ال  ر     ر م ص ر ال  ري

 

   

 

  المص  ب     ر .......        ر
 

 
   
 

 

 قْد أرخصوني وباعوني بال ثمـــنٍ 

  ِمْن قبُل يوسف باعوهُ ومــا َخجلـــوا

 تبّا ً لهـــا أّمة ً في الجْهل ِ غارقـــة ً 

 وتّدعـي أنَّ منهــا جاءِت الُرُســــلُ 

 ما حّرم َ هللاُ والوجـــداُن تفعلـــــــ ُ 

 عْمدا ً وهلل ِ فـي األسحـــاِر تبتهــلُ 

 ُمضلّلــــــــة ً   عصبيــاتٍ تبّــا ً لها 

 شكـا وولول َ منها السْهُل والجبــلُ 

 تبنـــي الشعوُب لكي تحيا ُمرفّهـة ً 

 ونحـُن نهدُم مــا يُبنى ونقتتــــــــلُ 

 هذ  العروبـــــة ُ أشالٌء ُممّزقـــة ٌ 

 قبايــــــــٌل بدماِء األهــِل تغتســــلُ 

 طوايٌف تّدعــي اإلسالَم هاتفـــــةَ 

 (3)لكْن ربّهْم ُهبَــــــــــلُ ( هللاُ أكبرُ ) 

 

 ماذا سأكتُب عنـها ضاَق بي قلمـي

 ذْر عا ً وِمْن حولَي النيراُن تشتعـلُ 

 القتًل والنْهُب والتكفيُر منهجهــــا

 بها وليَس بوحش ٍ يضرُب المثــلُ 

 كم من مدينِة عشق ٍ ُدّمرْت فبــدتْ 

 ـــا طلــلُ كأنّهـــــــا ِخْربـة ٌ أو أنّه

 دّوامــة ٌ هَي مـــا إن تنتهي علل ٌ 

 إال استجّدْت سراعا ً بعدها ِعـللُ 

 لذا سأوجُز قولي بل سأختمـــــ ُ 

 إنَّ العبارات ِ تؤذ  حين َ تكتملُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

, حيوان يتكون من خليّة واحدة : األميبا ( 2)

 يغيّر شكل  باستمرار

م كان يعبده العرب القدماء قبل صن: هبل ( 3)

    اإلسالم
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 (3) ال  ا    اإلر ج           المحس  ال  ظم     ر  ...   را  م   ال ي

 

   

 

               

     جميل حسين الساعد      
 

                 ـ الجزء األولـ 

 

ولد عبد المحسن الكاظمي في مدينة الكاظمية ــ 
من أٍب يتصل نسب   2805بغداد ــ في العام 

بمالك األشتر النخعي ، صاحب اإلمام علي علي  
ومن أّم يتصل نسبها بشاعر الطالبيين السالم ، 

عمَل في التجارة أسوةً بوالده . الشريف الرضي 
، الذ  كان يعمل فيها ، ثّم امتهن الزراعة ، التي 
لم يفلح فيها ، فانصرف عنها ، قاصدا وجهة 
جديدة وهي مطالعة كتب األدب ، حيث كان 
يقضي معظم وقت  متنقال بين حلقات األدباء 

ظمية ، ينهل األدب من خزاينها ، ومكتبات الكا
فحفظ الكثير من الشعر ويقال أن  حفظ أكثر من 

بيت من الشعر ، كما خصص بعضا  23000
من وقت  لدراسة أّمهات الكتب في اللغة والنحو 
بهمة ال تعرف الكلل والملل حتى أصبح لغويا 

لم يكن . كبيرا ، ملّما بعلوم العربية وأسرارها 
بأن يغادر مرابع الصبا  الكاظمي يفكر يوما

والشباب ، لكّن استبداد السلطات العثمانية 
المحتلة وما جبلت علي  من فساد واستغالل 

كّل ذلك دفع .ومساعيها لطمس الهوية العربية 
الشاعر إلى أن يتعرض لها كاشفا مثالبها ، مما 
اضطره أخيرا أن يغادر بغداد سّرا ، ميّمما شطر 

