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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 
 

        
الجديد تتوقع العديد من المؤسسات األمريكية قرب صدور عقوبات أمريكية  0202مع حلول العام 

صارمة بحق ثمانية عشر مصرفاً عراقياً تابعاً ألحزاب سياسية مهيمنة على السلطة في العراق منذ 

ع سعر المعلومات تؤكد بأن هذه المصارف تهرب أسبوعيا على خلفية ارتفا. أكثر من عشرين عاما

مليون دوالر  022الدوالر إلى العديد من الدول من بينها إيران ولبنان وتركيا واإلمارات أكثر من 

دون أن تقوم الحكومات السابقة والحالية بإجراءات رادعة تحد من ظاهرة سعر الصرف ومزاد 

نار الذي ، على الرغم من تدهور سعر الديالذي يشكل خطرا على المصالح الوطنية العامة العملة

 .أثر بشكل عنيف على حياة المواطنين المعيشية وبشكل خاص الطبقات الكادحة والفقيرة
 

ستطال العديد من المصارف األهلية " العقوبات األمريكية"مصادر اقتصادية دولية، تتحدث، بأن 

العقوبات ستفرض أيضا، "وتضيف أن . التابعة ألحزاب سياسية مدعومة من شخصيات معروفة

بتهريب " أرصدة وحسابات بعض الشخصيات المرتبطة بها، وان هذه المصارف متهمةعلى 

مشبوهة عن طريق البر أو الشحن الجوي، أو عبر حواالت "العملة خارج التعامل المصرفي 

مليون  052 بـوتقدر كميات تهريب العملة الصعبة . ضخمة إلى إيران وتركيا واألردن وسوريا

 .هذه الجرائم االقتصاديةمثل قوى اإلطار التنسيقي متهمة بممارسة  دوالر أسبوعيا، وان أغلب
 

كانون  02هل سيتوقف ارتفاع سعر الدوالر مقابل الدينار العراقي، الذي بلغ لغاية يوم : السؤال

، فالحكومة ال تشعر !االمر ال يبدو كذلك... دينار مقابل الدوالر الواحد؟ 0022األول عتبة ال 

 "تويتر" السوداني قام بحذف كل تغريداته السابقة على " شاع"  لوزراء دمحمورئيس ا!. بالحرج

باإلضافة ". ثورة جياع " إلى خفض الدوالر ومحذرا من( عندما كان نائبا)التي كان يدعو حينها 

إلى ذلك، فالحكومة قد تقوم ببيع الدوالر بشكل مباشر إلى التجار مقابل فواتير شراء موثقة، أو 

بيد أن البنك المركزي ال يقوم بخطوات جادة للحد من . من راتب الموظف بالدوالرإعطاء جزء 

باألسعار  "الدوالر" األزمات المالية التي يعاني منها المجتمع العراقي من خالل بيع العملة األجنبية

 .الرسمية للمواطنين
 

عام أن البنك المركزي منذ  ووفقا للتقارير غير الحكومية، الدولية والوطنية، فإن الوقائع تشير إلى

، لم يتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن ارتفاع سعر صرف العملة األجنبية وتصحيحه ليعود (0225)

ذلك بالفائدة إلنعاش االقتصاد الوطني وتطويره لصالح بناء الدولة الحديثة وحياة المجتمع ومستقبل 

ً للمهام المنصوص عليها في أيضا، عدم تحقيق االستقرار العام لألسع. األجيال القادمة ار وفقا

أهمية استهداف البنك : من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنّصان على( 4و 2)المادتين 

تحقيَق استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سالمة وكفاءة 

اذه اإلجراءات الالزمة لمنع باإلضافة إلى عدم اتخ". أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات

وبالتالي عدم . المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع األسعار

تفعيل خطوات بيع العملة األجنبية باألسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات اإللكترونية 

ارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية وفق البيع للمسافرين، أو المتعالجين خ إمكانية وتوفير

 .السياقات األصولية والمعايير الدولية لفتح االعتمادات المستندية والحواالت
 

األزمة "إن الواليات المتحدة وفقا لما تقتضيه مصالحها، تريد بسبب : الحقيقة كما تذكر المصادر

فاقه في الداخل على البنى التحتية والمشاريع أن تراقب بشكل دقيق اإليرادات وما يتم إن" األوكرانية

للحد من غسيل األموال الذي تمارسه . واألموال التي تحول إلى الخارج ومدى مطابقتها مع الفواتير

منها مملوكة لعراقيين تابعين ألحزاب %   00مصرفا أهليا،  02المصارف األهلية والتي تقدر ب 

 (.غير عراقية)لشخصيات أجنبية %   00، والسلطة وموالين لنظام الماللي في إيران
 

   المحرر                                                                                        
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عراقية حتى النفس " صوت الصعاليك"
األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 
.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله
هى إعالء شأنه وإظهار إرثه الحضاري بأب

هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة
. ف، األديان والمذاهبالقوميات والطوائ
ن بعراق خال من الموت، يصوت الحالم

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

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

لعودة البسمة لوجوه صدمتها األحزان 
والتسلط فليبارك، ومن لم والجوع والظلم 

  ..يجد فليول األدبار
 

"              " 
 

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

 . ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا

  

 

 

 

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

 ...وحياة أفضل مستقبل زاهر
 

نشكر كل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود به قلمه، وجعلها في المقام الذي 
 . يستحقه شعب أرض الرافدين في مسيرته لصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمنه

 

                   

 

   

 

         أس س   ُ       ط    ج   

منذ انطالقهما في االول من يناير ـ كانون الثاني 

0202 

 اعلنت أسرة تحرير

 "صوت الصعاليك"صحيفة 

 وموقع صوت الصعاليك األلكتروني

بأنهما وسيلتان إعالميتان تتناوالن ما يعني الشأن 

العراقي بطريقة حيادية مستقلة بعيداً عن 

. امالمالءات الحزبية والطائفية او الدعاية لها

ايضا ، عدم الترويج آلراء سياسية تتعلق بشأن 

 دول ليس للعراق مصلحة فيها

 ،طننا ومصالح شعبناونؤكد بأن هدفنا الدفاع عن 

عن سيادة العراق واستقالله ، سيادة األمن فيه 

كشف المستور تحت مظلة النفاق .. وسعادة أهله

ذي الزال يعاني منه الشعب العراقي السياسي ـ ال

 منذ عقود

نعتذر عن نشر ما يردنا من مقاالت وآراء ليس 

  لها عالقة بالشأن العراقي العام

المجتمعي   ما يعنينا تناول الوضع العراقي ـ

واالنساني والثقافي واالقتصادي والسياسي 

  القانونيالبيئي وو

ت نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة الزميال

والزمالء الذين عودونا على احترامهم لهذه 

 .المباديء

                       خال     ال     

   سؤ     ه       

 

              ق ج    

  س     أل      سالم

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

       ... 
 

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

لكترونية وإيصالها لمن يعنيه اإلالصحيفة 
األمر من أصحاب الفكر ووسائل إعالم 

 . كيفما هو متاح وممكن
 

والمواضيع باألخبار صحيفة ترحب ال
 السياسية. .المتعلقة بالشأن العراقي

والمعيشية والتربوية  والبيئية مجتمعيةوال
 مع االلتزام .وفي مجال الثقافة والفن والفكر

 .  ةموضوعيالقواعد العمل الصحفي وب
 

في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 
نصح وإبداء الرأي، وال نستثني النقد وال

 ً . بهدف تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا
نأمل الكثير من المبادرات الداعمة لما نقوم 

الوطني، أيضا الدفاع ـ به في مسار اإلعالم 
عن مصالح وحقوق كل فئات المجتمع 

شأننا ان . .بجميع طوائفه وقومياته العراقي
 نحمي هويتنا وانتمائنا لوطن غاٍل اسمه

 . العراق
 

 أ     س         ق      ج أل
 

 :  إ             

    م     س ي.............. تحرير

                   ي... ............رسوم

   ث      . م ...............الشبكة

 DAN media  دان ميديا .................تصميم
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 ة سيستمرالطائفيوغضب تشرين ضد نظام الفساد ...إرحلوووو

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

 .؟وقتلهم بدم بارد العراق

  لموقوفين للماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق

 .؟األبرياء غيبينالم

  طائفية في ال أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

 ض رواتب الرئاسات والوزراء لماذا ال تخف

 بما يتناسب مع الدخل العام؟ والنواب

  الوزراء و الرئاسات رواتب يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 .. تى و ن أين؟.. كيف ... ثرواتهم

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

إستعادة ممتلكات و 0222المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

 لماذا ال يُ    قا  ن  ن أين ل   ذا؟ 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

  ؟ االجتماعية الرعايةقانون  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 

  .له واألمن 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 فيما آل اليه من  شوفينية

 .  وضع خطير على الدولة والمجتمع

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ...  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  ستبقىحاضرة العالم القديم  كانت بابل

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم

 

 

 

 ... المطل ب؟
 

تغيير وتعمل ل العدالة جل تحقيقأن وكل القوى التي تدعو وتعمل من على المنتفضي

نفيذ جل تأالقوى من  سياسي والجماهيري وحشدن تواصل الضغط الطبيعة النظام، أ

ي أوفضح محاوالت االلتفاف عليها من فاضة الباسلة وتأمين مستلزماتها هداف االنتأ

 لتوحيد العراق محافظاتقيادات االنتفاضة في جميع تنسيقيين و يجهد ذإو.. جهة كانت 

وإعداد  لضبط إيقاع الحراك التشريني موحدنظام داخلي ضع عليهم و ،صفوفهم

 نييسياسل نأن ال يسمحوو .مستقبلال يحدد مسارات العمل نحو طنيو سياسيبرنامج 

منذ  ال الفشل والقتل والخرابللعراق ومجتمعاته إلم يجلبوا األحزاب الطائفية، الذين 

يقاع إلاأو  ،سمهمأب وا، أن يتحدثلسدة الحكم  0222عام  العراقاحتالل وصولهم بعد 

   ! حزبيةـ الطائفية وال م الفئويةهمصالحألجل البقاء في السلطة وتأمين  ،بهم
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 الوزراء رئيس منزل على طيار دون بطائرات

 الثاني، تشرين/ نوفمبر 7 في الكاظمي مصطفى

 العراقية المحكمة أيدت. أحد إصابة عن يُسفر ولم

 كانون/ ديسمبر 07 في االنتخابات نتائج العليا

 يتم لم ،0200 عام نهاية بحلول لكن. األول

 .جديدة حكومة تشكيل
 

 بقمع العراق شمال كردستان إقليم حكومة قامت

 النشطاء على غرامات وفرضت المعارضين

 واإلنترنت األمن قوانين بموجب والصحفيين

 قوات استخدمت فيما. التعبير بحرية المتعلقة

 إقليم لحكومة التابعة واالستخبارات األمن

 العديد تقلتواع المتظاهرين ضد العنف كردستان

 لالستهداف وعائالتهم النشطاء تعرض فيما منهم،

 قبل من القضاء نطاق خارج واالختطاف والتهديد

 للدولة التابعة السلطات واعتقلت. المسلحة القوات

 إجراءات دون وحاكمتهم األفراد من العديد

 الهجرة إلى اللجوء العشرات جعل مما قانونية،

 ".اختفوا"
 

 الذاتي، بالحكم المتمتع عراقال شمال أربيل وفي

 حيث المطار على صاروخية هجمات وقعت

 في األمريكية السفارة وعلى أمريكيون، يتمركز

 ذلك ينسبون خبراء. بغداد في الخضراء المنطقة

 جانب من. الشعبي الحشد وحدات تجمعات إلى

 مناطق على الجوية غاراتها تركيا كثفت آخر

 محافظتي يف وخاصة العراق، كردستان إقليم

 العمال حزب محاربة هدفها وأربيل، دهوك

 .الكردستاني
 

 سلبا الجفاف، فترات استمرار تأثير جانب وإلى

 في العراقيين للسكان االقتصادي الوضع على

 القوات ومواصلة. للبالد الشمالية المناطق

ً  النازحين منع المسلحة  بكافة التمتع من داخليا

 العراقية لطاتالس وإغالق اإلنسانية، حقوقهم

 للنازحين، مخيمين باستثناء المعسكرات جميع

 والعقاب الثانوي للنزوح األشخاص آالف عّرض

 التنوع على القائم العنف ازداد. الجماعي

 وباء خالل كبير بشكل والجنس االجتماعي

 واإلقليمية المركزية السلطات تفعل ولم( كورونا)

. لمنازلا في والفتيات النساء حماية لضمان شيئًا

( داعش) اإلسالمية الدولة تنظيم واصل فيما

 العراق، ووسط شمال في هجماته تنفيذ المسلح

 قوات من وعناصر مدنيين مقتل عن أسفر مما

 .العراقية األمن
 

 القوات استهدفت عدة، جنوبية محافظات وفي

 الحشد وحدات من عناصر ذلك في بما المسلحة،

 خالل قتلهم تم الذين النشطاء عشرات الشعبي،

 أجل ومن الحكومي الفساد ضد االحتجاجات

 والتي العامة، والخدمات الوظائف تحسين

 مـــيت انـك ما وغالبا. 0202 أكتوبر منذ استمرت

 

 

 

 
منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق، الذي كلف 

العراق والعراقيين بسبب حروبه وانتهاك حرمة 

ته الكثير من وحقوق الشعب العراقي بكافة مجتمعا

ومجيء حفنة . المآسي والدمار والظلم والتخلف

الال )من االنتهازيين والمنافقين العراقيين 

الذين ال يتقنون فن السياسة وعلومها، ( عراقيين

سوى تحيّن . وال معنى لمفهوم الوطن لديهم

فرصة االستيالء على السلطة لتحقيق مآربهم 

مريكية الفئوية والطائفية بواسطة اإلدارة األ

وحلفائها من أوروبيين وعرب ومن أرذل 

مجتمعات دول الجوار الذين كانوا يتربصون 

توالت النقم على بالد الرافدين . بالعراق وشعبه

وما انفك الشعب العراقي بكل طوائفه عن 

مصائب الدنيا وويالتها، اقتصاد متهرئ، نهب 

وسرقات للمال العام والخاص، تخلف وجهل، ذبح 

ة، عطش وأمراض وجرائم وقتل على الهوي

نعم كل ذلك . وانتحار، مجاعة قاتلة وموت ودمار

 لمرتزقةاحدث ويحدث في العراق على يد فئة من 

 .الذين ال قيّم وال أخالق يملكون
 

منذ السقوط وهم العراقيين بوبقدر ما يتعلق األمر 

فئة من  في ذلك التاريخ ووصول 0222عام 

المويون وقوميين فيين العرب والكرد، إسئالطا

  .منشغلون بالشان العراقي شوفينيين، إلى السلطة،

ودخول  0202علينا بناسبة حلول العام الجديد 

لما بعد االحتالل مراجعة أهم  02 ـالعراق عامه ال

خالل  العام السياسياما حدث على الصعيد 

 :العامين المنصرمين إليقاظ الذاكرة العراقية
 

 التي العامة النتخاباتل المبكرة النتائج كانت

 محل 0200 األول تشرين/ أكتوبر 02 في جرت

 من فصائل النتيجة في طعنت أن بعد خالف

 التابعة الميليشيات -الشعبي الحشد وحدات

 القوات ضمن والمصنفة المركزية للسلطات

 خسرت ألنها -0200 عام في العراقية المسلحة

 الحشد وحدات" أعضاء وزعم. مقعدًا 40

 و وتزوير االنتخابات في تزوير حدوث" الشعبي

 مسؤولي ضد بالعنف وهددوا" أجنبي تدخل"

 04 في. المستقلين والمراقبين االنتخابية اللجان

 عن يقل ال ما حاول األول، تشرين/ أكتوبر

 المنطقة اقتحام الجماعات هذه أنصار من 0522

 بغداد، العاصمة في( الخضراء المنطقة) الدولية

 إعادة تمت ثم. أوقفتهم العراقية مناأل قوات لكن

 .يَدَِويًّا األصوات فرز
 

 الشعبي الحشد أنصار حاول ،0200 نوفمبر 5 في

 ذلك وتبع الخضراء المنطقة اقتحام أخرى مرة

 مقتل عن أسفر مما األمن، قوات مع اشتباكات

 وفي. 022من أكثر وإصابة األقل على شخصين

 غـــارات ثــالث نُفِّذَت   يبدو، ما على انتقامي رد

الثابت الال  تغيّر ف  أو اط .. غاءالجه  واإللث افة   

  ال راقية  الطب ة السيا ية

  

 
 

 

 

   

 

 

 المستهدفين المعارضين معظم على النار إطالق

 إلى طريقهم في وهم الليل، من متأخر وقت في

 على رجال قبل من االحتجاجات، من منازلهم

 جانبية نوافذ ذات سيارات في أو نارية دراجات

 رأس في تطلق الطلقات انتك ما وعادة. مظلمة

 .الضحايا صدر أو
 

 العراقي لالقتصاد المرتفعة النفط أسعار وفرت

 أزمة بعد إليها الحاجة أمس في كانت راحة فترة

 االختالالت استمرت ذلك، ومع. 0202 عام

 تم لو. الزيادة في النفط على واالعتماد األساسية

 النفط عائدات توفرها التي الفرصة استغالل

 االقتصاد لتحديث الضعف نقاط لمعالجة تفعةالمر

 التحديات مواجهة في قصوى أهمية ذا سيكون

 أن يمكن والتي األفق، في تلوح التي المتعددة

 ستكون. الحالي االقتصادي النموذج حدود تختبر

 للحفاظ األهمية بالغ أمرا 0202 ميزانية معايير

 للنمو الهادفة االقتصادية السياسة مكاسب على

 !!لها غطاء يوجد ال لألسف لكن... توظيفوال
 

 الحكومة قامت الذي اإللكترونية الجرائم قانون

 األفواه لتكميم البرلمان داخل مؤخرا بتمريره

 أو اإلخبارية المقاالت نشر يمنع تعسفي بشكل

 التواصل وسائل على المظاهرات تغطية

 جميع تتعارض... اإلعالم ووسائل االجتماعي

 أيضا والمهنية، اإلنسانية القيّم أبسط مع بنوده

 التعبير حرية وأهمها والخاصة، العامة الحريات

 واإلقليم المركز حكومتي لكن... الرأي عن

 للمنتقدين المنهجية المالحقة تبرران الكردية

 اإلنسان حقوق عن والمدافعين والصحفيين

 ألسباب تأتي اآلخرين المدني المجتمع ونشطاء

 .إال ليس القومي باألمن تتعلق

 !!!!!ذلك؟ صحة يضمن من لكن
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وفق نظام دقيق تتواله دائرة االسترداد في هيئة 

النزاهة الوطنية، يبدأ من دور المخبرين وإقامة 

الدعوى السترداد الحق العام أمام المحاكم 

ت الحكم إلى مناطق العراقية ونقل قرارا

الوالئية القضائية األجنبية أي مكان توطين 

األموال التي هي موضوع االسترداد سواء 

ً مالية أو  كانت ودائع مصرفية أو أوراقا

عقارات وغيرها وبأسماء المتهمين أنفسهم أو 

 .من ينوب عنهم

وأردف أنَّ نشاط االسترداد يتطلب مجهودات 

دول األجنبية وطنية من خالل التنسيق مع ال

من قانون تعديل صندوق  04استناداً إلى المادة 

االسترداد، التي تؤكد على تعاون دولي أوسع 

من خالل ترسيخ دور عالقات العراق الرسمية 

واالقتصادية مع بلدان العالم والمعنية باسترداد 

  .األموال

إلى ذلك، شدّدت عميد كلية اقتصاديات 

دكتورة نغم األعمال في جامعة النهرين ال

على " الصباح"حسين النعمة خالل حديثها لـ

أهمية تفعيل دور البنك المركزي العراقي 

لمكافحة غسيل األموال وضبط األموال التي 

يراد تهريبها إلى الخارج تنفيذاً لقوانين غسيل 

األموال على المصارف العراقية والسيما 

  .الخاصة منها

وطالبت بضرورة تفعيل إجراءات سحب 

لتراخيص والغرامات وغيرها من اإلجراءات ا

اإلدارية على المصارف األهلية التي تقوم 

بتهريب األموال، فضالً عن أهمية تفعيل 

الدبلوماسية العراقية والتعاون بين وزارة 

الخارجية والدول والقضاء األعلى السترداد 

األموال واالستفادة من التجارب العالمية في 

  .هذا المجال

نعمة إلى تفعيل االتفاقيات والمعاهدات ودعت ال

الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية األمم المتحدة 

التي دخلت حيز  0222لمكافحة الفساد للعام 

وتقوم كل الدول  0225التنفيذ في عام 

واألطراف بتزويد األمين العام لألمم المتحدة 

بنسخة من قوانينها وأنظمتها الداخلية التي تكفل 

  .وال وتحل محل جرائم الفسادمصادرة األم

 