شير في الخليج العربي  البصرة ومن ثّم إلى أبو
ثّم يعود ثانية الى العراق ليبدأ من جديد رحلة 
إلى إيران فالهند ، ليستقّر ب  المقام أخيرا في 

وهناك تزوج من فتاة تونسية تدعى . مصر
عايشة ، وهي ابنة الثاير التونسي محمود أحمد 
الحسين ، الذ  لجأ إلى مصر بسبب ظلم 

 .الفرنسيين وتعسفهم

الكاظمي بأحداث مهمة أثناء إقامت  حفلت حياة 
في مصر ، من أبرزها اتصال  بالشيخ دمحم عبدة 
، الذ  شمل  برعايت  واهتمام  وقّدم ل  يد 
المعونة والمساعدة ، ، ، منذ أن وطأت قدماه 
أرض مصر مّما حبّب ل  البقاء فيها ، ولما توفي 
الشيخ دمحم عبدة  ، أخذ سعد زغلول على عاتق  

بأن خّصض ل  راتبا شهريا  يدفع ل  رعايت  ، 
 .من خزانة األوقاف

ذاع صيت الشاعر عبد المحسن الكاظمي في 
األوساط األدبية ، فأصبح يلقّب بشاعر العرب 

  .وبشاعر البداهة واإلرتجال ، وأبو المكارم

 

وحظي باحترام وتقدير الشخصيات األدبية في 
مصر ، فقد نشر عن  الكاتب المصر  دمحم رشيد 

القديم في الحديث واالول في )رضا مقاال بعنوان 
في المجلد الثالث لمجلة المنار نقتطف ( اآلخر

 :من  هذا الجزء

  
ذهبت بالغة الشعر العربي بذهاب دول العرب ))

حتى صار القرن يمضي كل  وال يظهر في  
شاعر عربي األسلوب بليغ الكالم ، وحتى صرنا 

باشا نعد وجود مثل سعادة محمود سامي 
البارود  من قبيل ما يسمي  الحكماء بالرجعة ، 
كأّن السليقة العربية رجعت إلي  بالوراثة ألحد 
أجداده األولين من غير عناء في كسب ملكتها 
والظاهر أّن  بالد العراق ال تزال أقرب الى 
السليقة العربية من أهل هذه البالد ، وأّن النابغين 

وافى هذه البالد فيها أكثر منهم في غيرها ولقد 
وقّل ( األديب) من أشهر رجل فاضل جدير بلقب 

الجدير ب  في العصر، أال وهو الشيخ أبو 
نسبة إلى ) المكارم عبد المحسن الكاظمي
لقيناه فلقينا ( الكاظمية بلدة في ضواحي بغداد

األدب الصحيح واألخالق الحسنة من الشاعر 
ين ، المفلق ، العذب المنطق ، الذ  ناهز المقدم

وخاطر المقرمين ، ومن السجايا الفاضلة 
الظاهرة في  اإلباء وعزة النفس ، حتى أنّك ال 
تشعر في أول عهدك ب  بما عنده من لطف 

 .المعاشرة ورقة الطبع ولين العريكة

قال صاحب السعادة اسماعيل باشا صبر   
) وكيل الحقانية وأحد أركان األدب في مصر

ظننت إنّ  ال تطيب إنني عندما لقيت  أول مرة 
معاشرت  ، فلما خبرت  علمت أنّ  ال تطيب 

 أ هـ ( .مفارقت  

ومما هو معروف في مجالس األدب ونوادي  ، 
 أّن الشاعر محمود سامي البارود  ، كان يكنّ 
للكاظمي كّل اإلحترام والتقدير بحيث أن  لم يقرأ 
شييا من شعره  في حضوره وأصبح اسم  يذكر 

 .قي وحافظ ابراهيمويقارن بأحمد شو

عرف الكاظمي ببداهت  وقدرت  على ارتجال ))
القصايد الطويلة ، التي تربو على الماية بيت 

وهذه ميزة نادرة ُخّص بها وحده . بدون تكلف 
بين شعراء زمان  فقد كتب الصحافي المصر  
 المعروف سليم سركيس في مجلت  واصفا ملكت 

 

 

لدكتور نظم ا)) :في حفظ الشعر وارتجال  
ابراهيم شدود  قصيدة في مدح األستاذ الكاظمي 
في الحفلة التي ُعقدت لتكريم  ، فما انتهى 
الدكتور من تالوتها حتى أجاب  الُمحتفل ب  
بقصيدة ارتجالية من نفس البحر ، فكان ينظم وأنا 

 ((.أكتب واإلخوان يُعجبون بسرعة خاطره 

وينقل لنا الشيخ عبد القادر المغربي رييس 
المجمع العلمي في دمشق ، الذ  كان يعمل 

وهو من أصدقاء ( المؤيد) محررا في صحيفة 
الشاعر المقربين هذه الطريفة في مقال نشره في 

ـ  30من مجلة الرسالة الصادر بتاريخ  98العدد 
ومن ظريف أخبار بداهت  ما اتفق )) 2925ـ  5

ً في إدارة المؤيد، : لي مع  ذلك أن  زارني يوما
ره زميلي الصحافي المشهور سليم سركيس فابتد

رحم  هللا بالعتب الشديد علي  إلغفال  تهنيت  بزي  
ً )البلد  الجديد وكان من خبر هذا الز  أن  ( سليما

حزق وال سيما تضايق من اللبوس اإلفرنجي الم
 (الكرافات)، وربطة الرقبة ياقة القميص المكو 

 

 
 

لحركة وشطاطها أو بكلتها التي كانت تمنع  ا
وإدارة رأس  يمنة ويسرة وهو يحرر ويترجم 

فما . والفصل فصل الصيف والحر حر القاهرة
كان من  إال أن أعلن هجر ذلك الز  والزراية 

قفطاناً : علي ، واصطنع لنفس  الز  البلد 
مشدود الوسط بالزنار، ويحيط أعلى القفطان 
بعنق  من دون الياقة وال عرى وال أزرار؛ وقد 

القفطان جبةً بلديةً مخصرة الوسط،  سدل فوق
. فضفاضة األذيال، سهلة الطي، سريعة اللي
وأعلن خبره هذا في الصحف المحلية مشفوعاً 
يرسم  العربي األصيل، وزي  البلد  الجميل؛ 

يصفون  -وهم كثر  -وأخذ إخوان  المحررون 
خبره في صحفهم، والشعراء منهم يهنيون  

 .بقصايدهم
 

 العدد القادم الجزء الثاني في
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 ـ ألهاكُم التكاثر2
 

 تتراكُم أكواماً أكواما

 قالوا ِذكرى

 ما الذكرى إالّ ما توحي أعضايي

 شاخصةً بين الماِء وماِء الماءِ 

 أعواٌم كّرتْ 

 والمر  المر  وقوُد شرابي

 أتكلُّم عن ُدنيا أخرى

 الْت عن َشفٍَق يحمر  إذا ما غابْت أو م

 أوراُق الدفلى عنواُن ربيعِ تفتّحِ أوراِق الحنّاءِ 

 فيها شم  طعاِم الصبِر الُمّرِ 

 ُمرٌّ ُمرٌّ ُمرٌّ ُمر  

 هيهاَت أفيُق وهيهاَت أعوُد لماِء سرابي

 .ظمآَن قتيِل ثغوِر بناِت اآلواِء 
 

 ـ رفيُف الجفون3
 

 العيُن ِمرايا من خزِف األلواِن 

 راراِت الرؤياتتكاثُر فيها أنواُر ش

 ال يرسُب شٌئ منها إالّ فيها

 رفرفةُ الُجنحِ الكاسِر واآلسِر أهدابُ 

 عيناها مطٌر يتعّدُد أطيافا

 يتغيُّر فصالً فصال

 ـ أربَع مّراٍت في العام ـ

 يتبّدُل ما شاءْت مملكةُ األنواءِ 

 تََرٌف رفرافُ 

 من جوهِر حْلقاِت التكويِن األولى

 أقواٍم بادتْ  شفتاها أقواٌس للنصِر على

 لم ترفْع أعالما

خذلتني فانتصرْت أجنحةٌ للنسِر على تيجاِن 

 النسرينِ 

 إنهاَر الثابُت من جسر  
 

 ـ تطواٌف في بحر2
 

ُف حولي وأطيُف لعلّي ألقاها  أطوَّ

 َجَسداً يتعّرى في ساحِل أهوايي 

 رمُل البحِر منازُل تهريِب الفُوضى

 تكفيني منها ساعاُت التحويل 

 يتحّرُك عشواييارمالً 

 