 

 

 

              .. ج       

 

   

 
 

 

 طالبا  بت  ي  ق ا ين 

 إ ترداد األ  ال المهّربة 

 

 02.00.0200 صباح العراقيةال جريدة

 

 عماد اإلمارة

طالب خبراء بضرورة تفعيل الدبلوماسيَّة 

العراقية وتحريك الدعاوى القضائية لإلسراع 

بة وفق األطر  باسترداد أموال العراق المهرَّ

قانونية والتشريعية استناداً إلى قانون استرداد ال

 .0200أموال العراق الصادر عام 

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور 

إنَّ قانون ": الصباح"مظهر دمحم صالح لـ

استرداد أموال العراق المهربة والمنهوبة منح 

صالحيات واسعة للتحّرك وإعطاء الفرص 

المتاحة لتحريك الدعاوى والتوقيتات المالئمة و

اق المال العام  ."القضائية إزاء سرَّ

الوضع الراهن يتطلب تضافر "وأضاف أنَّ 

الجهود القانونية الدقيقة ابتداًء من لجان 

التحقيق والتدقيق والتحري العالية المستوى 

المتمثلة بهيئة النزاهة والقضاء العراقي 

ى بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية وصوالً إل

، "بلوغ قرارات الحكم في القضاء األجنبي

تعاون أوسع من خالل ترسيخ دور "داعياً إلى 

العراق في عالقاته الرسمية مع بلدان العالم 

  ."المعنية باسترداد األموال

قانون صندوق استرداد أموال "وتابع أنَّ 

، تمَّ تعديله عام 0200العراق الصادر في عام 

جية قانونية ، إذ نصَّ على ستراتي0202

وإجرائية ودبلوماسية بديلة السترداد أموال 

العراق المسلوبة من الدولة وبشكل أكثر كفاءة 

وأسرع في اإلنجاز وقطع دابر جرائم االعتداء 

على المال العام بما في ذلك تشجيع المتعاونين 

 ."مع صندوق استرداد األموال

ونّوه المستشار المالي لرئيس الوزراء بأنَّ 

إدارة الصندوق الذي يتشكل من رئيس مجلس 

 هيئة النزاهة الوطنية وعضوية ممثلين عن

 الوزارات والجهات ذات العالقة كافة يتحرك

 

 

 

 

 

 

 

 

              Solidarity with us 
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 ألسباب تقن   وفن    
 تنادإ    خا ج   ن

 لم نتمكن من إصد  
  لصح ف 

خالل شه  ديسمب   
2222 

 لتح ي أس    
 تتقدم بجزيل  لشك 

 لكتابها
 هاعو متاب ها و   ؤ 

 لصب هم و ستفسا  تهم
 نلفت  إلنتباه إلى أن

  ما و دنا من مق الت
 ستنش  تبا ا في  

  ف  و لمو ع لصح

 

 

" صوت الصعاليك"دخول صحيفة بمناسبة 

بهذه وأسرة التحرير ها الثالث، يطيب لي عام

أن  ،0202المناسبة وحلول السنة الجديدة 

.. أتوجه إلى جميع كتاب الصحيفة ومراسليها

قراؤها ومتابعوها، بأحر التبريكات وأصدق 

م دعلمواصلة رسالتهم اإلعالمية و ألمنيات،ا

كرية الصحيفة ورفدها بالمقاالت األدبية والف

خبار المتعلقة بالشأن ألأهم اوالثقافية والفنية و

 .العراقي

 ع ام اليا ري
 

 ال ادر ف   ا األولعددف   ث   ذا الي م و

 ت جت ،0202 ي اير ـ كا  ن الثا   01

  :التال  أول عدد لها باإلشهار ال حي ة

إلى الجباه البهية الكريمة التي أبت أن تريق قطرة 

إلى الذين مازالوا يرفلون بثوب الكرامة .. الحياء

إلى المثقفين الصامتين في الزمن .. الوطنية 

.. إلى الكتاب و الشعراء.. الصاخب بكل أنواع العهر

إلى .. الفنانين والباحثين ممن لم تتلوث ضمائرهم

طليعتها من أساتذة وأطباء قدوة المجتمعات و

ومهندسين وقضاة، إلى حكماء العراق وعقالئه الذين 

يُدفعون، قصداً، إلى زوايا اإلهمال وغياهب 

النسيان، إلى جمهرة واسعة من شعوب لم يحتطب 

في وعيها الزلزال ولم تجرفها سيول الجريمة نحو 

إلى الرافضة نفوسهم للخيانة والذين تعتمل . الهاوية

هم شهوة رفض الطائفية واإلرهاب على في صدور

إّن العراق في : السواء، نتوجه بندائنا هذا ونعلن

إّن عراقكم مقبل على حروب شتّى . خطر فانقذوه

إّن الوطن يتداعى، فاحضنوا أيها البررة . وتفتيت

إننا ندعوكم إلى . عراقكم وأعينوه على الوقوف

الرفض العلني لكل أشكال التدخل األجنبي ولكل 

أشكال اإلرهاب ولكل أشكال القتل والتصفيات 

إننا ندعوكم إلى رفع أصواتكم . الجماعية والفردية

ضد تقسيم العراق على أساس قومي أو طائفي وضد 

المحاصصات التي تمت على أساسهما، وضد العبث 

ضد .. بقوت الفقراء وهدر األموال العامة وسرقتها

بها، الدخالء القادمين من مشارق األرض ومغار

كما أننا . العابثين بأمن وادي الرافدين وبحضارته

ندعوكم أيها األوفياء إلى التعاضد والتكافل سبيالً 

. إلى وحدتكم أفراداً وجماعات من أجل إنقاذ العراق

 ً ً بهيا ونحن . من أجل أن يبقى وجه العراق مشرقا

.. واثقون من أن وطننا سيخرج من محنته معافى

 .عاش العراق 

 
 
 
 
 

 

 
 

الميالد  عيادأبمناسبة 

السنة وحلول  "الكرسماس"

تتقدم أسرة  0202الميالدية 

صوت "تحرير صحيفة 

بأحر التبريكات " الصعاليك

إلخوة ل وأصدق التمنيات

المسيحيين وشعبنا العراقي 

 بكافة قومياته وطوائفه

 

تغيير وأن تكون سنة 

العراق  وطنناسياسي وينعم 

شعبنا واالزدهار بالتقدم و

باألمن واإلستقرار  الحبيب

  والعدل

 

 سنة خير ومحبة وافراح

ورخاء وكل عام وأنتم بألف 

  .ألف خير

 

 

  وأ ت  بخير 0202

 

 

 

 عا ها الثالث.. ال  الي 
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 "* !  تح باللبن " , كذل , الحرا  

  

 

 

 

 

   

 

 

  احسان جواد كاظم            

 

 
توثيق فوتوغرافي "  كنت في مقاٍل سابق لي 

د توقعت أسباب مواجهة المطلق ق" للحرامي 

مليار  0.5سرقة القرن " السراح بجريمة ما سميت 

, زوم الكاميرات بأريحية تامة, نور زهير" يتيمة 

" بدون أدنى مشاعر الحرج او الندم بل كانت 

 !تحدي مطلق " بوزاته 
 

تساءلت في المقال هل هو تحدي وقح للعراقيين 

, قفون وراءهالمسروقين او هي نظرة تهديد لمن ي

ويفكرون التضحية به ككبش فداء لينعموا بما جاد به 

أو هي ربما ثقة تامة . من أموال ونفوذ وتمكين

 ً  ..بشكل من األشكال, بإفالته من السجن سالماً غانما
 

ً أنه كان قد هدد وأنذر , من سجنه الفاره, تبين الحقا

 گلب الطبگـلو أ 00/  0أطلع قبل : " والة األمور 

هذا نقالً عن خطيب جامع ومن على  .*" گـبعالطا

 .منبره
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Cq5498JgmQ&a

b_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9

%87 
 

ربما ) وأخلي سبيله بكفالة مالية , وكان له ما أراد

تشرين   00/  05يوم ( من نفس المال المسروق 

 .0200الثاني 
 

أنه أنهى فترة كفالته القانونية , اليوم قرأت خبراً 

فهل يا ترى جرى , المتفق عليها مع القضاء

م الجهات القضائية أما, مرة أخرى, استدعاؤه

 .؟المسؤولة
 

يعود فضل الكشف عن عملية سرقة صندوق 

لمصطفى الكاظمي , حقيقة. األمانات الضريبية

رئيس الوزراء السابق الذي قدم أوليات عملية الفساد 

إلى القضاء قبل أشهر من خروجه من موقع 

وما تبع القبض على شبكة سارقي .. المسؤولية

رئيس الوزراء الجديد دمحم أموال الضرائب بعد تسنم 

 .ما هو اال تحصيل حاصل, شياع السوداني
 

, يُحتمل أن يكون لرئيس الوزراء السابق الكاظمي

دوراً في دحرجة األمر للحكومة الجديدة وقدّم لهم 

في إطار التغالب السياسي , هذه الهدية اإلشكالية

المحتدم ؟  أراد بها أحراج الجهات التي تقف وراء 

" غسل إيده " بعد أن , وسرقة الودائع نور زهير

 .وتيقن  بعدم وجود أي أمل لتمديد فترة حكمه
 

 ً أن الصراعات بين أجنحة اإلطار , ويُحتمل أيضا

 دفعت , التنسيقي الشيعي على المراكز والغنائم

 

 

طرف منها إلى كشف المستور والتضحية بفاسد 

, من الدرجة األدنى إلحراج غرمائه اآلخرين

أمام محكمة الرأي العام النابذة لهم  ووضعهم

لكنه تفاجأ , وجني المحصول منفرداً , أصالً 

فعملوا على , بفداحة العاقبة التي ستطال الجميع

كما أطلق " صفقة القرن " تدارك األمر ب 

.. ةگبإرجاعه لجزء من البو, عليها البعض

القابضون على السلطة هم بالنهاية أصحاب 

ل قضايا الفساد والسرقات النهايات السائبة في ك

, ولجانها التحقيقية السابقة والواردة

وبالخصوص المتعلقة بقوت المواطن وسالمة 

فكيف بهم ال يبذلون الجهد , البالد وحريتها

الجهيد لتسويف وتمييع فضيحة سرقة طالت 

والتي قد , خدّامهم الذين يديرون شبكات فسادهم

امام  تصل نيرانها إلى أقدامهم وتكشفهم عراة

   … الرأي العام
 

البد أن أعترف للسارق نور زهير بحدة الذكاء 

مفتح باللبن " وحتى العبقرية أو أنه على األقل 

" , ً ألنه يبدو قد إتخذ كل ! ولم يكن ساذجا

االحتياطات الالزمة من احتماالت غدره 

بمواجهتهم , وخيانته من األطراف التي يخدمها

ثم بتهديده الحاسم  مرة بهيئته الواثقة في الصور

 "گـ عالطاب گالطب"  حديث قلب : القاطع 

وكشف الحقائق والشخصيات السياسية التي 

 …فيما لو أبقوه في السجن, تتعامل معه
 

وأسقط كل احتماالت مساعدته في انتحار ذاتي  

في زنزانته كما حدث للمسؤول الكوري في 

أو تدبير ذبحة قلبية او جلطة , ميناء الفاو

فربما لم يُبق أسراره .. ة تودي بحياتهدماغي

بل سربها إلى أشخاص موثوقين , حبيسة قلبه

آخرين أو دونّها على أوراق محفوظة في مكان 

وهو بتهديده قد أوصل هذه اإلشارات , آمن ما

 ..لوأد خططهم ومؤامراتهم, إلى ذوي الشأن

 

من المالحظ أن إجراءات التحقيق معه أنجزت 

أي محاوالت ضغط أو بسرعة البرق وبدون 

عكس ما نالوه , تعذيب أو فرض اعترافات

شباب انتفاضة تشرين الوطنيين النزيهين من 

ال , فهو حقيقة… معاملة مهينة وتعذيب وحشي

بل , ليس ألن هناك من أوصى به, يحتاج لذلك

, استعداده الذاتي للبوح بما لديه من معلومات

ً أنه مستع. برحابة صدر د و أكاد أكون واثقا

, لفضح كل ما لديه من معلومات إلى اإلعالم

ولهذا , فيما لو تعرض ألدنى حاالت االمتهان

استنفرت كل قوى السلطة جهودها لتالفي 

 .المحظور لضمان سكوته
 

وهذا يعني أن ما جرى من إخراجه من 

مسرحيات بطولية باإلعالن عن اعتقال شبكة 

أُريد منها تسويق نجاح باهر لحكومة ,  فاسدين

دمحم شياع السوداني في ظهوره التلفزيوني مع 

 أكداس األموال المسترجعة وأحبطها نور زهير

 
 

 

 

, الدوس على ذيلهفال يمكن , نفسه ذلك بتهديداته

ً , كما يقال ومن ثمة جاء قرار , ويبقى ساكتا

 !إخالء سبيله 
 

ويُحسب لنور زهير إنه أول عراقي استطاع 

وهو من , إذالل طغمة الفساد واخضعها إلرادته

 .إفرازاتها
 

الخطاب اإلعالمي الجديد للمتحدثين باسم 

المفتحة " األحزاب اإلسالمية لخداع الجماهير 

ذ يدعي بأن ليس هناك أحزاب فاسدة أخ" باللبن 

 .بل أفراد فاسدين في هذه األحزاب
 

المكاتب االقتصادية " لمن تتبع : نتساءل إذاً  

طوال كل وماذا كانت تفعل " التابعة لألحزاب 

هذه السنين ؟ هل ذهبت ملياراتها لعموم 

العراقيين أم لألطراف السياسية المتحاصصة 

أين لكم كل هذا  على تقسيم الكعكة فقط ؟  ومن

الثراء االسطوري المفاجيء ؟ أليس ذلك دليل 

, بتركيبتها التنظيمية, بقادتها, على فساد أحزابكم

بشيوخ تدليسها وقنواتها , بأذرعها المسلحة

 …الفضائية
 

 
 

انها ال تجرؤ الكشف عن , وأحد دالئل فسادها

مصادر تمويلها ومن أين لها قصور قادتها 

ويل ميليشياتها وكذلك ومقرات أحزابها وتم

؟ .. الصرف الباذخ على قنواتها الفضائية

بالتأكيد هذه األموال مسروقة من ثروات 

 ..العراقيين ولقمة عيشهم
 

افراداً , العلة ليست فقط في سارقي المال

بل بالنظام الذي هيأ لهم الظروف , وكيانات

وهو نظام , المناسبة الرتكاب جرائمهم

يع الكعكة الذي المحاصصة النهبوي وتوز

ألن مصيرهم , يتمسكون به بمخالبهم وأنيابهم

 !من مصيره 
 

إنهم يستثمرون في قصر ذاكرة بعض 

, المواطنين واستغباء البعض وشراء ذمم آخرين

لتسويق أحزابهم واظهارها بمظهر ورع تقي 

 .وهو إدعاء أصبح يُضحك العراقيين, نظيف
 

يعني تهديد  -!"  گـعالطاب گلب الطبگـأ  " * 

 .أكشف المستور

يدل , يعني ال يفوته شيء -" مفتح باللبن * " 

أي يرى األشياء الخفية . على النباهة والفراسة

" االستعمال الشائع هو .حتى بالبياض الناصع

 ".العراقي مفتح باللبن 

 

 

 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=1Cq5498JgmQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=1Cq5498JgmQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=1Cq5498JgmQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=1Cq5498JgmQ&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87
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 ال راق واألقلي    همة أكبر  ن أن يتحملها قادةالسيادة ال ط ية 

 

 

   

 

 

 تعني إستمرار تآكل السيادة الوطنية ورهن

ّن الواضح لك. مصير البالد عند  طهران وأنقرة

ومن خالل تجربة العراق ما بعد األحتالل  أن 

قوى المحاصصة ال تستطيع الخروج عن 

أمالءات العاصمتين وبالتالي فأّن مصير البالد 

وهذا التغيير وفي . معلّق بتغيير جذري للسلطة

ظّل أستمرار نهج المحاصصة وسيطرة 

الميليشيات على القرار السياسي  بعد أن 

بالبرلمان وأرتباطها بحبل سّري أصبحت ُمّمثلة 

برحم ولي الفقيه ال يأتي مطلقا عبر صناديق 

األقتراع  حتى بعد مرور عشر دورات برلمانية 

قادمة أو أكثر، فهذه القوى تُعّزز مصادر قّوتها 

سنة بعد أخرى إن لم تكن ساعة بعد ساعة 

أّن  . على مفاصل البلد وتنهب ثرواته وتهيمن

في ظل أقتصاد ريعي يعتبر  هيمنتها على الثروة

ولضعف القاعدة الجماهيرية  للقوى العلمانية 

والديموقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية 

بالتغيير، ولهيمنة المؤسستين الدينية والعشائرية 

على مزاج الناس، وغياب الوعي عند قّطاعات 

واسعة من أبناء شعبنا،   مفتاح أستمرارها 

 . بالسلطة
 

ية واسعة وأكثر زخما من أنتفاضة جماهير

إنتفاضة تشرين  وبزعامة  قيادات ميدانيّة 

واعية بضخامة المسؤولية التي تقع على عاتقها 

ونابعة من رحم المعاناة،  ولجان تنسيق على 

مستوى الوطن على أن تكون قد وعت درس 

فشل إنتفاضة  تشرين في التغيير هي التي تحدد 

ون طقسا مصير شعبنا ووطننا، على أن ال تك

دينيا لتنطلق الى الشوارع والساحات كل يوم 

جمعة وإقامة الصلوات فيهما،  مثل هذه الحراك 

الجماهيري وحده الكفيل بأعادة السيادة 

والكرامة للعراق واألقليم، هذا عن سبل التغيير 

أّما العامل األقليمي الذي سيغيّر . الداخلي

أوضاع البلد فهو نجاح الشعوب األيرانية 

سقاط نظام طهران القمعي، إذ بأسقاطه بأ

سيتنفس شعبنا كما شعوب أخرى عديدة تعاني 

من تدّخالت النظام اإليراني في شؤونها 

فهل سيحسم شعبنا .  الداخلية، أنسام الحرية

وقواه الحيّة المعركة لصالحه داخليا من خالل 

حراك جماهيري واسع، أم ننتظر شعوب أخرى 

المحاصصة التي تقود تثور لتحّررنا من براثن 

بالدنا الى مستنقع الموت والدمار الذي وصلنا 

 .اليه،  ولم يبقى بالحقيقة اال غرقنا فيه
 

 
 

   آراء
 

 ...عراقية قضايا  ف

   

 

 

وسالمة قويّة تعمل من أجل صيانة حدود بلدها 

العراق شعبها، وليس الى سلطة ضعيفة على 

  .اليوم
 

أّن فساد سلطات بغداد وأربيل وأستبدادهما 

على مقاليد البالد واألقليم  السياسي بهيمنتيهما 

نتيجة نظام المحاصصة، هو عامل إنحطاط 

للدولة العراقيّة التي تترنح اليوم نتيجة سيطرة 

نخب فاسدة على مقاليد األمور بالبلد  بين 

فهذه . المرض العضال والموت السريري

السلطة التي فشلت في بناء األنسان العراقي 

ن الحروب وتأهيله لحياة طبيعية بعد عقود م

واألزمات والحصار، رّسخت الفساد والالأبالية 

تجاه قضايا الوطن عموديا فيما بينها وأفقيا 

لألسف الشديد مجتمعيا، حتّى بات األنسان 

العراقي هو الوجه اآلخر للسلطة في تعامله مع 

القضايا األقليمية التي ينظر اليها من زاوية 

وإن الطائفة والمذهب مدافعا عن طرف أقليمي 

 !أستباح أراضيه
 

 
 

العراق اليوم بحاجة الى حكومة لها كرامة، ال 

تكتفي باألستنكار واألدانة وأحضار سفيري 

إيران وتركيا الى مقر وزارة الخارجيّة 

وتسليمهما بيانات شديدة اللهجة، والنتيجة هي 

أستمرار القصف األيراني والتركي  وتدخلها 

راق والية بالشأن الداخلي العراقي وكأن الع

أّن من َمهام الحكومة اليوم هو . تابعة لدولتيهما

جمع أدلّة ووثائق وشواهد وما أكثرها حول 

الهجمات األيرانية والتركية وصياغتها قانونيا 

وتقديمها كملف متكامل لمجلس األمن الدولي 

ومحكمة العدل الدولية،  لتكون الحكم والقاضي 

اتها  حول وفقا لقرارات األمم المتحدة وتفسير

سيادة العراق على أراضيه  وسمائه ومياهه 

كما وعليها أي الحكومة أن تطالب . األقليمية

بنفس الوقت ووفقا للقانون الدولي بهيئة تحكيم 

دولية لتحديد وضع العراق بأعتباره دولة مصب 

وحقّه في مياه األنهر التي قطعت أيران جريانها 

ها العادل في وحولّتها الى الداخل اإليراني، وحقّ 

مياه نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من 

 .األراضي التركية
 

أّن أستمرار عالقات الحكومة المركزيّة 

وحكومة األقليم بإيران وتركيا سياسيا وتجاريا 

وثقافيا كما هي عليه اليوم وأرتهانهما لهما على 

  الرغم من قصفهما المستمر لألراضي العراقية،

 

 

 

 

      رضا زكي           

 
وبعد أنتهاء الحرب العالمية  0240في العام 

الثانية  وقعت سلسلة من األحداث في المياه 

األقليمية األلبانية وتحديدا في مضيق كورفو، 

اجهة بين األسطول حيث وقعت وقتها مو

البريطاني والقّوات المسلّحة األلبانية 

المتحّصنة على السواحل، وقامت سفن 

األسطول البريطاني وقتها بأزالة األلغام 

البحرية من المياه األقليمية األلبانية ما دفع 

ألبانيا الى تقديم شكوى الى األمم المتحدة 

حول تجاوزات بريطانيا على سيادتها في 

بعد أستالم الشكوى األلبانية . األقليميةمياهها 

ُحّولت القضيّة الى محكمة العدل الدولية في 

الهاي للبّت فيها، وبغّض النظر عن قرارات 

المحكمة لفّض النزاع بين الدولتين، فأّن 

المحكمة أصدرت في معرض دراستها 

للشكوى تعريفا للسيادة في قضية المضيق، 

لمفهوم السيادة والتي تعتبر بالحقيقة تعريفا 

الوطنية والعالقات بين الدول المختلفة، وقد 

السيادة بحكم " جاء التعريف في أّن 

الضرورة هي والية الدولة في حدود إقليمها 

واليةً انفرادية ومطلقة، وأّن أحترام السيادة 

األقليميّة بين الدول المستقلّة يُعَد  أساسا 

 ".جوهريّا من أسس العالقات الدوليّة
 

ّن سيادة أي دولة ال تقتصر على سيادتها إ

الخارجيّة، أي ال تقتصر على أستقاللها في 

القرارات السياسيّة وعالقاتها مع الدول 

األخرى ومنها الدول الحدودية فقط، بل لدى 

الدول سيادة أخرى تتعلّق بسيادتها على 

سياساتها الداخلية تجاه شعبها دون تمييز بين 

ن تكون للدولة اليد مواطني البلد، وعلى أ

الطولى في بسط سلطتها على كامل ترابها 

الوطني أي عدم وجود سلطة منافسة لها، ألّن 

هذا األمر أي وجود سلطة منافسة لها  يؤدي 

الى ضعف الدولة وتشتت القرار السياسي  

 .مّما يؤثر على سيادة البلد وأستقالله
 

المستويات الدوليّة واألقليمية والداخلية كما 

سلطة بعد القصف اإليراني المستمر ومعه 

القصف التركي لبلدات وقرى ومدن في إقليم 

العراق ومنه القصف اإليراني / كوردستان

األخير، وقضم األراضي العراقية ومياهنا 

األقليمية  من قبل الكويت وبتواطيء ساسة 

 ة ــــيـ، فأننا بحاجة الى سلطة وطن"عراقيين"
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 سعد سلوم . د                 

 
عاًما  05الذي يبلغ من العمر ” سلطان“كان 

يقضي وقتًا طبيعيًّا روتينيًّا مع عائلته، في 

مزرعتهم الصغيرة التي تبعد مسافة ثالثة 

نجار، ومحاًطا كيلومترات عن قاعدة جبل س

نون عائلة كبيرة تتكون من قرابة  بأقاربه الذين يكّوِ

كان سلطان يسمع من كبار السن . شخًصا ٠٥١

األوامر أو األحكام الموقَّعة من )عن الفرمانات 

، المرتبطة باإلبادات الجماعية التي (السلطان

ض لها اإليزيديون عبر تاريخهم، لكنه لم  تعرَّ

ضحية لإلبادة  يتصور أن يصبح هو نفسه

 .األخيرة

في الساعة العاشرة صباًحا، وصل مقاتلو 

إلى الشارع الرئيس الذي يبعد عن ” داعش“

متًرا، وبدؤوا بإطالق  42مزرعة عائلة سلطان 

صارت . شخًصا ٥١النار عشوائيًّا، وقتلوا قرابة 

أخته الصغيرة تبكي وهي تالحظ الذعر على 

يقومون سوف “وجوه أفراد العائلة، ثم صرخت 

حين دخل مقاتلو داعش المزرعة، . ”بقتلنا

فأدخلوا سلطان مع . سرعان ما فرقوا أفراد العائلة

األطفال الصغار غرفة المطبخ وأغلقوا عليهم 

امرأة وطفاًل، كانت  ٤٣بإحكام، ثم فرز المقاتلون 

وفي غضون . من ضمنهنَّ ثالث شقيقات لسلطان

ى صوت الرصاص، فعرف  دقائق قليلة دوَّ

لطان أن الرجال في عائلته جرت تصفيتهم، في س

حين اختُطفت الفتيات الشابات وأعدمت كبيرات 

ُحشر بقية األحياء من . السن بطرق مختلفة

الضحايا في سيارات القتلة، وعندما لم يتبقَّ مكان 

لوضع الصغار فيه، قرر اإلرهابيون ترك سلطان 

 .مع بقية األطفال في آخر لحظة
لة حتى قرر سلطان الفرار، فقاد ما إن غادر القت

بقية األطفال الصغار في رحلة إلى جبل سنجار، 

وخالل أكثر من عشرة أيام في الجبل واجه تقلبات 

مناخيّة صعبة للغاية، من حر النهار وبرودة الليل، 

في ظل عراء موحش، فضاًل عن صورة القتل 

الجماعي التي ظلَّت تالحقه في ساعات نومه 

 .القلقة

األعوام الثمانية الالحقة تغيرت شخصية خالل 

ل من طفل وديع وحالم إلى  سلطان كليًّا، إذ تَحوَّ

. رجل يحمل مسؤولية تغيير العالم على كاهله

تدريجيًّا كان يعيد تمثيل سيرة أجداده، مدرًكا أن 

قصته ليست بجديدة، بل تُمثل استمرارية 

ولكونها كذلك، فقد . مأساوية عبر األجيال

قصص جيل كامل من الناشطين  اختَصرت

 .والناشطات فيما بعد اإلبادة الجماعية أيًضا

 ةـــــــروحـأط“في تاريخ األقلية اإليزيدية، تُعبِّر 

 

 

 

 

 

 

  

 

في  (The continuity thesis) «ةاالستمراري

تاريخ األقلية اإليزيدية عن فكرة التواصل 

التاريخي الطويل المدى، ِلبُنًى اجتماعية وثقافية 

االضطهاد المنهجي، والتمييز : تتمحور حول

على أساس ديني، ومحاوالت تغيير العقيدة الدينية 

بالقوة، مروًرا بالعنف الموجه ضد أفراد األقلية، 

 إلى المذابح المنهجية واإلبادات ووصواًل 

الجماعية التي تتخذ في الذاكرة اإليزيدية تسمية 

 .«الفرمانات“

تقف فكرة االستمرارية على النقيض من فكرة 

التغيير الدائم والتقدم والتحديث، من خالل سلسلة 

التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

دماج المتغيرة، التي ترتَّب عليها إعادة إ

اإليزيديين في بنية اجتماعية حداثوية، ابتداء من 

، 0200والدة الدولة الوطنية في العراق سنة 

وتعاقُب األنظمة السياسية منذ العهد الملكي 

، والتي 0222-0250مروًرا بالعهد الجمهوري 

تستند إلى دساتير تقوم في ظاهرها على مبدأ 

ووفقًا لمنظور . المساواة وفكرة المواطنة

، (ال شيء جديد تحت الشمس)الستمرارية ا

في َعود أبدي،  -بالنسبة إلى اإليزيديين-فالعالَم 

والعنف يغيب تارة ليبزغ بعد حين في شكل آخر 

وعلى اإليزيدي في كل مرة أن يبدل . وتَجّلٍ جديد

األقنعة والوجوه لكي يجري تَقبُّله في ضمن بنية 

الثقافة السائدة، أو يلوذ بالجبل صديق 

لمضطهدين في نوع من التقية اإليكولوجية، ا

أسوة بما فعلته األقليات الدينية المهدَّدة في الشرق 

 .األوسط

لقد أصبحت اإلبادة الجماعية حدثًا تأسيسيًّا للهوية 

اإليزيدية المعاصرة، ومؤثًرا في وجهات النظر 

فتماًما كما . والقرارات الشخصية والمجتمعية

على الهولوكوست  ”ألون كونو“أطلق المؤرخ 

للهوية اليهودية، ال ” الماضي التأسيسي“: وص ف

تزال اإلبادة الجماعية التي حصلت في عام 

حية ومستمرة بالنسبة إلى المجتمع  0204

اإليزيدي، خاصة مع استمرار الصراع السياسي 

األراضي اإليزيدية األصلية في حول إدارة 

سنجار، ومع ارتفاع معدالت الهجرة وتشتت 

 .مجتمع أكثر فأكثرال

اإلبادة الجماعية )جاءت صدمة الفرمان األخير 

لة (٤١٠٣عام  رة لقوى الذاكرة، ومفعِّ ، مفّجِ

للماضي المؤسَّس على استمرارية االضطهاد؛ 

فإذا بها تحفز اإليزيديين على التطلع إلى نموذج 

جديد بعد نزوحهم وهجرتهم داخل البالد 

هويتهم لكن هذه المرة، لم تعد . وخارجها

ومعتقداتهم محط صراع، بل برز بُعد جديد 

للصراع حول أراضيهم التي أصبحت محط 

ما بعد الربيع )دولي /إقليمي/صراع داخلي

، (العربي في سوريا وما بعد داعش في العراق

وسط فوضى دولة عسيرة التشكل وفق نموذج 

ل إقليمي ودولي في شؤون البالد،  مستقر، وتدخُّ

 .ه نظيرعلى نحو لم يسبق ل
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 الواقع وقهر   السخرية   فلسفة
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    المانيا (أومرك)      ق     ال س      ق         ع   ظ          

 

 
، بجميع - ٤١٤٤عام ونحن نقترب من نهاية 

  (اومرك)   يسر منظمتنا-ايجابياته وسلبياته

تبعث اطيب التهاني واصدق التبريكات   ان

اعياد الميالد المجيدة وعيد   بمناسة حلول

راس السنة الجديدة متمنين للبشرية جمعاء 

 …الرفاهية واالستقرار والتقدم والسالم
 

منظمتنا   تؤكد  وفي هذه المناسبة العزيزة

الدفاع عن حقوق االنسان المتعددة  لى؛ع

 :وعلى رأسها
 

  حرية الفكر والتعبير ، - ٠

خاصة وان ممثلي الشعب يناقشون هذه االيام 

ومصادرة   قانون اقرب الى تكميم االفواه

  .كفلها الدستور  الديمقراطية التي  الحريات

لتحقيق العدل والمساواة   تدعوا منظمتنا - ٤

في محاربة الفساد   نيةفي الحماية القانو

والمفسدين، واالنهاء التام لوجود السالح 

 خارج نطاق القانون ،

النها تعتبر في مقدمات مسببات انتهاكات 

 ..في العراق. حقوق االنسان

  تدعوا منظمتنا الى العناية بوضع - ٤

والموقوفين السياسيين والمغيبين   المساجين

 .. وتوفير محاكمات نزيهة وعادلة لهم

متابعة احوال المهجرين والنازحين  - ٣

واعادتهم   والالجئين والقيام باغالق مخيماتهم

وتعويضهم وتوفير    الى مناطقهم ومساكنهم

االنسانية االساسية للحياة   البنية التحتية

  .االنسانية لهم  الالئقة

 ختاما ،  - ٥

المجتمع الدولي والمنظمات   تدعوا منظمتنا

مل الجاد لتنظيف مخلفات الع  الدولية الى

واالعمال العسكرية من االلغام   الحروب

 .. والبروتونيوم المنضب

وتدعوا منضمتنا المجتمع الدولي الى  -٦

اقرار نظام عالمي جديد خاليا من الحروب 

والظلم واالستغالل والتمييز العنصري 

واالضطهاد القومي والديني والمذهبي 

  وق االنسانوالفكري وكل انواع انتهاكات حق

 وان يعييش الجميع في رحاب نظام اكثر؛

 حرية،

 وديمقراطية ،

 ..أجتماعية  وعدالة

 ..وسالم
 

 االمانة العامة الومرك

0200.00.02 

 

 

 

وبهذه المناسبة نلفت انتباه المواطنين 

الى القرارات المجحفة الصادرة العراقيين 

ومية ـ الوزارية عن المؤسسات الحك

تتعارض مع ابسط القيّم  واألمنية، التي

االنسانية والمهنية، كما وتتعارض مع 

الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية 

 ..التعبير عن الرأي

 

 

 :قرار وزارة الداخلية*

 ي م  د يبدأ ال م  ب ظام اإلت اال * *

 : لجديد

 

 المكالمه مسجلة * * 

 محفوظةموبايل ات المحادث * * 

 الواتساب مراقب * * 

 تويتر مراقب * * 

 الفيس بوك مراقب * * 

وجميع التطبيقات المرتبطه  * * 

 . بالتواصل اإلجتماعي

 . مراقبفرقمك  * * 

 لمن اليعرف ذلك  وهاأرسل * * 

مربوط بالسجل المدني فجوالك * * 

 .والبصمه 

إرسال أية رسائل عدم أنتبهوا رجاءً  * *

 يسل

 . لها داعي والله الموفق

 

 ف د ت  إقرار قا  ن الجرائ  االلكترو ية 

 أ  ح ا  ن تحب ن بت خ  الحذر * *

 

 !كمي  األف اه ف  ال راقتال ل ا  ن 
 

 

 

 

 

 واالجتماعية االمنية االحدا  رصد”

العراق  في الدامية والسياسية
 على غيور وطني كل مهمة ونشرها،
 مكان، كل في العام الرأي ..بالده
 بالد في يجري ماذا يعرف ان عليه

 “ الثقافي. واالر  الحضارة
   
 

 
 

 م أل س      
 

 

مقتدى الصدر لم يعد صوتا مؤثرا ال في 

السياسة وال القرار انتهى عهد قوته وذهبت 

 .ريحه

كان يعتقد ان زعله على االحزاب والعملية 

السياسية مثل زعله حين يغضب على غباء 

جمهوره في خطب الجمعة فينسحب بعد 

دقيقتين او ثالثة وال يكمل الخطبة فيتوسل به 

وع من أجل عودته، الذي اتباعه ويذرفون الدم

حدث ان االحزاب السياسية المؤتلفة معه 

رمته بسبع حجارات وطشت الماء خلفه 

وهللت فرحا بانسحابه ثم شكلت الحكومة 

بالتآلف مع خصومه ولم يبق لجماعته وقطيعه 

السياسي سوى البكاء على حظهم العاثر 

 .وعض أصابع الحسرة والندامة

 
 

 

 

 المجهر تحت عراقية قضايا

   

 

ب جهها اال سا     ع لمة ح  ق اال سان   ن اج 

 !...وتح يق ال دل والسالم على أرض ا الطيبة
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العراق ليس بمختلف عن كثير من االمم التي 

يسكنها اقوام مختلفون في انتمائاتهم القومية 

لتعليم، والدينية ، اال ان وحدة العلم، والجواز، وا

والصحة يجعل من تلك االمم المتعدده القوميات 

 .والدينات امة واحدة متجاذبة ال غير

تجارب العالم تعطينا درسا في االستفادة من قوة 

فرضت الحرب العالمية على المانيا . التجاذب بينها

بتقسيمها الى قسمين ، لكن ارادة الشعب االلماني 

المانيا موحدة الصادقة جذبت هذين القسمين لتعود 

ولقد . قوية باقتصادها وشعبها كما نعرفها االن

" عدم االنحياز" كانت يوغسالفيا واحدة من دول

، ولكن رياح " تيتو" المهمة تحت قيادة زعيمها 

  التفرقة العنصرية والقومية والدينية عصفت

بسفينة يوغسالفيا الى خراب االنقسام ولم تصبح 

 ".تيتو" تلك االمة التي اراد لها 

بدا االستعمار لعبته على االرض العراقية بعد ان 

: كان تحت السيطرة العثمانية بواليات ثالث

الموصل، بغداد، والبصرة ، فقسم العراق الى 

اربعة عشر محافظة ليسهل عليه السيطرة 

ثم جاء حكم الدكتاتور ليضيف اربعة . االدارية

محافظات في تقسيمه االداري الجديد لتصبح 

ومع ضعف الحكومة   .ية عشر محافظةثمان

المركزية وطمع القسم الشمالي الكردي اضيفت 

 .المحافظة التاسعة عشر الى الجسم الهزيل

قد يكون امرهذا التقسيم االداري ليس بذات  

الخطورة اذا ما قورن بتقسيم االمة وقيادتها على 

اساس المحاصصة القومية والدينية والطائفية، 

االنقسامات باسس عشائرية  ناهيك عن انتشار

ان االحزاب التي استندت على النظام . متاخرة

المحاصصي هذا وبدفع من االستعمار، قد جنت 

صالحها ومليشياتها من هذا االنقسام الكثير ل

عموم الوطن تحت هبوب الرياح  ةوافرادها تارك

 .العاتية

 

 

 

 

 

   ج  ب  أل              

 

   

 

 

  ا   الح ؟
 

 اصبح واضحا لكثير من المفكرين، والباحثين ،

والمحللين المختصين بالشان العراقي في الداخل 

والخارج ، ان االستمرار بهذة الصيغة من الحكم 

الحالي ماهو اال تاجيل لرفاهية الشعب وفساد 

اذن الشعب هو مصدر االيحاء اليجاد . لموارده

هذا .ووحدتها نظام بديل يكفي لالمة تماسكها

النظام البد ان يقوده حزب موحد وطني مستبعد 

لكل عوامل التفرقة القومية والدينية والطائفية 

البد وان تكون مبادئ هذا الحزب . والعشائرية

مستلهمة من مطالب الشعب وبخطط بانية لكل 

. عموم البلد بشكل عام وبكل محافظة من جسمه

اقية اكيد نجاحة في المنافسة يكمن في مصد

 .برنامجه الذي سيتبعه في حالة فوزه باالنتخابات

 :اال تخابا 

البد من اعطاء فرصة قد ال تقل عن ستة اشهر 

لتهيئة المرشحين لالعالن عن انفسهم ومبادئ 

للشعب سواء باالتصال   حزبهم وبرنامجهم

 .المباشر او االتصال التلفزيوني 

الشعب هو المنتخب لرئيس الجمهورية  -0

ا هو نفسه يكون رئيسا للوزراء والذي ربم

كما هو متبع في نظام االنتخابات في 

وهذا ما يسمى . الواليات المتحدة االمريكية

  .بالنظام الرئاسي 

 -أ : الحكومة المركزية باقسامها الثالثة - -0

رئيس الوزراء كما نوناه / رئيس الجمهورية 

مجلس الوزارات المنظمة  -ب . اعاله

امة لكل المحافظات للمشاريع العامة اله

 كالجيش واالمن العام، التعليم، الصحة ،)