 

 

 النوُء العاتي يتقلُّب طوعيّا

 يهدأُ حيناً يصخُب أحيانا

 قُّراُء تخوِت الرمِل ِكثارُ 

 أذعنُت لما قالوا حرفيا

 !ِذكرى ِذكرى ليسْت كاألخرى 

 ُت القمصاَن وألغيُت مواعيد  أحرق
 

 ـ التجميُل بالطب0
 

 أجرُح إبهامي

 أزرُع في رأسي شعرا

 أزرُع أنيابا

 سلّمُت المفتاَح لقاضي حاجاتي

 ناَم الحارُس فاشتعلْت نيرانُ 

 كّسرُت األبواَب لعلي أنجو أو أشفى

 .ألقّدَم في عيِد األضحى قربانا 
 

 خسوُف القمر/ ـ ممشى الورد  5
 

 ورِد تُعّطُر ممشاها أقداماريٌح لل

 من أوّلِ قافلٍة يحملُها مصباُح األنوارِ 

 مّرْت مرَّ شعاعٍ في الدنيا األخرى

 لم تترْك في صندوِق بريد  حرفا

 أو أثراً أو رسما  

 وعدْت أْن نقضي الليَل سويّا

 أخفْت آثاَر األقداِم على مرآةِ الرملِ 

 ذّوبُت شموَع الُحرقِة منديالً للدمعِ 

 ألُم ال أُصغيأت

 تلفاُز الجارةِ يعزُف جازاً موسيقى

 يقرأُ نشراِت األخبارِ 

 ( ! كنٌز ال يَفنى ) الرؤيا 

 طّوقُت الشوَق فحاصرني حتى ضاقْت أنفاسي

 هذا الحتُم حتوُف السقِف الواطي

 يتهاوى في الجو البارِد منشوراً منشارا

 آَن أواُن طبابِة تشريحِ جسوِم األنواءِ 

 نومي أسنانيتتساقُط في 

 أتمنّى جسراً ذهبيّاً تلبيسا 

 قالْت ستراني

 ال تخفْض رأسا
 

 شهرزاد[ / زاد ] ـ َشهر 0
 

 الرؤيا فَلَُك الجّرةِ دّوارُ 

 هبّْت كهباءةِ ناِر َسخاِم التنوِر المسجورِ 

 جاَء الموعُد لكنْ 

 لم تترْك للمويِل واآليِل تأويال

 ما أرخْت للمرسى حبال

 ..طواَر الحوباِء عّمَق هذا المنحى أ

 أحببُت عطوَر مخازِن زينتها
 

 

 

 

 صوَرتها تتراءى فوَق سطوِر سراِب المرآةِ 

 كناها في الدوِر الثانيوزوايا حجرةِ س

 أحببُت الِسنجاَب األسوَد يسحُب تيهاً ذيالً 

 يتأرجُح العَب ِسرٍك بين األغصانِ 

 يتسلُّق جدراَن الُشرفِة بحثاً عنها 

 عن نوٍر أخضَر في ماِء بحيرةِ عينيها

 يتقفّى شهَد الثغِر وعطَر الوردِ 
 

 ِخضر الياسْ / ـ فلسفة الشموع  3
 

 ..يطفو  

 فوق سطوحِ الماء الجار  ياساً أخضرَ 

 الناُر تُنيُر طريَق المجرى 

 الناُر تذيُب الشمَع الطافي

 لكنَّ الماَء المركوَب هو الماءُ 

 يحملها أنّى شاءتْ 

 يأخذها النهُر وييدا

 لتخوِم األفُِق المجهوِل النايي

 الشاهُد مشدوُد األعصابِ 

 يخشى أْن تغرَق في الماِء النارُ 

 ينينِ يَرقبُها ُمحّمَر الع

 قبضتُ ُ من شمعِ خاليا النحلِ 

 أنفاُس الناِس محّطاُت قطاٍر يصعُد لألعلى

 يلهُث إْذ يرقى

 (زاُد الشهِر ) سيّدتي 

 .تحمُل للخضِر اآلسي نذرا 

 