(. الموقف العام للبلد من العالقات الخارجية

 المنتخب من شعب: مجلس الشعب -ج 

 

  .لكل محافظة  2-0المحافظات بعدد 

ينتخب الشعب في كل : المحلية الحكومة  - 2

محافظة محافظ له من اهل المحافظة ، اضافة 

الى اعضاء مجلس المحافظة المتالف من القائم 

 .مقام لكل مقامية في تلك المحافظة

 :ال  ب

الشعب هو العنصر االساس في عملية التجاذب 

الشعور الوطني لكل فرد مهما . القطري هذا

وعشيرته ، مهم كانت قوميته، دينه، طائفته، 

التاحة الحكومات المركزية والمحلية بتنفيذ 

برامجها وقيادة البلد نحو االنعاش االقتصادي 

والبد من ان . والتغيير االجتماعي المتحضر

يجعل الشعب هذا الشعور محط التنفيذ وبذلك 

يقل وقوع الخطا في احضان المفسدين 

 .والمستعمرين

 :الختام

لى هذا التجاذب من العدل ان يحكم البعض ع

؟ بدليل ان استبعاد القوى "حلم وردي" بوصفه 

الحاكمة باحزابها المتناحرة لالستفادة الشخصية 

وباستعمالها القوى المليشية سواء في بغداد او 

المحافظات ، امر صعب المنال ، اال الهم تاتي 

قوة عظمى تزحزح عمدة كل حزب ، ولكن 

اد عيون نحن نعرف اليتم هذا العمل لصالح سو

 .الشعب العراقي

قد يكون التغيير نحو النظام التجاذبي هذا 

مستغرقا للوقت ، اال ان بوادره وجذوره بدات 

الدليل ان ثورة . تخرج من التربة الطيبة 

الشعب بدات تنظم نفسها وان كانت تحتاج الى 

مزيد من التنظيم تحت لواء المبادئ الوطنية 

خل كل الموحدة لعموم البلد من جهة ودا

 .محافظة من المحافظات من جهة اخرى

الشعب المنظم لصبره لن ينتكس ، وبذلك 

 .سيكتب له النجاح

بعد االيمان بصانع هذا الكون ، : كلمة اخيرة 

ستعود االمة العراقية متجاذبة لتنوعاتها قطريا 

لحقيقي ومحافظيا ليكون العراق في الموقع ا

 .الذي يرتضيه شعبه العريق

 ــــــــــــــــــــــ

الواليات المتحدة  -فرجينيا -فيرفاكس *  

 االمريكية

 

  

* سامي صالح عبود العامري  

 

 

 

 

في حديث بين امير قطر والوزير العراقي الزائر ،  ”

ماذا حل بالعراقين اصبحتم في وضع " تسائل االمير

يرثى لكم بعد ان كنتم امة يحسب لها حساب بين االمم 

العربية ولحد ما بين االمم العالمية؟ والنحتاج الى رد 

الوزير الزائر هذا ، فالجواب قد نتداول عناصره هنا 

ومن ثم نتواصل بالحديث عن امكانية التجاذب في 

 “ .جسم االمة العراقية
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اجنبية متعاقد معها لمعالجة ما يواجه عقدها 

من إشكاليات، وقد حصل ذلك في الوزارات 

ولكن هذه الحالة تعتبر سابقة خطيرة . السابقة

بسبب ما يحيط بالوضع القانوني والتعاقدي مع 

 .هذه الشركة من سلبيات عديدة

سبق لي وألكثر من مرة ان بينت العديد : انياث

من الجوانب السلبية للعقود األربعة مع شركة 

توتال الفرنسية ولم توضح وزارة النفط 

لغبشأنتاريخه مدى معالجتها لتلك الجوانب 

السلبية التي تتعارض مع الدستور وعقود 

جوالت التراخيص األربعة االولى نافذة 

فطية بما يتعارض المفعول وحجز العوائد الن

مع قوانين الموازنة السنوية وقانون اإلدارة 

المالية االتحادي وقانون وزارة النفط وقانون 

وزارة الكهرباء ومتطلبات وزارة التخطيط 

بشان تنافسية العروض وتجاوزا على دور 

وصالحيات مجلس النواب وانعدام الشفافية 

بشكل كامل مما يتعرض مع التزامات العراق 

 .لية، وغير ذلكالدو

سبق لكم، بصفتك عضو في مجلس : ثالثا

النواب، ان طلبت من وزارة النفط بموجب 

 0200كانون ثاني  00في  07الكتاب رقم 

اوليات االتفاقية مع : كالمعلومات التالية

الجدوى االقتصادية لعقودها واالليات  توتال؛

 .التعاقدية لمشاريع االتفاقية

 

كر بيان مكتبكم ومن المستغرب هو عدم ذ

اإلعالمي أي شيء عن موقفكم ورايكم 

وخاصة ما يتعلق بالجدوى االقتصادية للعقود 

قهل . واالليات التعاقدية لمشاريع االتفاقية تلك

تم تجاهل تلك المسائل المهمة والمشروعة 

 !!!!ولماذا

يذكر بيان مكتبكم اإلعالمي مشروع : ثالثا

حد علمي ، وعلى "تحلية ماء البحر المشترك "

ال تتضمن المشاريع األربعة مع توتال أي 

، فهل هذا مشروع "مشروع تحلية ماء البحر"

ام تعديل للمشروع األصل وما هي  جديد 

 أن اـــالتبعات المالية والزمنية لهذا االمر؟ علم

 

   أحمد موسى جياد      
 

ان ما ورد في بيان المكتب  ”

اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 

جتماع الذي تراسه رئيس عن اال

 04المجلس يوم الخميس الموافق 

المشاريع  تشرين ثاني الحالي حول

األربعة المقترحة مع شركة توتال 

يعتبر بداية غير موفقة  الفرنسية

ومؤشر مقلق للغاية على مدى تفهم 

رئيس مجلس الوزراء وادارته 

وعليه . للشأن النفطي في العراق

 “ .أجد نفسي مضطرا للتنبيه

لم أجد أي مبرر على االطالق ان : أوال

يتراس رئيس السلطة التنفيذية اجتماعا 

حكوميا رسميا لمناقشة عدد من المشاريع 

بحضور شركة اجنبية، وهذا بنظري تقزيم 

استقاللية وصيانة السيادة "متعمد لمبدا 

؛ فلماذا كل هذا االذالل الذاتي لسيادة "الوطنية

 .الوطن

ر النفط العراقي عند فهل تم استقبال وزي

زيارته لباريس في شهر تموز الماضي من 

قبل أي وزير فرنسي؟ الجواب كال، فلماذا 

يتم تجاهل مبدا المعاملة بالمثل الذي يحكم 

 !!!! العالقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة

ومما يدعو الى االستغراب هو عدم اكتساب  

أي من تلك المشاريع األربعة المرحلة 

مع شركة توتال، فهذا     تعاقدية الملزمة ال

من جهة يشكك بالمبرر القانوني لدعوة تلك 

الشركة لحضور هكذا اجتماع، ومن جهة 

ثانية يضعف الموقف التفاوضي للجانب 

العراقي بشأن تلك المشاريع مما قد يسبب 

ويلحق ضررا فادحا بمصالح العراق لصالح 

 .تلك الشركة األجنبية

مفهوم والمبرر كذلك ان يلتقي قد يكون من ال

 رئيس مجلس الوزراء مع رئيس شركة نفط

 

 

 

ان مشروع ماء البحر المشترك مخصص 

أصال لحقن الماء في الحقول النفطية لتعزيز 

الضغط المكمني، وال يتطلب ذلك أي تحلية 

ر كم توضحه اوليات هذا المشروع لماء البح

  .0202منذ عام 

تضمن تصريحكم المذكور في بيان : رابعا

مكتبكم تناقض منطقي واضح وعدم تحديد 

أولويات التحرك، ـ فمن جهة تؤكد على 

تحقيق االستثمار األمثل لثروات البالد من  "

االعتماد "ثم تدعو الى تقليل "  النفط والغاز

، علما ان النفط "حفوريالكلّي على الوقود األ

 !!!!والغاز هما ضمن الوقود االحفوري

 

 
 

تصريحات  أرى من االفضل تجنب ترديد

ويفضل تحديد االولويات بشكل  ركوب الموجة

واضح وحسب دراسات رصينة للجدوى 

االقتصادية؛ وهنا أأكد ان انهاء حرق الغاز 

المصاحب واستثماره في توليد الطاقة 

ل بديل، من النواحي الكهربائية هو أفض

البد من التركيز على  االقتصادية والبيئية، 

 .تحقيقه بأسرع وقت ممكن

 

على الرغم من ان وزير النفط اصبح : خامسا

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، 

ضمن ممارسة تقليل عدد نواب رئيس مجلس 

حيدر العبادي، . الوزراء اعتبارا من وزارة د

ة النفط، حسب قانون فليس من مهام وزار

إيجاد مصادر للطاقة البديلة  “الوزارة، 

فهذا االمر تعنى به وزارات  "  والمتجددة

أخرى كالكهرباء والموارد المالية والبحث 

 . العلمي وغيرها

وأخيرا اود التأكيد بان العقود األربعة مع 

شركة توتال الفرنسية بحاجة الى مراجعة 

سليمة لتحديد  جدية شاملة تستند على مؤشرات

الجدوى االقتصادية والصيغة التعاقدية لكل 

منها، الن هذه االتفاقية مع توتال تتعارض مع 

المصلحة االقتصادية للعراق وتخدم مصلحة 

الشركة األجنبية على حساب المصلحة 

الوطنية وخاصة في ضوء انعدام شفافية 

 .االتفاقية وعقودها

 
 

 

 

                    ؤ    ث                      ط 
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هي وثيقة  مدونة من : الوصية 

جهة رسمية معينة  ، بأمر شخص 

معين لشخص اخر ، يوصي بها 

 .حقوقا له ولالخرين
 

 ال صية السيا ية

 
أذا كانت تلك الوصايا والتعاليم التي          

لفها المنصور البنه المهدي تتسم بصفة خ

الوعظ  المستعجل والكالم الشفاهي  الذي يقال 

في المناسبات العامة او الخاصة ،فأن الوصية 

السياسية قد اعتنى بها وكتبها بعناية خاصة 

في الحكم  النها تمثل حصاد خبرة الرجل

ً ان  والسياسة ،تلك الخبرة التي حاول مخلصا

دي على شكل عبارات متالحقة ينقلها البنه المه

اشبه ما تكون بالقوانين والقواعد التي ال يراد 

ونتمنى لمن يدعون بالقادة  اليوم . لها ان تخرق

الدرس  ان يقرأوا تلك الوصايا ليتعلموا منها

قبل فوات االوان ال أن يفكروا بتحطيم تمثاله 

في بغداد رغبه من األعداء الذي سحق قادتهم 

ان طول الوثيقة ال يسمح لنا  .اعداء العراق 

المقال بنشرها ،لذا سنحاول اعطاء مقتطفات 

يقول المنصور فيها موجها منها والتعليق عليها 

 :كالمه البنه المهدي
 

أتق هللا فيما عهد اليك من امور ....يا بني".

اياك والدم الحرام ،فانه حَوب عند .....الناس،

عن الحرام والزم الحالل وابتعد ......هللا عظيم،

وأقمع .... وال تسعى في االرض فسادا،......،

... المارقين  واقتل الخارجين الظالمين للناس،

واحكم بالعدل وال تشطط، واحفظ بيضة البالد 

وال تتهاون فيها لغريب او عدو،وأفتتح عملك 

بصلة الرحم والناس وال تقهر واحدا وال تظلم 

الرعية  وأياك واالثرة ،وتبذير اموال... أخر ،

،ووسع المعاش وسكن العامة وال تهجر واحدا 

واتق هللا ،فأن النوائب غير مأمونة .منهم 

،والحوادث غير مضمونة،وال تؤخر عمل 

وباشر االمور بنفسك ،وال .... اليوم الى الغد

 حولك تركن على غير ثقة،واسيء الظن بمن

وال تنم فأن أباك لم .... من ُكتابك ومستشاريك

 ولي الخالفة  ،وال دخل عينيه َغمضيَنم  منذ 

 

 

اال وقلبه مستيقظ ،هذه وصيتي وهللا خليفتي 

 ..ياليت الحكام الجهلة اليوم يقرأون".عليك
 

تبدأ الوثيقة بنبرة دينية هادئة ،يحث فيها الوالد 

ولده على العناية بامور الناس والدولة،واالبتعاد 

 عن الحرام ولزوم الحالل ،واقامة الحدود وعدم

التفريط بالوطن،ثم ينتقل بوصيته بعدم االعتماد 

على المارقين والمنافقين واصحاب الوجوه 

المتلونة،الذين ال يؤمنون اال بمصالحهم الشخصية 

بعيدا عن مصلحة العامة، وبكلمة أدق ان هذه 

االلفاظ المتعددة ليست اال ذات دالالت سياسية 

واحدة هي  المناوؤن للدولة والخارجين على 

لقانون،والذين يريدون اسقاط الحكم ا

بالقوة،والخليفة يريد لدولته ان ال تسقط بعد ان 

بناها بالعرق والكفاح  ،وان يؤمًن االمن واالمان 

والكفاية والعدل للناس، فهي  تلك شروط االسالم 

الصحيح لكنه هو ايضا من الخائنين لها ،وليس 

ة أسالم الفقهاء المزيف من اصحابالعمائم الملون

قاتلهم هللا ،وليكن حريصا على المال وبه يصان 

الوطن ،وبكلمة معاصرة السياسة االقتصادية 

للدولة ،حين يحذره ،اياك والتبذير الموال الرعية 

،الن المال مال المسلمين  لذا فقد اولى هذه 

الوصية االهتمام وصاغ كلماتها من اهل الخبرة 

 واالخالص،فاالوطان فيها عزة الخالفة،وفي

وأموالها هي ..ارضاء الشعب المحبة واالستدامة 

لذا انظر ..أموال العامة وسرقتها حوب عند هللا

الى وجوه من خان وسرق تراها وقد تحولت الى 

 ..ما تشبه الخنازير
 

لم تكن وصايا الخليفة المهدي هي الوحيدة التي 

راجت في ذلك الزمان،فتقف وصية االمام 

الشامخ في توجيهها البنه الحسن كالطود ( ع)علي

يابني اجعل نفسك ميزاناً "وسر مفعولها حين يقول

فيما بينك وبين غيرك ،وال تظلم كما تحب ان 

التُظلم،وال تقل ما ليس لك فيه علم،وال تتخذعدو 

صديقك صديق ،وتجرع الغيظ،وخذ على عدوك 

بالفضل ،فأنه احلى الظفر،وال تركن لخضوع 

. الحاجةواستكانة ،فما اقبح الخضوع عند 

وكلمات ونصائح اخرى كثيرة على الحاكم 

ويتمعن فيها ،ففيها صالح  والمحكوم ان يقرأها

 ً فاين االن من يحكمون ..االمة والنفس معا

ويدعون بوالية علي كذبا وزوراً من هذا التوجه 

 ؟..القانوني العام
 

نعم ان وصية الخليفة المنصور تعد وثيقة ذات 

في تلك الحقبة من  قيمة سياسية وادارية عالية

صادرة من اب رشيد يريد .عمر الدولة العباسية

نتمنى لمناهجنا الدراسية .لولده ان يكون رشيدا

احتوائها لتتعلم منها االجيال الحكمة والموعظة 

ال ان تهدم االثار ويلغى ..وحسن الخلق وااللتزام

 .التراث  تلبية ألعداء االمة والوطن
 

 سانية سواًء من العلماءكل الوصايا القرآنية واالن

 

 

 

 

 

او الحكماء او الخلفاء او االمراء كان هدفها 

ارشاد الناس نحو الصالح والفالح واالبتعاد عن 

االعوجاج حتى تستقيم الحياة ويعطى كل ذي 

حق حقه بغض النظر عن تطبيق فلسفة الحكم 

لكن رغم الحكمة والوصايا الكثيرة فأن .والحاكم

،وخير مثال ما فعله اغلب الناس اليتعضون

العباسيون بأعدائهم حين سلطوا عليهم السيف 

والنطع ولم ينصاعوا لدين او حكمة او وصية 

حين قتلوا قادتهم ومن جاء بهم الى سلطة الحكم 

كأبي سلمة الخالل وابو مسلم الخراساني 

لكن .وبني سهل وغيرهم كثير والبرامكة

الدراسات أثبتت ان هؤالء تدخلوا في سلطة 

فأستحقوا .لدولة فأرادوا لهم دون عامة الناسا

وال زال حكامنا . العقاب حسب رأي العباسيين 

الى االن يتقاتلون على ما تقاتل عليه العباسيون 

 ..وسيندمون ..فندموا
 

 
 

وانا اكتب هذه السطور القليلة لكي اقول ذلك 

للناس ،ليس هناك احسن وال احلى من الصدق 

فالكل حقوق شرع هللا ،واال واالعتدال وااللتزام ب

في خانة الخسارة المحتمة من الخاسرين ،اجال ام 

عاجال،ويوم ال تنفعهم ال اموالهم وال اوالدهم وال 

ها تراهم اليوم كيف هم ,..هم ما يكنزون 

منزوون ومحتقرون ال يستطيعون مواجهة 

،فعلينا ان نعترف اننا لم نستثمر قرآننا .العامة 

لالستهالك المحلي في ارضاء  واحاديث نبينا اال

انفسنا المريضة والبعيدة عن كل صالح وفالح 

وكيف زورناها خدمة للمصالح الخاصة 

ِِ االية.واألخرين   وسنبقى كذلك ان لم نعِ

والحكمة والوصية وننقلها من النظرية الى 

التطبيق ،ساعتها سنكون امة  لها مقياس حضارة  

 .؟..الكما نراها اليوم
 

كمون اليوم اين حقوق النا س في نسئل من يح

وطنهم العراق  ؟ وفي سرقة اموالهم وفي بيع 

 ؟..وانتهاك حرماتهم..وفي قتل اوالدهم ..وطنهم 
 

نحن نحترم شجاعة من يقول الحقيقة  أو 

فأين الكتاب والمؤرخين من تحدي ..بعضها

 ؟..للشعوب الحكام
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جزًءا من " اإلرهاب الدولي"أصبح مصطلح 

الخطاب الشائع في الربع األخير من القرن 

 00الماضي؛ وكثر الحديث عنه بعد فاجعة 

اإلرهابية اإلجرامية،  0220سبتمبر / أيلول 

ي حصلت في الواليات المتحدة بتفجير الت

برجي  التجارة العالمية في نيويورك، والتي 

وكان ذلك من . تمّر ذكراها هذه األيام

مبّررات واشنطن إلقدامها على احتالل 

 ؛0222والعراق العام  0220أفغانستان العام 

و منذ ذلك التاريخ وماكنة الدعاية واإلعالم  

ات وحجج في الغرب تدور، لتنتج مسّوغ

ووسائل ناعمة وخشنة لدمغ مليار وما يزيد 

عن نصف المليار من العرب والمسلمين 

" خا ة واحدة"باإلرهاب، حيث وضعتهم في 

وشمل األمر بعض دولهم التي اعتبرت 

في نوع " خارجة على ال ا  ن"و"  ارقة"

أيًضا، إضافة إلى " اإلر اب ال كري"من 

 .الحرب الفعلية المعلنة

يعتبر إرهابيًا ألنه  ت ظي  ال اعدةوإذا كان 

اليهود " بنى استراتيجيته على محاربة 

منذ أواخر التسعينيات، وأن " والصليبيين

هو اآلخر يندرج تحت الئحة  ت ظي  داعش

اإلرهاب  باستراتيجيته المعروفة وسعيه 

الدولة اإلسالمية في "المحموم إلقامة نواة 

ك ، فهنا0204في العام " العراق والشام

، "إرهابية"تنظيمات صنّفها الغرب بكونها 

إاّل أنها نشأت في بلدان مسيحيّة أو غير 

بادر ماينهوف األلمانية واأللوية )مسيحيّة 

الحمراء اإليطالية والجيش األحمر الياباني 

السّري والجيش الجمهوري االيرلندي 

، فلماذا ( ومنظمة فارك الكولومبية وغيرها

ما تقوم به المنظمات يتّم اإلصرار على نعت 

التي نشأت في بالد العرب والمسلمين 

 باإلرهاب اإلسالمي؟ 

هكذا ما تزال الصورة ضبابية، بل 

وإغراضيّة ، حيث يتم إسقاط الرغبات على 

 أنانية الواقع ألهداف سياسية عدائية ومصالح

 

 

 

 

 
 

 اإلر اب وإحتكار ال دالة  

 
 

 

   

 

ضيّقة، فالعرب والمسلمون شأنهم شأن غيرهم 

المصالح واألهداف يختلفون تبعًا الختالف 

والتصّورات، واإلسالم ليس كلّه وال حتى 

المسلمين كلّهم تنظيم القاعدة أو داعش، بل أن 

الغالبية الساحقة من المسلمين هم ضدّ 

اإلرهاب، لكن لألسف تستمر النظرة الغربوية 

إلى منطقتنا وديننا باعتبارهما المصدر الذي 

يحّض على اإلرهاب والعنف في قراءة 

رة ومشّوهة  للنصوص اإلسالمية، وهي مب تس

ذاتها التي اعتمدت عليها القاعدة وداعش 

وأخواتهما، وذلك بإغفال متعّمد لعدد من 

الحقائق الباهرة، وهي أننا كباقي الشعوب لدينا 

حضارة وتاريخ زاخرين بكّل ما هو إنساني، 

دون أن ننكر بعض الجوانب السلبية الموجودة 

وأكثر منها بكثير في  أيًضا، بل ويوجد مثلها

 .العديد من الحضارات والثقافات

 

نحن مجتمعات تتأثر بما يجري في العالم من 

في العلوم والتكنولوجيا واألفكار  تقدّم

والمكتشفات، وال يمكن بأي شكل من األشكال 

فصلنا عن جذورنا، مثلما ال يمكن فصل 

اآلخرين عن جذورهم بأحداث قطيعة 

 . أبستمولوجية مع واقعنا وتاريخنا وتراثنا

ولعّل كّل من يعتبر نفسه مسلًما، سواء كان 

متديّن،  مؤمنًا أم غير مؤمن، متديّنًا أم غير

علمانيًا أم متزمتًا، مجدّدًا أم محافًظا، يساريًا أم 

يمينيًا، يشعر بهذا االنتماء عن وعي صميمي 

بأنه جزء من هويّة كبرى أسمها اإلسالم، وهو 

يحتفل بأعياده اإلسالمية ويطلق األسماء 

اإلسالمية على أبنائه وأحفاده ويقيم مراسم 

ية، بل أن العزاء والدفن على الطريقة اإلسالم

بعضهم ال يأكل اللحوم إاّل إذا كانت مذبوحة 

على الطريقة اإلسالمية، لكن هذا شيء 

 .والتنظيمات اإلرهابية شيء آخر

 

 

 

 

ذا كانت هذه التنظيمات تحاول أن تستمدّ وإ

شرعيّتها من الدين الحنيف، فإن بعض الحكومات 

هي األخرى تنسب نفسها إليه وتحاول أن تمنح 

بتشدّقها، ويبقى اإلسالم " الشرعيّة"نفسها مثل هذه 

، بغّض النظر عن االدعاءات والتبّجحات حضارة 

وهويّة ألمم وشعوب وتكوينات عرقيّة وإثنيّة 

وساللية لعبت دوًرا في توّجهها وفي نظرتها إليه، 

دون أن تضع حاجًزا أمام انخراط المسلمين في 

 .الركب العالمي نحو الحداثة والمدنية والتنمية

لقد ارتبط اإلسالم بوجدان الشعوب العربية 

واإلسالمية واضطلع بدور كبير في التصدّي 

ة لمحاوالت فرض الهيمنة واالستتباع ومحو الهويّ 

منذ حروب الفرنجة إلى محاوالت االحتالل 

االستعماري وصواًل إلى عمليّات التغريب 

واإللحاق االقتصادي ونهب الموارد، وهو يمثّل 

المشترك اإلنساني الذي تستند إليه الهويّة بغض 

النظر عن اللغة والقوميّة، وتبقى حاجات 

المجتمعات اإلسالمية مثل حاجات المجتمعات 

لصحة والتعليم والعمل والعدالة األخرى إلى ا

 .والتنمية

لقد اعتمدت السياسة الغربية على وجهات نظر 

" فالمجاهدون األفغان"انتقائية بخصوص اإلسالم، 

أيام االحتالل السوفييتي يستحقّون الدعم، ولكنهم 

بعد تصدّيهم للسياسة األمريكية، " أبالسة"أصبحوا 

ية وأي موقف اعتراضي ضدّ السياسة األمريك

جدير بالذكر أن . يمكن وضعه تحت هذا التوصيف

جهودًا حثيثة نظرية وعملية قانونية وسياسية، 

بذلت طيلة نصف القرن المنصرم لتعريف 

اإلرهاب الدولي، لكنها لم تصل إلى النتيجة 

المرجّوة، وذلك وحده يكفي إلقامة الدليل على دور 

ف القوى المتنفّذة التي ال تريد التوّصل إلى تعري

وتتصّرف " اإلرهاب الدولي"مانع وجامع لمفهوم 

على هواها باتهام دول وحركات وتيّارات 

باإلرهاب حتى وإن كانت هذه تدافع عن حقوقها 

حق احتكار ضدّ احتالل أراضيها ، مانحة نفسها 

، األمر الذي يثير كثيًرا من الصراعات ال دالة

والتحديات بشأن الخصوصيات الثقافية والتنوير 

  .لحداثة وعالقة الدين بالسياسة والقانونوا
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  سناء مصطفي . د.أ       

 

 

 0202-0200في أحد أيام العام الدراسي 

وحينما كنت  كالمعتاد ألقي محاضرتي في مادة 

طلبة قسم اقتصاد األعمال االقتصاد الصناعي ل

كلية العلوم المالية واالدارية بجامعة الطفيلة  –

التقنية في األردن الشقيق، خطر في بالي اسم 

" افتح يا سمسم أبوابك نحن األطفال"برنامج 

الذي استشهدت به كمثال على صناعة االفالم 

التعليمية في الوطن العربي من حيث دقة 

على المشاهد  االخراج السينمائي وتأثيره

بادرت مجموعة من . والمتلقي بنفس الوقت

الطلبة من الجنسين باغناء المحاضرة بأنهم 

. مدينون لهذا البرنامج في تعلم اللغة العربية 

وقتها تذكرت المخرج العبقري العراقي 

المرحوم فيصل الياسري، وما بذله من جهد 

كبير مع بقية الممثلين من عدة أقطار عربية 

. ج هذا المسلسل التعليمي التربويفي أخرا

يا وطني العراق . وقتها فكرت كم أنت عظيم

حينما تساهم في اخراج مثل هذا المسلسل الذي 

ساهم في تعليم اللغة العربية لماليين من 

 .االطفال في الدول العربية واالسالمية

 

 
 

 

 

 

  

 

 

   يزهير الياسر. د         
 

 

 ..ي  ا على رحيله 02بم ا بة  رور 

 في   ..ا تذكر أخ 
 

 سكت الصمت،،، وضاعت الكلمات،،

 وغضب الهمس ،،، فاالخ الكبير قد مات ،،

 وما عاد االمل كما كان ،،

 ازداد الظالم،،، فقد انطفأت شمعة اخرى

تذكرت الجواهري وقصيدته ؛اخي ! ياويلتي 

 جعفر،،

 : ووقفت حائرا القول

 فيصل يادرة الزمان وحبيب امي،، اخي

 لقد غدر بك الزمان ،،، وغدر بك من كان؟

 لقد عشت تعاني من َمن افسد عليك المرح،،

 قلق ،،، ووحدة ،،، اال من الغرباء ،،،

احبك الجار ، والتلميذ ، واالطفال وابناء 

 العراق ،،،

 

 وهمست في اذني ،،، هكذا احسن ،،،

 ،،،ولكنك لم تخبرني بانك تودع 

 كنت فرحاً جدا،، في اخر لقاء،،،

 ! فمن ياترى افسد عليك الفرح ؟

 ياعزيز بيت ابي وامي ،،،

 يابن العراق ،،،

 
 

                     

 في   اليا ري و سلس  إفتح يا  مس ... خاطرة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

أدناه صورة فوتوغرافية من النيت حيث يظهر 

فيصل الياسري مع مجموعة من فيها المخرج 

الممثلين اللذين ساهموا في هذا المسلسل 

 .   التلفزيوني
 

رأى برنامج افتح يا سمسم التعليمي والتربوي 

النسخة العربية النور ألول مرة في العام 

 2م، وجاء الجزء الثاني منه بعد مضي 0272

م، فقد تمكن هذا 0200سنوات فأُطلق في سنة 

من تحقيق ثالثة أهداف في آٍن البرنامج الرائع 

واحد، وهي األهداف التربوية والتعليمية 

والترفيهية، وكلّي إيمان أنّك ستُدهش عندما 

تعلم أّن هذا البرنامج المثالي ينحدر من أصوٍل 

أمريكية، فهو مأخوذ من مسلسل يحمل اسم 

شارع سمسم، ويشار إلى أنّه قد حقق مكانةً 

كثر ريادةً على مرموقةً ليكون البرنامج األ

صعيد الوطن العربي بأسره من خالل تغذية 

ثقافة األطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

سنوات بحواٍر هادٍف يقدمه مجموعة  4-02

من الشخصيات التي ذاعت شهرتها منذ ذلك 

  .الوقت كنعمان وملسون وغيرهم
 

  
 الفنان الراحل فيصل الياسري

 

 قلق ال مت 
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   عصام الياسري              

 

 

في برلين " بيت األدب"استضاف مؤخرا 

Literaturhaus Berlin  ألمسية شعرية

" مازلُت أتنفس... الفرات، النخيل"موسومة 

الشاعر العراقي المقيم وعائلته منذ سنوات في 

العاصمة األلمانية برلين فارس مطر، رافقه 

العزف المنفرد على آلة العود الفنان الفلسطيني 

المبدع بكر خليفي، فيما قرأت السيدة إيفا 

ان القصائد التي قام بترجمتها إلى اللغة ليتشم

األلمانية التونسي األصل طارق المحمودي 

الحاصل على شهادة الدكتوراه بجامعة برلين 

الحرة عن أطروحة حول أعمال الكاتبة 

الفنان التشكيلي . األلمانية باربارا هونيشمان

العراقي أحمد حسين شارك بعرض لوحات فنية 

تتواءم مع معاني ذات أبعاد رمزية قيمية 

 .القصائد ومضامينها التعبيرية ـ السردية
 

بيت األدب الجهة المضيفة، مؤسسة عريقة 

عامة لترويج الثقافة من قبل والية برلين، وهو 

يقيم سنوياً عشرات الندوات . فيال تاريخية

والمناقشات والمحاضرات والمؤتمرات 

تم افتتاحه في يونيو . ومعارض الفنون والكتب

باعتباره األول من نوعه للترويج غير  0200

المباشر للمؤلفين الناطقين باأللمانية وغيرها، 

فضالً عن القضايا األدبية والجمالية في األدب 

تولى الشاعر إرنست ويتشنر . الدولي المعاصر

في كانون . 0207حتى عام  0224إدارة البيت 

، أصبحت العالمة األدبية 0200( يناير)الثاني 

جيلينك ومؤرخة الدراسات والفنون جانيكا 

األمريكية سونيا لونغوليوس مديرين مشتركين 

 .للمؤسسة
 

في نص مختارات اإلشهار المتعلق باألمسية 

على ضفاف بحيرات برلين يعاود الشاعر : جاء

العراقي فارس مطر الجلوس بين الفينة 

. واألخرى يتذكر نهر الفرات وأشجار النخيل

ن هنا مع إطاللة على ُكتبت قصائده في برلي

يعيش اليوم في برلين، يتآلف مع . الوطن البعيد

. مجتمعاتها ويستمتع بمعالمها وموروثها الثقافي

يعتبر هذا بالنسبة له امتدادا مهما لتجربته 

الشعرية، حيثما تتالقى الثقافات، فالشعر 

ليالي ألف ليلة  أمسية عراقية من... والموسيقى

 .   وليلة
 

  أَةٍ من أَرِض بِدايَتِنَااؤِمُن بامر

 في ِجَهِة األَصداِء اآلنَ 

ً ..تُِعدُّ قصيدَتَها بِتَأَنٍ   كالبُّنِ صباحا

 

ُح َخيَط الَخفَقَاِن بِأُغنِيَةٍ   وتَُسّرِ

 من يَِدها تَتَدَلّى تُفاَحتُنا وَمسافَتُنا 

 َستقوُم بَِرسِم تََكسُِّرها

 ُمدِركةً أَنَّ اللَّوَحةَ دوَن نِهاياتٍ 
 

في امسيته الشعرية الساحرة لم يتناغم الشاعر 

النظرة الشابة وغير الهرمية في الخطاب  مع

األدبي السائد في فلسفة لغة الشعر وحسب، إنما 

جعل الموسيقى حاجة ديناميكية تتفاعل مع 

التنوع الثقافي كما وتحاكي أبحاث الخيال دون 

أغلب نصوص فارس الشعرية، ". شهرزاد"

على الرغم من انها تمتلك الكثير من 

وحزينة للغاية،  الهارموني، أال انها مؤثرة

وبعضها أشبه بنص تعويذي يهدف إلى إنتاج 

تأثير سحري، مصحوب بارق الغناء واإللهام 

ربما كان يدرك . المحسوس" المادي"الفيزيقي 

ذلك فاحتمى بالموسيقى إلنصاف أوجه التشابه 

واإلختالف بين الثقافات على طريقة األلماني 

أستاذ األنثروبولوجيا  كريستوف وولف

القصيدة منذ القدم تنتمي جميعها إلى . ليموالتع

النوع الغنائي، أصوله تعود إلى الثقافة اليونانية 

في ذلك الوقت كانت الكلمات الشعرية . القديمة

أغان، اليوم تشكل من بين  Lyraال تزال تُدعى 

: النصوص ما يعرف باألنواع األدبية الثالثة

 .  الشعر والملحمة والدراما
 

 ثا ية   وجه  يَب   شاعر   بيت  ف 
                                      

  أَنجو أَن أُحاولُ  كنتُ 

  ِهجَرتَهُ  يَحِملُ  َوجهي

  الريحِ  َصوتُ  يَملَُؤها ذاكرتي

  َوتَُؤِجلُهُ  باآلتي تَحلُمُ  ُوُجوه  

  َخَطَواتي على تَُمرُّ  اآلنَ  أَنتَ  ها

  َضعفي نأَمةَ  على وتَُهشُّ 

  َضياعي ِمدهاجَ  َشغَفٍ  في تَت بَعُ 

  المائيَّ  صاحبَنا يا معي، ستضيعُ 

  صاِمتة   فدمائي نابضةً  أُغنيةً  أُريدكَ 

ِ  لبيتي تقولُ   اآلَن، أَنتَ  ها   الطينّي

  اإِلسمنتِ  نحو بعيداً  طارَ  لقد

  والفوالذِ  بالمنفى تأنَّقَ 

  غريباً  وصارَ 
 

نصوص الشاعر فارس مطر يمكن جدولة كل 

ك النصوص ذات العناصر بما في ذل -نوع منها

عادة ما . إلى أحد تلك األشكال الثالثة -الخيالية

يشار لألنواع األدبية المتنوعة الثالثة، الملحمة 

". أشكال الشعر الطبيعية"والشعر والدراما باسم 

أكثر قصائده اقترابا للشكل الملحمي السردي، 

(. الفرح المتأخر يغمرني: )هي قصيدته الطويلة

أن القصة : نثر وتتميز بحقيقةوهي مكتوبة 

يظهر أحيانا وأحيانا أقل (. خيالي)يقدمها راوي 

تم . وضوحا كشخصية مستقلة في عالم السرد

تقسيمها إلى أشكال ملحمية صغيرة وأشكال 

  قال... ملحمية متوسطة وأشكال ملحمية كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

يستهل : ))فيها الدكتور هشام عبد الكريم العكيدي

الشاعر العراقي فارس مطر قصيدته الطويلة 

 (:الفرح المتأخر يغمرني)
 

 أجهلني

 ال شيء يُعّرفني عني

 أتحسس أوصالي

 أبحث عن جسدي

 وأقول لمن يجمعني

  .ال أتشابه
 

ر للحزن رسم بهذا التصريح المثي: يضيف

الشاعر صورته التي كان للحرب الدور الكبير 

في تشكيلها، إذ كما نعلم أن الحرب هي تقويض 

والقصيدة هنا . لكل أشكال الحياة والفرح والجمال

وبشكلها العام جاءت على شكل استذكارات لما 

الحرب التي عاشها  مر به الشاعر خالل فترة

ار جر)وكان جزءاً منها فتحول عمره إلى 

بعد أن رأى آالف الشبان يتحولون إلى (. كسرت

أما هو فتحول إلى يباس . محض ركام محترق

بفضل ما تركته الحرب في نفسه من 

 .انتهى.(( انكسارات
 

 
 

كما هو الحال في قصيدة، الفرح المتأخر 

يغمرني، التي كان لها بسبب انتمائها الشعري 

ئية المتميز كقصيدة تقرأ على انها تعاويذ، غنا

ملحمية درامية، دورا رئيسيا في بنيوية 

النصوص الجديدة األخرى التي امتعنا الشاعر 

في اغلب تلك " انا"نجد الـ . فارس مطر بسماعها

من .. القصائد، سمة مميزة، لسيرة الشاعر الذاتية

الميزات الموجزة التي تميز قصائد الشاعر عن 

بارات األنواع األدبية األخرى، اللغة الرمزية والع

أيضا، القافية . المربوطة وتقسيمها إلى مقاطع

وايقاعها الجمالي على ترجمة القصائد الى 

ومن نظرة عامة، فإن . األلمانية بشكل منضبط

الغنائي في شعر فارس، على الرغم من أنه 

، يشكل الجوهري الذي تندرج "يلتحف الحزن"

من ناحية أخرى، .. تحته جميع أشكال الشعر

ً في هيمنة النمو ذج االستيعابي الذي كان واضحا

التصميم اللغوي ورصانة اللغة البالغية، أيضاً 

التعبير عن األفكار والمشاعر واالحاسيس بشكل 

أفضل من خالل ترك الكلمات مساحة كبيرة 

للتفسير، او القيادة الى عناوين واسماء 

  والضمني ومعلومات، او التمييز بين الصريح
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                                  طرفارس  ..فضاءا  ف  لغة ال  ر جماليا 

 

   ذلك المهجر فيشاعر   
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 ال ي ة لتجهي   جا ية خطة
 

 
 

 يكيفون الدينية عطلهم كثروا

 يطربون المزيفة المراقد من كثروا

 ضدهم العالم كل ان وهماوهم

 االيادي بوس على علموهم

 بينهم اشيعوا واخرى فترة وبين

 المهدي ظهور قرب

 اهم الكربالئي باسم مجلس حضور

 النهائية السنة المتحان التحضير من

 الواعي المثقف من حذروهم

 الحسين ضد بانه اتهامه وعلموهم

 االشخاص عبودية فيهم كرسوا

 مالحظة

 تلومون ال

 

 (  يج)ردون    ي

 

 
 

 لغة ال  ر  جماليا  ..ب ية

 

 

 

  

 

              