 
 

 ـ في البحِر األسود 8
 

 أغرُق وحد 

 ...كالّ ( إيفا ) قالت 

 نغرُق أو نحيا كاُلّ 

  نهجاً ِمجريّةُ نهِر الدانوِب تُفلسُف إنقاذ

 صوفيّا

 (نغرُق أو نحيا ) 

 أغرُق وحد  يا إيفا

 أطفأُت شموَع موايِد ميالد 

 كّسرُت كؤوَس الحفلِة في ُكحلِة عينيكِ 

 .البحُر األسوُد يلفُُظني للساحِل نَعشا 

 
 

 

 أخيّلٌة شتائية
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(7) مس ح الس ّ ب  مس ح خ    ح  ي   
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  !للمتابعة بالعودة الى العدد السابق

 الجزء السابع

 

 وعّزتْ  هذا الناصر  موقف المجدلية تفّهمت

 ال قمر ٌّ  وطيفٌ  مالكٌ  الرجل فهذا ب  نفسها
ً  أو اً ضوء ويظل   يزفرُ  وال يجوع  بالنسبة حلما

 حسرة يظل .هذه مريم شاكلة من النساء لكافة

 .نفوسهنَّ  في وأمنية
 

 صريع تنّين ـ 23
 

 وضع  صارخ صريح جنس الجزء هذا في

 ومواهب طاقات من يملك ما كل في  الشاعرُ 

 يتمنى كان ما وكل بل وشعرية جسدية وقدرات

 إنها .. أُنثى مع رجل أدوار يلعب أنْ  ويريد

 لنساء تارة أعارها نفس  حاو  خليل صرخة

 هناك كان لكن  للناصر  أخرى وتارة جوعى

ً  بينهم  حتى أو اسم  يذكر لم وإنْ  وبقوة واضحا

 في جاء ما بعض نقرأ .إشارة مجرد ل  يُشيرَ  أنْ 
 : الجزء هذا
 شمٍس  غّصاتِ  على ساقيَّ  صحراءُ  تنطو  ]]

 تتلّوى
 َحجر  ظالمٍ  في

 الخاليا أليافَ  ساقيَّ  في الغصاتُ  تمخرُ 

 والجذورْ 
 غصوني من يجر  المحرورُ  الموحلُ  الُدْخانُ 

 وثمار 
 الصلواتْ  بخورِ  في ويدّو  البرار  أهازيجِ  في

 الصلبِ  جلجلةَ  يرتعي
 الناصر  جروحِ  في ويرمي
 المريماتْ  وجروحِ 
 السريرْ  في تشّهتْ  األنثى حسرةَ 
 نهديها صهوةَ  مّهدتْ 
ً  تهاوتْ   الهجيرْ  شطِّ  في يلهثُ  زورقا
 يُجيرْ  ال بعلٍ  خلفَ 
 رحيق ْ  قّطرتُ  والفلفلِ  الهندِ  بهارِ  من
 عروق ْ  مّرغتُ  الجمرِ  مروجِ  في
 الصقيعْ  يمتد   المحمومِ  السأَمِ  َعْبرَ  كان
 ً ً  الدارِ  في خلّفتُ ُ  ميّتا  صريعْ  تنّينا

ٍ  جسمٍ  من اللذةَ  يعصرُ   طرّ 
 وغلّ ْ  الموتِ  شهوةَ  ويرّو 
 العُهرِ  سوى يشتف   ليس
  [[ طفلةْ  أعضاءِ  في الجنّاتُ  ل  انحّرتْ  متى

 

كرر خليل في هذا الجزء ما كان قد ختم ب  الجزء 
" . جروح المريمات " ، أعني  22السابق الرقم 