من حيث خصائصه بما فيها صورة المشهد 

" بروميثيوس"الرومانسي، كما تمثله قصيدة 

 .ليوهان فولفجانج فون جوته
 

 قالت؛  

 َستَدوُس باِلداً ال تَعِرُف ِجلدَكَ 

 أَو َخَطواتِكَ 

 ال تَسَمُع إِنشادَ الُجرحِ 

 يكَ َونَوتَاِت التَّعَِب القافِِز ِمنَك إِل

 تَفِقدُني, تََواَرت  قائِلَةً 

 قلُت إلى أَيَن؟

 ..فَقالت؛ ال أَعلَمُ 

 لكنِّي َسأَُعلُِّم ذاتََك فُقداَن األَشياءِ 

 َسأُنِسيَك قَصائِِدَك الَمقتولَةَ 

 َسوَف تَشيُخ وتُسأَُل َعنها

 لَِكنََّك ال تَعِرفُها

 َوِلَمن  ُكتِبَت  

 َوَمتى؟ .. في أَّيِ َمكانٍ 

 َوَعلَى َمسَمِعَك الهاِمدِ  ..َسنُغَنيها

 هذا إِن ُكنَت بِنَعٍش 

 لكنَّ األَرجَح أَن تَنتَبِذَ التِّيهَ 

 فال تَدري أَو تُدرى

اتََك للضوءِ   تُطِلُق ذَرَّ

 وتَمضي بَِخساراٍت تَلتَِمعُ 

 الرقَصةُ غائِبَة  

 لَن يَأتي َجسدُكَ 
 

 
 

الشاعر فارس مطر كما يبدو لي أنه شديد 

لملحمي، كاهتمامه المباشر في االهتمام بالنص ا

صناعة الحدث الدرامي في قصائده في شكل 

حوارات أو مونولوجات تقسم النصوص 

عادة القصائد ال . الدرامية إلى مشاهد وأفعال

تحتوي على نص مستمر، لكنها تتكون من 

مقاطع شعرية وأبيات بالغية ال تخلو من اإلثارة 

 واإلبداع كالتي وجدناها في نصوص فارس

بنية المقاطع : بخصائص أدب الشعر وسومةالم

الشعرية والُجمل، التوضيحات اللغوية والشكل 

الغنائي الذي كان في العصور القديمة يؤدى 

غنائيا بواسطة مغن يرافقه قيثارة كما ينصب 

تعد اليوم، لم . على ربط المحتوى والشكل

النصوص الشعرية تغنى، ولكن ال تزال هناك 

ءة ما هو مكتوب بشكل واضح أهمية كبيرة لقرا

من أجل سماع كما فعل فارس وبصوت عاٍل 

لتتمكن التمييز بين الشعر ! اإليقاع في القصائد

بعيدا عن حكايات ألف ليلة ... والدراما والملحمة

 .وليلة
 

 

 

  

 

 

        عدنان الظاهر                 

   

 [إلى  ها ق ر السدير ] 
 

 الِقّمةُ ُجمجمة  تتآكُل مسماراً مسمارا

قا  شقّت  في الحائِط َخر 

 هدّت  جدراَن الصمِت وغالت  

 الطيُن يئنُّ 

فا  يتبادُل أدواَر الشافي والمشفى وص 

 ال يحظى إالّ بالساقِط في رؤيا نجما

 قمراً يترّصدُ عينيها جهرا

 يتصيّدُ أزرَق لؤلِؤ لحظيها طيفا

 يصعدُ يهوي إجالال

 ُم بالغيمِة في عّزِ فصوِل األحبابِ يتحم

 يدنو منها ُحبّا

 
 يستقبُل كفيها لَثما

 ويخاطُب في َجَسٍد يتفصدُّ ِسحرا

 ال يبرُح ميزاَن مكاني

 ما داَم الكوُن ثُمالةَ كأٍس ُمندٍّس فانِ 

 طاحوُن الموجِ ُصراخ  مكسورُ 

 نّكَس رأسا

 وتقاعَس حتّى أضحى أقواسا

 صوتاً يتراوُح أكداسا

 ُف رأساً أفلَس تدليسايكش

 الِقسمةُ في الدمعِة ضيزى

 ...والضدُّ يوازي الضدّا 

 ورد  في المهِد َمهاةُ 

 بغدادُ ُرصافةُ ِمصفاةٍ في السّرِ 

 ِجسر  يهوي في نهرِ 

 يتالقُّ موجاً في تاجِ 

 ُمخّضالً مكتوما

 يمضي بحراً بريّا

 الساعةُ في القُشلِة باب  مقفولُ 

ر  ت حابغدادُ شموع  ُحم   تهاوى ُرمحاً ُرم 
 

 0200نوفمبر / أُكتوبر

 

 

  

 

 

 

  

 

 ال اب در  الب

   

 

 بغدادي (آ س) روم
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 ث افة .. عل م.. تاريخ

 

   

 

 

 حوار مع الدكتور خزعل الماجدي 
 

 الباحث في علوم وتاريخ الحضارات واألديان واألساطير
 * أجرى الحوار علي الكرملي

 

 

 

 
وكل األمثلة التي ذكرتها في سؤالك . األحيان 

لم تحصل كما سردتها الروايات الدينية 

التاريخية عن الماضي البعيد ، بل سردتها 

بطريقتها هي ، أي أن سرديتها خاصة بها 

وحين تؤكد اآلثار . وفيها اختالف عن الحقيقة 

فستجد أن الرواية الحقيقية هي  اثتلك األحد

رواية اآلثار والشعوب القديمة ، وأن الروايات 

الالحقة فيها أمور لم تحصل كما كانت وهي 

 .مصاغة بطريقة مختلفة 
 

 ا ال رق ف  فكرة الخل د بين الحضارتين • 

الرافدي ية والم رية؟ وأيهما األفض  أم لك  

   هما إيجابيا  و لبيا ؟
 

قبل الموت والبحث عنه واضحاً كان الخلود 

وجليّا فى تراث وادى الرافدين ، أما الخلود 

بعد الموت واالستسالم له فى حياة االخرة 

فواضح وجلّي  فى تراث وادى النيل ، أي أن 

ً عند  الخلود قبل الموت كان هاجسا ملحا

العراقيين القدماء ولكنهم اعترفوا بعجزهم شبه 

ك اخترعوا الكامل عن الحصول عليه ولذل

بدائل جزئية عنه كالمعرفة والتكاثر واإلسم 

أما المصريون القدماء فلم . إلخ.. والشفاء 

 يبحثوا عن الخلود فى الحياة النهم كانوا

يؤمنون أن االنسان خالد أصال وأن وهلة 

الموت ما هى اال حاجز شفاف لالنتقال من 

الحياة االولى الى الحياة االبدية ولذلك حنّطوا 

دهم واخترعوا السيناريوهات التى تؤدى أجسا

بالصالح الى جنات اوزيريس وبالطالح الى 

 .كالب ونيران وأفاعى الدوات

والحقيقة أن طريقة النظر الى الحياة والموت 

والخلود مختلفة تماما فى الحضارتين الرافدية 

 .والنيلية
 

  ح ر تاريخ ال ن
 

-بحسبك ، فإن كتب تاريخ ال ن ال ربية  •

تل  المخ  ة لماض  الم ط ة أو    اء

قليلة جدا و  دو ة ف  ب ض  -لحاضر ا

 األ اكن واألح اب،  ا السبب ف  ذل ؟
 

السبب هو عدم االهتمام بتاريخ الفن ، والنظر 

ً للدين أو السياسة مثالً،  له كأمر هامشي قياسا

 ، ً ً معيبا ً حضاريا وهذا بحد ذاته يؤشر تخلفا

لوسيلة األعظم لنقل ألن الفنون هي التي كانت ا

 . حقائق تلك األزمان عبر حقول الفن كلّها

مازلنا نميل للتخلف واحتقار الفنون ولذا تجد 

 .أن تقدمنا بطيء وممّل 
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السياسة تحتاج الدين ألنها وجدته نظاماً 

ً جاهزاً يمكن ان تسيّره وتتالعب به   اجتماعيا

 . لتنفيذ خططها ومصالحها 
 

عذاب ال بر، اآلخرة، ال الة، ال  م، • 

    ذه الط  س  ح  رة بدين . الحج

ن واحد، أم أن   اك ب ض الط  س قد تك 

  ست سخة  ن ع  ر  اب ة؟/ ت ارثة
 

كل هذه المفردات وغيرها كانت موجودة مع 

بداية األديان القديمة وقبل األديان التوحيدية ،  

. وكّل ديٍن كان يمارسها بطريقته الخاصة 

والشك أن األديان التوحيدية ورثتها من 

األديان التي قبلها لكنها لم تستنسخها نسخاً كما 

ا تتناسب مع عقائد التوحيد التي تقول بل جعلته

 .نادت بها فأصبحت خاصة بها 
 

 
 

   الرواية التاريخية الدي ية ت دم   ا  •

ح ي يا؟ فه اك الكثير  ن الروايا  الت  باتت 

وقائع حدثت بال    ويب ى عليها الكثير،  ث  

ط فان   ح، أ   الكهف، و ليمان الحكي ، ال 

لمية تؤكد أن  يما وأن   اك آراء تاريخية ع

 ذه الروايا   ب ت ظه ر الديا ا  

 الت حيدية؟
 

الرواية التاريخية الدينية ، في العصر الوسيط 

بشكل خاص ، التقدم حقائق تاريخية بالكامل 

ففيها شيء من التاريخ وشيء من األسطورة 

والخرافة ، والنص المروي مضخم ومنقول 

 ومنسوخ وفيه مبالغات وأساطير في كثير من

 

 

 

 

 

 

 تتمة
 

  ح ر األديان
 
لماذا با  صراع األديان  ن أبرز ص ا  • 

 المرحلة الحالية وال ترا  الساب ة؟
 

صراع األديان قائم منذ العصر الوسيط والى 

يومنا هذا ، وهو ليس األبرز في عصرنا ، بل 

هناك اليوم صراع ثقافي واقتصادي واعالمي 

في مناطقنا . الخ .. وعسكري وسياسي  

سالمية يعمل صراع األديان بشكل أقوى اإل

من غيره من الصراعات ألن األديولوجيا 

الدينية هي المسيطرة على الدين اإلسالمي 

بشكل خاص وألن اإلسالم ، اليوم ، مصاب 

بداء اإلسالم السياسي ، ولذلك يجب أن ينشط 

الجانب الروحي فيه بشكل أقوى ليكون 

 .الصراع أقّل 

 

 (ل  األ اطيرع)  ح ر المث ل جيا 
 

إذا  ا قل ا وفق ت ديرك  أن اإل سان لجأ إلى • 

السحر وال   ذة قب  ظه ر األديان، وإذا  ا 

اعتبر ا أن طبي ة تل  المجتم ا  ف  

ال   ر الساب ة وعدم   اكبتها للتط ر 

كا ت بحاجة إلى أديان  ن أج  تبديد  خاوف 

 ا، فاآلن أين تكمن حاجة ال   ب ف  

إلى األديان؟ السيا ة تحتاج  ع ر ا الحال 

 إلى الدين أم ال كس؟
 

األديان على المستوى الشعبي مازالت تمثل 

حاجة واضحة ألغلب الناس ، ألن اإلنسان 

ً بتوحش الرأسمالية  الحالي مازال معذّبا

وبضغط اإلعالم وأجهزة التواصل ومازال 

مهدداً بحياته اإلقتصادية واألمنية ، فهو 

دين ليرتاح فيها ويحتاج أن يحتاج الى واحة ال

ً يحميه ويقف معه أمام شرور  يشعر بأن ربّا

 أن الحياة ويشفع له بعد الموت ، والشك
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           ط                         س    ....     

 

   

 

 

  ابو ذر الجبوري             

 

 د وقفت الخطوات، قطعت اإلشارات المرورية،لق

على جهة الشارع المزدحمة، اوقفتني لوحة 

 تشكيلة؛

 .اصرت علي الوقوف، واستغرب عني الحمقى

 .سطع بريق من أقبية غائرة

 قابلت فتاة مرسمة حتى

 كانت تلون لون تفكير اخر،

 قدمت فرشاة قدمت ملونا خشبيا صغير

 لمزج االلوان،

 .ة عوض نظرة عن ذلكللعاشقين والمار

 كنت وقتها، معجب بلوحة اثرة حقا،

 .لكن، نزوعها خطفها مني

 حلمت ولكن مرة كل قبلتين

 .واالن اصبت بقرحة

 انتابني ان اللوحة للعالم ايضا كانت مندهشة

 اللوحة مثل معدتي الملتهبة، وهذه األلوان اللزجة،

كانت نظراتنا المصابة بعسر الحب، هي أفكارنا   

  قتلعن ال

 .تصوراتنا المتضررة والمضخة بااللم والدمار

 منذ ان اندلعت الصحف إدراج صمتنا ،

 .ركلت صمتي انه قد ال يسكت برضا

 كيف مني، من محتوى بريق اللوحة النشط

 من نفسي الى الفتاة الغاضبة نفسها

 .مع النظرات الهادئة المبتعثة مقابل األخر

 كيف لنا ان نصرخ سويا

 حد، حيال األغاني المأجورةبوجه مقابل وا

 من اجل انتصار عظيم؛

 .قالت؛ همتك على الدرب يا حبيبي

 وعرفت حينها، اللوحة عادت خالية الوفاق،

 .باأللوان و الفرشاة والحجر

 من على الشارع لدي عيون اللوحة وامضة 

 وفرشاة الفتاة رغبة في النصر،

 وعلى المارة الوقوف

 تركةمن اجل اإلرادة والوسائل المش

 إلنصاف الملون الخشبي المتنوع

 من اجل الحق علينا ان ننحاز،

 .مع الوان هذه اللوحة وذكريات الحروب القاسية

 لكن ما هي منابع الوان اللوحة التي تهمني؟ 

هل الذكريات القاسية تهمني، ام الفرشاة الباسلة 

 !استمراها

 نعم، ان اضع الشوارع فرشاة بال اقنعة

لوان اللوحة، وتشذيب افكارنا وابدا في تنظيف ا

 باألغاني بديال عن ذلك،

 الن اللوحة والفتاة تنضج وتتضح في شوارعنا

 .مع حنجرة وتهديد لوحة صامتة
 

 ترجة اكد الجبوري ـ عن االلمانية*  /    

 

 

 

 

 

 

  ح ر ال  ر
 

بين ال  ر والمسرح والتاريخ والحضارا   •

 أين تجدون روحك  أقرب؟ وكيف.. واألديان

 كا ت البدايا   ع ال  ر؟ 
 

مازال الشعر يمثل لهب روحي وطاقتها 

األقوى ، لكني ال أنكر أن اهتمامي الفكري 

ً ، لكنه لم  ً وقويا بالحقول األخرى أصبح نشطا

يسرقني من الشعر الذي أجد فيه راحتي 

وجمال روحي ، فأنا أكتب الشعر كل يوم ، 

 . وهذا مايفسر غزارتي بانتاجه

هو أول بداياتي في عالم الثقافة الشعر كان 

ولي رصيد طيب من كتب الشعر نصوصاً 

 .ونظريات ، وهناك المزيد في المستقبل 
 

    ا زال ال  ر يُسّرب لك  ق ة الحياة؟  •

و   يمكن ت سير ق لك  إن ال ظي ة األعظ  

و ما " الم  / الحياة"لل  ر تتمث  ب جه  

 يتما يان  ع ب ضهما ب ضا؟
 

ك ، وقد تطورت نظرتي للشعر نعم بال ش

كثيراً ووجدت نفسي أذهب بعيداً في البحث 

عن تماهي الحياة في الموت والموت في الحياة 

، وودت لو استطيع التعبير بأكبرقدٍر عن هذه 

اللحظة البرزخية عن طريق الشعر فهو الذي 

 .يعبر عنها بقوة ودقة 
 

   ح ر المسرح
 

حديث،  سرح ال  رة، المسرح ال  ري ال• 

والمسرح الم ت ح،  ا  يزة ك   سرح عن 

اآلخر، وأيها أقرب ل ، و   قاربت  تل  

 المسارح ف  عم   سرح  واحد؟ 
 

لكّل لوٍن من هذه األنماط قوته وطريقته ، وقد 

تطورت تجربتي في التأليف المسرحي بهذه 

األنواع وغيرها ، والشك أن رؤيتي اتسعت 

تلك الوثبة مع مرور الزمن ، لكني ال أنسى 

النوعية المتحمسة التي بدأت بها مع المسرح 

فهي من أجمل ماحصل في حياتي ، وال أنكر 

أن هذه األنواع المسرحية تتنافذ في أعمالي 

المسرحية ، لكني ال أحبذ خلطاً هجيناً بين هذه 

ً أن يأتي العمل  األنواع ، والمهم دائما

المسرحي بصدق تجربته ويأخذ قالبه الفني من 

 .ذا الصدق ه
 

ت يد ” عزلة ف  الكريستال“ سرحيتك  • 

االعتبار ل ضية الم   الم ب ، حيث يتجلى 

فيها بك  أ ماطه وأ ساقه، والسؤال    ف ال  

ت  م المسرحية على ل بة التد ير المستمر 

 كما يرى ب ل شاؤول؟
 

 بول شاؤول ناقد ومنظر مسرحي نوعّي وله

 

 

التقاطات دقيقة ، والمسرحية كانت تذهب بهذا 

موجة اإلتجاه فهي لعبة هبوط وصعود في 

الحياة والموت ، كان الموت فيها  يصعد 

وينزل في ذلك الزمان المشحون بالحروب 

. وانواع الحصار والخوف ، فهي ثمرة وقتها 

اعتزازي بهذه المسرحية استثنائي ألنها أول 

مسرحية لي وألنها عبرت عن ظرفها بشكٍل 

 .واقعي وجمالي يصعب تكراره 
 

قع ال ا"   ب الحرية"ت اقش  سرحية  •

كيف جاءتك  فكرة   الجة الم ارقة .. ال راق 

الت  تتجلى ف   ياب الحرية على األرض، 

فيحاول الب ض إ زال ال  ب وفتح السج ن 

 الت  تكب  الحرية؟
 

هاجس الحرية يمأل أعمالي المسرحية ، وهو 

أحد أهم الثيمات التي اشتغلت عليها ، وقد 

عالجتها في زمن سجن الحرية وتدميرها وفي 

زمن جعلها فوضى مدّمرة ، وفي الحالين 

في مسرحية نصب .. حاولت إضاءة وجهيها 

الحرية كنت أعالج صراع الحرية مع من 

يحبون اغراق البالد في الظالم ، وحاول 

ظالمهم أن يطال رمز حرية العراق في نصبه 

الشهير هذا ، ولذلك جاءت معبرة عن 

. يةح سجون الحرية الداخلية والفكرمحاولتها فت

ً لكي نتح  .رر من وبائي الظالم والفوضى معا
 

 ا .. تأليف وال ادم أكثر 222لدى حضرتك  • 

ش  رك  وأ ت  يُحت ى بك  ف   هرجان 

األخير إلصدار المؤلف رق  "  يزوب تا يا"

 ؟ و ا    الجديد؟222
 

مازلت أعزز المشاريع التي بدأت فيها ، ففي 

) حقل الحضارت صدر لي اآلن كتاب 

وأعمل اآلن على إنجاز ( ارة اليمنية الحض

 ( .الحضارة الصينية ) كتاب 
 

وهناك كتب جديدة ستصدر لي في مواضيع 

 أخرى في المثولوجيا واألديان وفي 

ومجاميع جديدة من ( الفن الغربي القديم ) 

ألنِك تحبين الورد ، الطريق إلى ) الشعر 

، وهناك عمل مسرحي جديد ( شجرة الحياة 

 ( . ال أحد في عدن) بعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ( الحل نت: )0200سبتمبر  00نشر في *  
 الدكتور خزعل الماجديقدمه للصحيفة و  
 

 إنتهى                  
 

والصحيح ( 0)رقم  42سقط سهوا في العدد  

 نعتذر لذلك(.. 0)جزء رقم 

 

 

  خ     ...               
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 الحروف ا اور 

 