أكثر من مريم واحدة وقد يعرف خليل إذاً أنَّ هناك 
سبق وأْن عّددُت أربع مريمات ووّصفتهن كما 
وردن في األناجيل فأية مريمات في رأس الشاعر 
، جميعهنَّ أو البعض منهنَّ ؟ يبدو لي أنهنَّ سواء 
بالنسبة للشاعر ال من فرق بين هذه المريم وتلك 
فجميعهنَّ في محنة وأزمة جنسية مزمنة وحاّدة هي 

ماماً سوى أنَّ هذه جروح ال تندمُل وال كالجروح ت
 .تشفى مثل باقي الجروح 

 ـ لذّة الجالد 22

يخرج خليل حاو  في هذا الجزء عن السياق العام 
ليعالج  2903المهيمن لقصيدة لعازر عام 

ً آخر في  تأريخ قديم كما في  سياسة  موضوعا
أرى أن  مازج بين قصة التآمر على . معاصرة

" و " هيرودس " ل من الناصر  وتحريض ك
وما ... على قتل  كما ورد في األناجيل " بيالطس 

يجر  اليوم وفي زمان الشاعر من مؤامرات 
وخيانات لألوطان ومن عمالء للمستعمرين 

يمكن تلخيص هذا كل  ببضعة . ومتعاونين معهم
أسطٍر مما ورد في هذا الجزء فيها كفاية وغناء 

 :عن الشروح الطويلة 

  

 رفاُق العمرِ : سوف لن يحكي ]] .. 
 غرباُن الضميرْ 

 [[.وجواسيُس السفيْر 
يُخيُّل لي أنَّ الشاعر قد تعب أو ملَّ ما طرق 
من موضوعات في هذه األجزاء من قصيدت  
الطويلة فشرع يُعيد ويكرر بعض ما سبَق وأْن 
قاَل وبعض هذا البعض ُمبرر ولكن ليس جميع 

جنسي المحور يظلَّ الحرمان ال. ما أعاد وكرر
الرييسي األساس والعمود الفقر  لهذه القصيدة 
فما أعمق جرحك يا خليل ؟ أراه أكثر عمقاً 

 !من جروح المريمات جميعاً 
 

الجيب " الذ  يحمل عنوان  20في الجزء 
 :قال حاو  " السحر  

 غيبيني وامسحي ظلّي]] 
 وآثاَر نعالي

 يا ليالي الثلج، فيضي يا ليالي
 ا األنثى إمسحي ظلّي أن

 تشّهْت في السريرْ 
 

 

 

 خلَف بعِل ال يُجيرْ 

 مارداً عاينت ُ يطلعُ 

 [[ ...من جيِب السفير 

ما مناسبة إقحام السفير في عالقة متأزمة بين 
زوجين هما لعازر وزوج  التي نجهُل اسمها ؟ هذه 
تتّشهى في السرير فهل يسعفها سفيُر بلٍد أجنبّي ؟ 

في خمسينيات  هل استباحت بسفيرها أمريكا
وستينيات القرن الماضي جميع نساء لبنان ؟ هل 
غدا لبنان منزل دعارة لألمريكان ؟ أمريكا إذاً هي 
الحل وهي العالج والعقار لكل ما فينا من علل في 
مقّدمتها الحرمان الجنسي الذ  يعاني ناس الشرق 

 .األوسط من 

 ـ اإلل ُ القََمر    25

عنوان  25الجزء يحمل .. عودة لألل  القمر  
كرر حاو  في هذا . اإلل  القمر  وهو الناصر 
غيّبيني وامسحي ]]  20الجزء قول  في الجزء 

 .. ظلي وآثار نعالي 

إمسحي ظلي أنا ... يا ليالي الثلجِ فيضي يا ليالي 
إمسحي ظلّي ... [[. األنثى بكْت صلّت وصلّت 

لقد سبق المتنبي الشاعَر خليل ... وآثاَر نعالي 
و  في موضوع مسح أو نفض النِعال في حا

مواقف الفرقة أو التوديع وخاصة توديع الموتى إْذ 
قال المتنبي في رثاي  لوالدة سيف الدولة الحمداني 