 ...على أ غا  
  

 هوانا ونمنحه نبجله

 .سعدِ  بيوم الضياء ليكتمل
 

  ال هد دمحم//  ال اعر قال
 

ً  ٔاموتُ  العراقِ  بآهاتِ   حزنا

  وحدي ٔاعيشُ  األصدقاءِ  رغمَ  و

  شعري شموخَ  للحياةِ  فٔارسلُ 

  وردي باقاتِ  للعراقِ  ٔاحملُ  و

 صبحٍ  كلَّ  ٔارضي نبضَ  ٔاسالُ  و

 جدّي مثلَ  ٔاقاوم   لم لماذا

 سعيداً  وطني يكن   لم لماذا

 التردّي زمن في اآلن ليحيا

………… 
 

  السا ر   اد//  قالت
 

ً  سيرجع  سعيداً  وطني دأيما

  التحدّي في صديقي يا وينجح

  لنبقى حضارته من ننهل و

  مجد و مالحمنا في بعز

 بانتصار الحكاية تكتمل و

 زهدِ  بغطاء ٔارضنا يغطي
 

  األديب كتب

 ال يخ رجب ال يخ //
 

  بمنزلة اليجاريها مثلك خنساء

 الفطن الشاعر ذاك - كان وقد اال

  مطرز والفؤاد قلب حسناء

 وطن اشالئها وفي العراق حب
 

 
 

  سا رال   اد//  قالت
 

 له الحروف تهدي من سيد وانت

 فنن يعتلي .طير فدونك وردا

 وقد الحروف ياشيخ بالضاد نطقتَ 

 ..المدن هذه وجدا بحرفك جنت

 

 

 

                  

  سعاد السامر               

 

 أخي الدراسة زميل

  وتوت كفاح  // العراقي الشاعر

 كربالء  //
 

 السا ر   اد//  قالت
 

 عاشقة كلُ  عيوني اقالعر ملءُ 

  تناديه اذ عليها العراق عين

 ثمر فمي يغري ال الغيورة انا

  !؟.. نخلي قال لو

  اعاليه في تروني

  الباب في وقفت

 ؟..صامدة الساح في هل

 !؟.. تلويه كيف سالحي فكري ذراع
 

  وت   ك اح ال اعر// قال
 

 داهمهم ماالعشق اذا الغيارى كل

 فديهيشدو الحنين بهم والكل ت

 محاسنه في عظيم العراق فهو

 يرديه الشيء به الجمال يزهو

 شجرا أنبتت لجذور ياموطنا

 فيه لمن أحضان البساتين كل
 

 السا ر   اد//  قالت
 

 تالقيه ريح وال العراق هو

 نباديه مادمنا الغيم على يطفو

  بداخلنا نبض وله حبيبنا

 نسقيه الحب دماء عروق ومن

 نهلو ول الخالق عهدة في بغداد

 من مائها لتراءت في مآقيه
 

 الشاعر// الصوفي

   ط ى اب   ا  

 قال
  

 فردًا جاء قد قأيد   وٕاني

 ..… ُجندي الحربِ  عند ٔاحتاجُ  وال

 

 فٔاغدو سيفي والهوى أُقاتلُ 

 وجدي يزيد حين فيهِ  قتياًل 

 سالًما فيا ُسعادُ  نزلت معي

  التّعدّي في البُطولةِ  ُصورِ  على

 ولكن حال   ولي حال   لها

 تحدّي ٔابهى في لينالحا كال
 

  السا ر   اد// قالت
 

 قومي ألعز جحفالً  اجابه

 ضدي الناس الوف كانت وان

 بارتياح خصومي عن واصفح

 جدي ببيت الدخيل نزل اذا

ً  يجز العراق المأل على  صوفا

ً  ليكسو  برد يوم في عاريا

 بتنا يوم عصاه موسى اذا

 قصدي الحق سيف البحر تشق
 

 
 

    ط ى  اب  ا  //  ال  ف  -

 .…قال
 

ٍ  كما كنتُ  الصوفيُّ  أنا   نبّي

  بمهدي أحكي أزل لم كعيسى

  المرايا في الحقائقَ  أرى وكنتُ 

 عهدِ  بعد عهدًا الُحبّ  ُسقيتُ 

  تمادت حرب   لي يُقالُ  وحين

  وشهدِ  كأٍس  على بها أصولُ 
 

  السا ر   اد// قالت
 

 بحراً  تشق عصاه موسى إذا

 التحدي قلب في عليّ  فسيف

 عة باب خيبر من دحاهاوصر

 حد بغير المراس صعب سوى

 فينا .الموشوم الفتى ولكن

 وردِ  بماء الوليد كتف على

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011040792040&__cft__%5b0%5d=AZWUEGwIAUyJuaW7-7mSV4vwcTD-D-Jsqrb4aRXDQp-b8KW9PX8zkaRm5P4lZRflOIlbozq4w8qsNXlqIKFmHC0AnJ9dc65PSWNJXxXDsINqL7Gi-2EEM0d8AsWqWXkVGUJeU3S86h-8nxJ1LYozJ8eXeZgcIawLgW4ZCOYDVwGIpg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011040792040&__cft__%5b0%5d=AZWUEGwIAUyJuaW7-7mSV4vwcTD-D-Jsqrb4aRXDQp-b8KW9PX8zkaRm5P4lZRflOIlbozq4w8qsNXlqIKFmHC0AnJ9dc65PSWNJXxXDsINqL7Gi-2EEM0d8AsWqWXkVGUJeU3S86h-8nxJ1LYozJ8eXeZgcIawLgW4ZCOYDVwGIpg&__tn__=-UC%2CP-R
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 (0)   للمؤلف  ادي ال ل ي"  دارا  ص فية"ح ل كتاب
 

   عبد االله الياسري         

 
 للمؤلف هادي العلوي "مدارات صوفية"

 عبداإلله الياسري:تحليل 

تراث الثورة المشاعية : مدارات صوفية 
 في الشرق

 هادي العلوي: المؤلف 

 004: عدد الصفحات 

                          دمشق مدى للثقافة والنشردار ال: الناشر 
 م0227

 

           ف  الج     
 

الذي وضع مشروع الدولة " النِفَّري"ومنهم 

المشاعية قيد العمل منتظرا فجرها 

والتصوف اإلجتماعي ،في رأي ..المرتقب

العلوي، ليس عقيدة، وإنما هو موقف إجتماعي 

عبد "حتى "مإبراهيم بن أده"يبدأ بـ .معارض

ويلتقي مع حركة المسيح "القادر الجيلي

المشاعية التي انطلقت نضاال إجتماعيا وانتهت 

 ً على رأي العلوي،هو  والموقف، .بعد صلبه دينا

الذي كان يحدد درجة العالقة بين الدولة 

ألن سلطة .الشرقية والمثقف سلبا أو إيجابا

الدولة لم تحارب الثقافة ألنها ثقافة،بل حاربت 

 .المثقف المنحاز طبقيا ضد مصالحها
 

وعلى الرغم من اعتقاد المثقفين المعاصرين أن 

الموقف اإلجتماعي قد فشل، فإن جوهره باٍق 

مع الحياة،يأتي بين حين وآخر بأعراض جديدة 

كما عادت روح المسيح وأهل التاو وأهل 

التصوف بأجساد البالشفة الروس، والشيوعيين 

ويدعونا العلوي .ديثالصينيين،في العصر الح

إلى التجريب، وعدم اإلستسالم إلى اليأس 

ويمكننا أن .. نحن اآلن في نقطة الصفر:" قائال

نبدأ بداية قوية وصحيحة بعد أن جربنا وسقطنا 

وقد نجرب وال .. وجربنا وسقطنا وجربنا و

ويقدم لنا أمثلة نموذجية من األعالم ".نسقط

ا، وتتماثل اإلنسانية التي تتباين مكانا وزمان

موقفا وأخالقا، لإلقتداء بسلوكهم األممي 

وقد أفرد لهم . العالمي في اختيار الموقف وثباته

 -022ص: مدار الباء" )مدار الباء"معظم 

 :وهم" األبدال"في كتابه ،وسماهم ( 050ص
 

الوتسه، أبيقورس، موتسه، منشيوس، تشوانغ "

 تسه، يسوع الناصري، مزدك، أبوذر الغفاري،

 

، عامر  (سلمان الفارسي) روزبه األصفهاني

العنبري، إبراهيم بن ادهم، الحالج، النفَّري، أبو 

 العالء المعري، عبد القادر الجيلي، شاويونغ،

 يغارلوغوته، كارل ماركس، لينين، تولستوي، ا

 ..."يوها نسون
 

 
 

 (ال لس  )الت  ف الم رف   -ثا يا
 

إذا كان التصوف اإلجتماعي يمثل الجانب 

العملي، فإن التصوف المعرفي يمثل الجانب 

وإذا .النظري الذي يدعمه في الصراع الطبقي

كان التصوف اإلجتماعي يتعارض مع سلطتي 

الدولة والمال؛فإن التصوف المعرفي يتعارض 

طة الدين، ويتميز باقتصار أقطابه على مع سل

التنظير دون اإلنخراط الفعلي في ساحة النضال 

وهو يبدأ، أي المعرفي، "..الحالج"باستثناء 

دا،ثم يبلغ ذروته "أبي يزيد البسطامي"بـ ممّهِ

، مرورا "ابن عربي"المعرفية مع الفيلسوف 

، واستمرارا "الحالج"و" أبي بكر الشبلي"بـ

عبد الكريم "، واختتاما بـ"سبعين عبد الحق بن"بـ

 ..."الجيلي
 

تتعارض نظرية الصوفية معرفيا مع الدين في 

مفهوم األلوهية،وفي مفهوم النبوة،وفي عالقة 

إن العالقة بين هللا :اإلنسان بهذين المفهومين

واإلنسان، كما يصورها الدين، هي عالقة 

تتأسس على الترغيب  .عبودية بين عابد ومعبود

والصوفية تريد أن تسمو بها،من  ب؛والترهي

 .المستوى العبودي إلى المستوى الندَّي

كل :" مثال، حين يخاطب هللا قائال فالبسطامي،

ينكر العالقة العبودية بين " العالم عبيدي غيرك

فالوجود عالقة تبادلية بين هللا  الخالق والمخلوق،

وجود هللا بوجود اإلنسان، ووجود  :واإلنسان

نحن ": ابن عربي"جود هللا،كما يقول اإلنسان بو

 ً أي هللا كالماء " الحق"و".جعلناه بمألوهيتنا إلها

فوجوده .فيه" المتجلّي"الذي يأخذ لون اإلناء

ووجود , مفتقر إلى الموجودات ألنه موجود بها

 .به الموجودات مفتقر إلى وجوده ألنها موجودة

 كما والخالق هو المخلوق؛ فالمخلوق هو الخالق،

ر البيتان الشعريان التاليان هذه العالقة يصو

  :الجدلية في الوجود

 
 
 

 
 

 

 

لذاك الحق  /ويعبدني وأعبده= فيحمدني وأحمده "

 ..."فأعلمه وأوجده= أوجدني 

ووحدة الوجود في تدامجها بين الموجود والموجد 

فليس من شئ .حدة تضادية،هي و"ابن عربي"عند 

 وتلتقي هذه الضدية الصوفية.في الوجود إال هو ضدّه

ومع ( الصينية) مع الضدية التاوية( اإلسالمية)

ويفرق المتصوفة (.الماركسية)الضدية الديالكتيكية

فإله األديان ليس .بين إله األديان واإلله المطلق

وإله المتصوفة هو ذات .جوهره واحدا بل هو متعدد

" ابن عربي"والكون عند .هي روح الكون كله.ةمجرد

يديره قانونه الداخلي، وليست القوة الخارجة 

عنه،واإلله الذي يعبده المؤمن هو المحدود وليس 

ولعدم محدودية الالمحدود فأنه اليدخل . الالمحدود

ويبدو أن في وحدة (.أي اليدخل قلب المؤمن)المحدود

النفي اليعني  ولكن هذا.الوجود نفيا لمفهوم الخالق

المادية الصرفة،؛ألن في حيوية الروح الكونية التي 

يؤكدها المتصوفة تمييزا بين المادية الصوفية 

" الحق"وإله المتصوفة الذي هو .والمادية الصرفة

فليست . يتوزع على جميع األديان السماوية والوثنية

هناك من حقيقة دينية،يستأثر بها دين دون 

لكن إله كل ُمعتِقد به هو إلهه و.واآللهة تختلف.آخر

لذا يفضل المتصوفة .الحق، وال يجوز تكفيره

بدال " الخلق"بدال من هللا،ومصطلح" الحق"مصطلح 

وحول العالقة بين الحق والخلق،وبين .من المسلمين

الكل مشهود ":"ابن عربي:"الخلق أنفسهم،يقول

فإن قال أحدهما .والكل فاضل ومفضول.وشاهد

قال اآلخر .أنت:وإن قال أحدهما. أنا:لهقال اآلخر .أنا:

والمتصوفة ربوبيون كلهم، ولكنهم ينكرون ".أنت:له

فالنبوة باطلة عندهم من حيث هي واسطة .النبوات

تتعارض مع التوحد الوجودي المباشر بين المتصوف 

ولكنهم ال يحسبونها .وإلهه المطلق الذي هو عينه وفيه

خل ال من ووحيها من الدا.كذبا وإنما هي تخيّل

ويقول أحد المتصوفة في معنى اإلستغناء . الخارج

" إن الرسل طّولت الطريق إلى هللا:"عن الوحي

وجعل . قاصدا كثرة الفرائض، والتكاليف الدينية

وقد يكون الولّي هو .تكافئ النبوة"الوالية"المتصوفة 

ألن عالقة النبي باهلل هي عالقة عابد .األفضل

 هي عالقة محب ومعبود؛وعالقة الولي باهلل

ويبرز . وشتان بين العبودية والمحبة عالقة.ومحبوب

التعارض الصوفي معرفيا مع الدين في أعلى 

درجاته، حين يصرح المتصوفة بعدم العدالة في 

تفاوت الرزق بين الخلق في الدنيا، وعدم العدالة في 

تعذيبهم في اآلخرة تعذيبا ال يتناسب في أبديته مع 

يريدون من هذا اإلحتجاج تعديل  وهم.نوع خطاياهم

صفة " الحق"صورة الدين لكي ينفوا عن 

الجالد،وصفة التاجر،كما يقول العلوي،وصفة اإلله 

المجسم الذي يبدو صنماً للوثنيين، وإمبراطوراً يجلس 

من " الخلق"على العرش للسماويين؛قاصدين إراحة 

 المتاعب، ومساواتهم في العيش والكرامة اإلنسانية

 ... (02ص -57ص: رالميممدا)
 

 البقية في العدد القادم                                  
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 من بالترجل أوال لها سمح. للنزول يستعدان

 األزقةفي  سوية جاال. وراءهاوذهب  الحافلة

 لم الذي المخابرات في ضابط منزل عنحثا ب

مطلقاً،  به تلتق لم عنه، بل شيئا تعرف رواء تكن

، بينما كان مظهره يبدو كيف تتخيل ال حتى

الطول،  قصير يكون عنه، كأن لعادل رأي آخر

وكرش وعريض،  ثخين شارب ودميم، له بَدين

 ويعشق الكالم ، صلفكبير، وسلوك متعجرف

 .النساء

 عبد خليل عن المارة بعض واءر سألت    

 اإلجابات كانت. راوية أبو: السالم، ينادونه

 ساعة من أكثر البحث ودام. نعرف ال: واحدة

 . جدوى دون

 أعمدة من المضاءة المصابيح كانت    

. الشارع أرض على ظلهما عكست قد المتراصة

 الثقيلة، والمخاوف االحساسات أقلقته وقد

 كان. بقشة يتعلق غريقك يائسة المجنونة، وفتاة

 يمضي الوقت ويرى القديمة ساعته في يتمعن

 . اآلن حتى غايتها تدُن من لم وهي

 تدفق قد المتصبب العرق من وسيل اليها نظر    

 بريح الفقري، وإذا عموده نحو وانساب عنقه من

 في فأحدثت قميصه مسامات عبر تسربت خفيفة

 . خفيفة رجفة جسده

ن ان شيئا ما ينقصه ولكن أحيانا يشعر االنسا 

يجهل اسبابه، نظراتها اليه وقربها الجسدي منه، 

ربما لم يكن لهما بُعد عاطفي، وإنما شكل من 

أشكال ملء الفراغ الكبير الذي تركه زوجها 

الراحل في حياتها، السيما لم يمض على وفاته 

فهي كانت بحاجة . سوى ثالثة أشهر وفقا لبيانها

. هلها األحزان المتراكمةالى َمن  يطرح عن كا

فهي اشارت ايضا من    خالل قصتها الى سوء 

وعزا أسباب لمسها له . معاملة أهل زوجها لها

هو احساسها باألمان، احساسها بالحنان وكأنما 

. كانت تريد ان تعبر عن مشاعرها باللمس

 .توالت أفكاره جملة من التكهنات

 

 

 

 

 

     كفاح الزهاوي                 

 

 السكر نشوة بثت قد اللحظات هذه كانت ربما

 يكن لم الذي عادل عكس ة، علىالفتا روح في

 يكن لم رأسه المفاجئ، ألن الشعور هذا لديه

 ً  للواقع تمت ال التي باألفكار الخيالية غارقا

 تجربته خالل من ذلك تعززت وقد. بصلة

 الناس، وما مع عالقاته وفي الحياة في الطويلة

 نظرته في ثابت موقف من عنها تمخض

 حاجة نم على الرغم. الرومانسية للعالقات

 ير لم انه االنسانية، اال العالقة تلك الى عادل

 اعتبرها. أحالمه فتاة أو المثالية المرأة فيها

 مع تبددت ناثرة ونسمات عابرة نزوة مجرد

 عالقة إقامة في يفكر كان ربما. دورتها انتهاء

 انها لذلك، لوال مستعدة كانت انها معها، خاصة

ب، الترا تحت مضطجع طيار متزوجة كانت

 ذلك على مخابرات، عالوة رجل عن وتبحث

 .الثالث الشهر في حامل انها

 تمسك واهتزازها، كانت الحافلة سير وأثناء  

 مع تتأرجح ال كي وأخرى فينة بين عادل بذراع

 الحادة المنعطفات أحد وفي. الحافلة تأرجح

 عادل تقع، بادر ان وشك على رواء كادت

 كتفها على يده بوضع وذلك متحفزة برغبة

 القمر، وطوقها كضوء ناصع البعيد العاري

 االحتكاك هذا. تقع ال كي مسكها نحوه، بذريعة

 أوصالها، كأنها في حميمي وميض سرب

. العاري جسدها أُنتزعت  من ثيابها و كشف عن

 ترامت حتى صدره الى راسها رواء اسندت

 حرر حتى طويال ذلك يدم لم. اليها قلبه دقات

 الخلف الى جسدها رواء عتقبضته، ارج عادل

 راسها رفعت. حراك دون قدميها ثبات مع قليال

 التساؤالت، ووقعت من نهر في عيناهما والتقت

 اللحظة هذه شفتيها النديتين، وفي على نظراته

 شدّتفجأة راحته، و في اليمنى كفها انزلقت

 واحدة كلمة تقول ان دونلثمتهما و يديه على

 أغرقته الحركة ههذ. بقبضتها عادل شعر حتى

 من الذهول، وكأنها أخرجته من طوفان في

 مصحوبا متيقظا وجعلته األخرى األزمنة

 ممارسة على نفسه يؤنب راح. المشهد بحيوية

 ولكن. الحب عالم في االندماج من بدال الزهو

 .اعماقه في يعشعش المزيف الزهو ذلك ظل

 مساكن في المحطات احدى عند الحافلة توقفت

يوم محطته  ذات في كانت التي منطقةبرزة، ال

 الباب من بالقرب ورواء عادل وقف. الثالثة

     

 
 