: 

 وال َمْن في َجنازتها تِجارٌ 

 يكوُن وَداُعها نفُض النِعالِ 

 :تقول زوُج لعازر 

 ما تُرى تُغني دموعي والصالةْ ]] 

 يٍف قمر إللٍ  قََمرّ ٍ ولط

 يتخفّى في الغيوِم الُزرِق في الضوِء الطر 

 [[.حيُث ال يُرعُد جوعٌ مارٌج بالَزفَراْت 

لماذا كرر في هذا الجزء ما سبَق وأْن قال في 
الجزء الذ  سبق  ؟ أرى أْن ال من ضرورة ُملّحة 
أو حاجة قصوى لهذا التكرير فالتكرير هنا مملٌّ 

 ً ً شعريا جديداً يُغني مجمل وثقيل وال يمثل  فتحا
القصيدة أو يطّورها أو يُضفي إليها أبعاداً ُمغرية 

إل  قمر  ) الناصر  مجرد . تعّمق دراما أحداثها
يتخفى في الغيوم الُزرق في الضوء الطر  حيث 

هذا ما قرأناه في (. ال يُرعُد جوعٌ مارٌج بالزفرات 
أكدَّ ". المجدلية " الجزء الحاد  عشر تحت عنوان 

ُر مرتين على حقيقة عجز الناصر  عن الشاع
ً أو لعلّة جسدية في  فهو . ممارسة الجنس تعففا

يتهرب متخفيّاً بين غيوم السماء العالية حيث ال من 
  . جوع جنٍس وال اشتهاء جنسي وال

 في العدد القادم الجزء الثامن



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 26ص 0205 فبرايرــ  شباط 51 25 العدد
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صور الب

من 
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Christoph Walz born 1956 

 

في المستشفى في دفتر السكيتشات، كريستوف فالتس،  ١٠حصيلة عمل اليوم 
ألماني قدير وصل العالمية وأصبح احد نجوم هوليود، حاز  /ممثل نمساو 

مرتين على جايزة األوسكار في دور البطولة الثانوية، العمل غير مكتمل 
ن، سانهي العمل لالسف الن  يحتاج بوستر ابيض وهو غير متوفر لي اآل

تمنياتي لكم بالسعادة الدايمة والصحة واالبداع المستمر  ... قريبا في مرسمي 
 برلين/ اخوكم منصور البكر  
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 ح            الى م ص ر ال  ري اال س     ر
  خ  ه ل   إ  ا ه الف   س ،، األ  ي السالم

 
   

 
ائ ب   لي  الغ   

كب ش  الت 
ان   ب  ر مع الف   الحاض 

هاتف ا  لقد  تعبتنا  لغ ب  و  نما نتكلم   
نموت من  لضحك ألن أغلب  لحديث  
يكون  ن ذك يات بغد د،   لم أن  
يعود  لع  ق  لى  اف ته  لسبع ن    

نست جع  و لنلتقي في بغد د  لحب ب   
 ...تلك  أليام  لخالد   
 3032منصور البكر  ـ آب  

 

ا وراية ارثا رحل اخي الحبيب فجأة وبكل هدوء تارك
اخي .. فنيا واهل واصدقاء يحبوه لطيبتة ونقاء روح  

لم يرحل بل هو باق في ضمايرنا ، لوحات  وأعمالة ، 
ال املك .. باقية ، تذكرنا بوجوده معنا روحا وذاكرة 

الكلمات لهذا الحدث الجلل فلقد رحلت اخي واخذت 
معك قطعة من فؤاد  ستكون حاضرا معي اينما 

 . عا يا احب الناس اخي الحبيب منصورودا.. حللت 

هذه علبة االلوان المايية التي نفذت والتي رسم بها 
لوحة في المستشفى وكأنة اراد ان يترك وراية  00

 الرحمة لروحك الطاهرة.. اعمال تخلده 

 3032ديسمبر  20كريم البكر  ـ 

https://www.facebook.com/mansouralbakribraun/posts/1106811656732072?__tn__=%2CO*F