وفجأة وكأن حلقها قد جف، وظهرت بحة      

واضحة في صوتها، وارتسمت سمة الخجل على 

تزاحمت الكلمات على لسانها في بادئ . وجهها

تنفست الصعداء، عادت الى نفسها بعض . األمر

 :عت كلماتها بانتظامالثقة وتتاب

الوقت متأخر وعلّي البحث يوم غد  -       

 .مجددا

وسكتت للحظة وكأنها تريد ان تقول شيئا        

 .أو تفصح عن أمر، تشعر بثقله

 هي إذا عادل لهنيهة، سألها سكوتها غمرة وفي 

 .المساعدة من مزيد الى بحاجة كانت

 السفلى شفتها وعضت قليال رأسها نكست       

 :يتوقعه لم بسؤالفوجئ و الداخل من

 كان. الوقت طوال معي رائعا كنت انت -     

الخير،  وتحب طيب انسان أنك جميل شعور لدي

 قد سؤال لدي. ذلك على مثال خير الموقف وهذا

 يمكنني هل. طرحه كامرأة علي صعب يكون

 الجملة منزلك؟ وقالت في معك الليلة قضاء

 .خفيض بصوت األخيرة

 :الفهم سوء لتفادي قائلة أردفت ثم      

 في احدا اعرف ال. غد يوم عفوا، لحين -      

 .راوية أبا سوى دمشق

 :بلهجة عبرت عن اسفه عادل أجاب      

 كنِت رائعة ايضا وانت اطرائك على شكرا -     

 اخرين اربعة مع اعيش انا األسف مع ولكن. جدا

 .الدار في

 على باٍد بوضوح الخيبة وعالمات قالت       

 : وجهها

… شكرا. لوحدك تعيش اتصور كنت. ال -      

 .حال أجد ان احاول… حال كل على

 تطوق براحتيها بحرارة، وأحس عادل وعانقها

 :لها وقال. بقوة ظهره

 . اللقاء الى. سعيدا حظا لك اتمنى -      

اخرى،  مرة رؤيته تريد انها عيناها أخبرته     

 ادراجه آخر، وعاد عالم في كان عادل بينما

 عدة قبل فعل الطريق، كما نفس يسلك كالشبح

 المرة وهذه المعاكس االتجاه في ساعات، ولكن

 منتصف في الصداقة رحلة انتهت. وحده

 .افترقا وهكذا الطريق

*** 

 األخير( 2)                ...على اطراف  هر بردى
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 (3)     0000  سخ               .....      م  أل ب

      

 

 

   

 

               

 ! يا أيها الكتاب

 سر إلى سيدي األعز

 عليه بهذه الورقة فسلم

 .التي هي أول الكتاب وآخره

 يعني  أوله في المشرق 

 . ..وآخره في المغرب 
 

يوضح الكاتب عبد الملكك مرتكاض تقنيكة تكداخل    

السرد بتضمين حكاية داخل حكاية أخرى، ويكذكر 

هو، أيضاً، أن أول من انتبه إلكى التكداخل السكردي 

وروف، فككي الليككالي الناقككد المعككروف تزفتيككان تككود

وقككد الحككظ مرتككاض لككدى تتبعككه للحكايككات إلككى أن 

هذا التداخل، كمبدأ سردي، يصل إلكى سكرد ثمكاني 

أمكا فكي . عشرة حكاية فرعيكة داخكل حكايكة واحكدة

حكاية حمال بغداد وهي الحكاية التي يقكوم الكاتكب 

بتحليلها في كتابكه، فتشكتبك اثنتكا عشكرة حكايكة فكي 

حاديا بسيطا ثم ترابط وثيق، ويبدأ الخيط السردي أ

يتحككول إلككي خكككط ثنككائي ثككم إلكككى ثالثككي وربكككاعي 

وخماسكككي إلكككى أن تبلكككغ الشكككبكة الحدثيكككة غايتهكككا 

فيتككداخل الحككدث فككي الحككدث والككزمن فككي الككزمن 

والمكككان فكككي المكككان والشخصكككية فككي الشخصكككية 

والبناء في البناء فيصبح التداخل متناميا ومتشكجرا 

يكة والثانيكة بحيث نجد الحكايكة األولكى تكرتبط بالثان

بككككاألولى والثالثككككة والرابعككككة بككككاألولى والخامسككككة 

بككككاألولى والثانيككككة والسادسككككة بككككاألولى والسككككابعة 

بالثانيككة واألولككى، علككى حككين أن الحكايككة الثامنكككة 

تعكككود وتأخكككذ انطالقكككة سكككردية محوريكككة أخكككرى 

وتحافظ على عالقتها الثابتكة بكاألولى وهككذا يسكير 

 .لةالحال مع بقية الحكايات المتداخ

وبهمنا هنا أكثر أن نشير أيضاً إلى محاولة الكاتب 

عبد الملك مرتاض في دراسته عن ألف ليلة وليلة 

تقديم نبذة مختصرة عن علم السرد الحديث 

ليكتشف ويقارن بين عناصر السرد الحديثة 

 ،أشكال السرد واشتمال كتاب الليالي على غنى في

رد لدرجة يمكن اعتمادها كأصول وقواعد في الس

العربي األصيل، ويذكر بعض العناصر السردية 

الموجودة في الليالي والتي جرى االنتباه إليها في 

 والرؤية الدراسات الحديثة مثل االرتداد والتداخل

 

 

 

 

  قيس الزبيدي             
 

 

يظهككر السككرد فككي النهايككة، علككى كككل هككذه " 

المسككتويات، كشكككل خككاص مككن أشكككال الفعككل 

زاد وزمالؤهككككا فككككي السككككرد فشككككهر. المككككؤثر

يجككدون، فكككي الحكايكككات الداخليكككة، فقكككط هكككذه 

الوسيلة، لمنع الظلم، ولفكت النظكر إلكى األمكر 

القككويم، وبالتككالي إعككادة الضككالين، أكككانوا مككن 

. الجكككن أم مكككن اإلنكككس، إلكككى جكككادة الصكككواب

وتبكككين الحكايكككات، كيكككف أن علكككى المكككرء أن 

وهكككذا األمكككر . يسكككلك سكككلوكا مكككتعقال وسكككليما

مئكككات المكككرات فكككي تكككأثير ووظكككائف  نلمسكككه

فليس السكلطان هكو األخيكر فكي قائمكة . الليالي

 .“المهتدين الطويلة

ويعكككرض اسكككتعمال التسلسكككلي أمامنكككا نمكككاذج 

مختلفككة فككي مواقككف مختلفككة وفككي عالقككة مككع 

مكن خكالل أوال اسكتخدام ))مستمعين مختلفين 

اللعكككب فكككي دخكككول حكككدود المسكككموح، وثانيكككا 

ئر النكاس اآلخكرين، أي التقديم التعليمي لمصا

أولئك الذين اخطأوا وعوقبوا، أو أولئك الذين 

وأخيكككرا دفكككع الخطكككر عكككن . اهتكككدوا وكوفئكككوا

 .“األبرياء

ونحكككككاول أن نكككككذهب خطكككككوة أبعكككككد ونحكككككن 

إن الكلمكة : ))نستحضر تأكيد بوريس زاخوفا

يفعكككل اإلنسكككان ³فكككي الحيكككاة، دائمكككا، وسكككيلة، 

ذاك بواسطتها محكاوال إجكراء هكذا التغييكر أو 

فالكالم عنده يعني الفعكل . “في وعي المستمع

الكككذي يتحقكككق عكككن طريكككق نقكككل رؤانكككا إلكككى 

اآلخرين ويستشهد بستانسالفسككي الكذي يبكين 

بدوره بأن الطبيعة رتبكت األمكر، عنكد كالمنكا 

مع اآلخرين، بحيث نرى ما يدور الكالم عنكه 

أما حين نسكمع . أوال، وبعد ذلك نقول ما نرى

وال مككككا يقولكككون بآذاننككككا اآلخكككرين فنسكككتقبل أ

وينصح . ونرى، بعد ذلك، ما سمعناه، بعيوننا

زاخوفا الممثل بتوجيه كالمه لكيس إلكى األذن 

 . إنما إلى العين

 

     

 في العدد القادم تتمة                        

 

 ول  رةدرا ة فريدة ت  ر أل   ..إشارة  
 

هذه الدراسة القيمة، خص بها الفنان السينمائي العراقي األستاذ قيس الزبيدي 
 .صحيفة الصعاليك، وتنفرد بنشرها على حلقات

 وللفائدة العامة
 .سنقوم بنشرها الحقا في موقعنا األلكتروني

 مع جزيل الشكر لفنانا العزيز متمنين له دوام الصحة والسعادة
 

     

 

الرؤيكككة المصكككاحبة والمونولكككوج مكككن الخلكككف و

الكككداخلي إضكككافة إلكككى مكككا نسكككميه اليكككوم التغذيكككة 

 .“0)السردية

كذلك ينكّوه محمكود طرشكونة كيكف أن االسكتعانة 

باألشككعار تمككارس وظيفككة هامككة فككي الحكايككات، 

فاألشعار تعّوض عن الوصف والتعاليق وتجلكب 

االنتباه بواسطة وقعها وموسكيقاها كمكا تقكود إلكى 

تمنح فرصة التنفس بعد الجهد الكذي االستئناس و

 .يبذل في تتبع أحداث الحكاية

إن شككهرزاد وهككي تسككتعين بمثككل هككذه التقنيككات 

وطكككرق السكككرد المختلفكككة تقكككوم غالبكككا بتطكككوير 

الحرككككة والتشكككويق فكككي السكككرد، وإذا مكككا ظهكككر 

شخص جديد في الحكاية فمعنى ذلك حدث جديكد 

وحكايككككة جديككككدة تأخككككذ مكانهككككا داخككككل الحكايككككة 

يفكككتح هكككذا البكككاب أمكككام الشخصكككيات . ليةاألصككك

األخرى لكي تقكوم هكي بسكرد حكاياتهكا، ويشككل 

اسكككتخدام تقنيكككات السكككرد الكككثالث المعروفكككة فكككي 

الليككالي، أي ضككمير المككتكلم وضككمير المخاطككب 

ذروة فككي السككرد، كمككا يككرى  وضككمير الغائككب،

الكاتب، ألنه يمّكن السكارد، وهكو المتحكدث، مكن 

الكنص المسكرود، ثكم  أن يدخل نفسكه فكي إشككالية

يأتي اشتراك الشخصية المتحدث عنها، ومكن ثكم 

 إليه بعد ذلك، أو في أثناء ذلك، اشتراك المتحدث

وشكهرزاد ال تفكتح حكاياتهكا إال . إليه، أي المتلقي

“ زعمككوا))، فهككي ال تسككتعمل “بلغنككي))بعبككارة 

كمكا “ حكدثنا))كما هو الحال في كليلكة ودمنكة أو 

ا حريصة علكى االسكتحواذ في سرد المقامة، ألنه

علككى انتبككاه الملككك شككهريار الككذي لككم يفطككن إلككى 

دهكككاء سكككردها وقكككدرتها التكككي ال تجكككارى علكككى 

المطاولة والمصاولة على امتداد ألكف ليلكة وليلكة 

مما قادها كل ذلك إلى تغيير خطتكه الشكريرة فكي 

 .االنتقام
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                               !ُرحماك يا إبَن ُرشد 

 

 

   

 

 

  يحيى علوان                              
 

 !ُرحماَك ، ُرحماك 

 ُرحماَك يا إبَن ُرشد، 

 من صليِل البرد والغربة، 

 من ضنَِك المنافي،

 !من َشفرةِ المجاز، وسهام التورية

ُرحماَك من لصوٍص يغسلوَن الحراَم والفجوَر 

 ..عية وسورة الفاتحةباألد

 !ُرحماَك من إعالء الجهِل وإلغاء العقل 

.. والدستور " المتن المقدس"أَِعذنا من أَلغاِم 

 !القوم " تقيَّة"و
 

*      *      * 

 أحذُر كثيراً أن  يركَب القلُب العقَل ، 

 ..ويلغي الحنيُن الِفكَر 

 ..ليتني أضرُم الناَر في ذاكرتي وأنسى الحنين 

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

 

" ثورتها"قرأناَك ، يا إبَن ُرشد، أيام الجامعة و

 في الستينات، 

إلى جانب سارتر ، فانون ، كولن ويلسون، 

 ،.. دوبريه، جيفارا و لينين 

 !نعم ، كنا في َسورةِ الغََضب 

لُنا عذوقَها بوجعِ األُم  أما تَدري أَنَّ األوطاَن تُحّمِ

ُع أبناءها دوَن أمل  !تودِّ

لوطَن يظلُّ فينا ولو بقيت  في الِعذِق لكن ا

 " !َحش فَة"

، وإن  صاَر تابوتاً لألجساد واألحالم   ..وطن 

  ..لن يتغير موقعه فينا ، مهما فعل الخراُب به

 *      *      * 

 للسراِب أن  يخدََع عيَن المسافِر، ويُغالُط عيني،

 فان" أوراقَ "وللخريِف أن  ينثَُر الغُبَرةَ ويُبَعثر 

 غوخ،

 !ورق  أصفر ما تبقى من العمر، يا إبن ُرشد

 َشقَق نا صدَر الريحِ شماالً وجنوباً، 

 نبحُث عن  رائحة وطٍن في دفاترنا القديمة،

 "!!النص"لم  ندِر أننا َمَرق نا على 

  ألننا نريدُ أن  نحيا" ُعصاةً "لكن الُحّكاَم إعتبرونا 

 !مثل بقية الخلق

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

 

 

 

 ..فتهدَّجت في البنادِق أصواُت الهتاف

لو أنَّ الرصاَص يَعِقُل، يا إبَن ُرشد، ألغريته 

 بأشتقاِق إسم فعل ، 

 !!بدََل أن  يسبح في دمنا ! أو نائب مفعوٍل به
 

 *     *     * 

، في ساحة التحريِر رأيُت   خيوالً صافناٍت تُشيُر إليَّ

 ونساًء  عن الحناجِر تاَهت  أصواتُهن ،  

 ..أحسسُت بحرقة الهتاف، فيما كانت يداَي باردتان

ر، والساحةُ تغلي  !إذن، الوقُت يتخمَّ

بذيئة، تَُحثّني على " صلواتٍ "إِعالُمهم يتلو 

 !الهرطقة

 فنفسي تعاُف نكراٍت من أصٍل بركانّيٍ، 

ما :"يعاُن الصدفة، فَتَحّجروا في القمةقذَفت  بهم ق

 "!!ننطيها

 !هكذا إذن  

، يهبُط نجُم الرعاةِ كما يهبُط "الَسفَلَةُ "حيَن يَصعدُ 

 !القُندُس إلى النهر

 ..!لكنني أعرُف أيضاً أنَّ ما هو قائم  لن يبقى 

 !!ال بُدَّ يِحلُّ مشهد  جديد 

 ...سيقوُم الشهداُء من رقدَتِهم، و

 ..دَمَع فََرحٍ نَسيناهوسنَسفَُح 

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

 
 

 َكَشطنا المرايا، 

 لم  نكن  غيَر ُسّماٍر لهذا الهواء الُمعلَّق من كعبيه 

 .فوَق حبِل الغسيل

دارت الحروُف حوَل بعضها، وصاَر الصمُت واَو 

 العطِف،

ٍة في إصبع اللص  حتى غدا العقُل خاتَم فِضَّ

 ..والدّجال

َس وصاَر َخبَراً للرواةِ ووكاالت تَيَبَّ .. فاَر الدُم 

 .األنباء

 

 

 

 !والرواةُ هنـــاك.. الُجرُح هنا 

 "!نشيدُ الفََرح"شيئاً فشيئاً يِشبُّ الرنيُن، وسيعلو 

صرخات  محفورة على الصدر / هي َزفَرات  

 كالندوِب،

تَها أحَسسَت بذاكرة الفجيعة،    كلما لََمس 

 ..وهوِل المآالت

   *    *    * 

 !أما ِزلَت في قُرُطبَه ؟

إصرف النظر عن العودةِ إلى مراكش، أو 

 ..المجيء إلى هنا 

 !!فهذه ما عادت بغداد تلك 

 !سيحرقوَن كتُبََك من جديد! إحذَر  

 !!ويُعلِّقونَك على رافعٍة ، َشن قاً 

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

 وإن  كنَت منهمكاً في قراءة ما نكتب ،

 معلقة من كواحلها في ساحة التحرير، فمفرداتنا 

 ..وليس في ُكّمِ المقامِر بالدين وباللغِة البِكر

 هنا حيث ترقُُص الضباُع والذئاب ، .. 

 !يناُم النواطير عن اللصوِص والقَتَلَة والَسفَلَةُ 

لم  يبَق غيَر وميض جمٍر تحَت رماِد تُّرهاٍت 

 غبية،

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

 دفات الحزن كثيرة، أنَت تعِرُف أنَّ مرا

قد نحتاُج إلى كثيٍر منها اآلَن، كي نتخفََّف من 

 ..ثِقَِل الخسارة والقهر 

وحيَن نُفكُر باآلتي، بعد رحيِل هؤالء ، يكفُّ 

 المرء عن التفكيِر ما إذا

؟  !كان األفضل أن  يعيش أو يهلَك 

أَحقاً حيَن يَلوُح الزلزاُل موارباً تُبدي النصوص 

 ج،ما يُشبه الغَنَ

 ،  مفردة  تُِطلُّ

 !وأخرى تتمنَّع ؟

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

شهادتي على وطٍن جميٍل / تلك هي حروفي

 ! خّربوه، فضاع  

فأشهد، يا إبن ُرشد، أنني لم أستدعِ بلير لغزو 

 بالدي،

،  لم  أقل  أنَّ شاروَن أَرحم 

!" شهداء"ولم أدُع لزرعِ أنصاٍب في كل ُمدننا لـِ 

ر    !!اليانكي الُمحّرِ

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

 ..!!إشَهد  أنني لم  أكن  منهم

   !!ولم أصمت  

*** 
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 هاشم معتوق               

 

 ال الح والطالح

 عندما الشتاء خاليا من االدفء ال يفكر بالمستقبل

هناك قناعة راسخة في عقل القصيدة أننا اتينا 

 من قبائل الغجر ثم صرنا نبالء وتجار 

الحرية مثل اإليمان الذي يستخرجه األنبياء من 

 السعادة

 ال داعي للخجل عندما نستعيد أمجادنا القديمة

 

 الجل س ف  الم هى

 الهدف أن التثقل البساطة وال تشوه الوضوح

لهذا السبب كانت حكمة محمود درويش 

 ضرورية وثورية نزار قباني هي األساس 

من  لهذا السبب احببت نجيب محفوظ اكثر

 صنعة البدر شاكر السياب العظيمة

بهذه المهنية المقيدة تستطيع أن تتجنبني أو تقرأ 

 لي موضوعيتي وبساطتي

الشعر قضية لكن األهم أن تبني شخصية 

 يحترمها الجيران والشوارع واألرصفة

بدون الحميمية والقصيدة يفقد الشاعر الكثير 

 الكثير من األهمية واألهلية

 
 

 

 

  قارورة األز ار جديدة 
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 سلة خضروات المزرعة

 العصافير تحوم حولها

 !.شريط شعري خفيف للغاية
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  - القارورة  أزهار

 العصفور يعد خطواته

 !.الحبل رفيع جدا
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 - حبات الخوخ

 رة تترقب،معزتي الصغي
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 تتألأل المزارع،
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 !.فطيرة الشوكالتة تلتهما الحمالن

- 7 - 

 - معزوفتي سجلتها
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 !.من خلف الشباك 
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 - الحمالن البيض الصغار
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 !.ة لذيذةالكنافة التركي
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 !.له فراسة تلقائية، لعلع
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 البسها مالبس السنة الجديدة
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 * إشبيليا الجبوري. د. أ    

 

 !…ايعود

 النهير قديم وحزين،

 اذ عنده أتأمل الشجرة الكبيرة،

 حيث تنتشر السحابة الزرقاء انكسارها

 :وحيث يميل طائر النورس إلى الريح العاتية

 .ألمي وأقدم لك دموعي أحمل لك

نفس العطش الذي . تنتابني نفس المشقة. لقد عدت

 يصيبني

 وتغمر أذني بنفس األغنية ،

 ، وانا من تحب اللحظة التي تضاففني الصمت،-نعم 

 وتغادر، 

 .البكاء أكثر بكثير داخل القلب

 انا نفس الشيء، عدت عندك اليوم. لقد عاد القمر 

 في المسافات،لقد بحثت عن صمتك الخريفي  

 غصيت بملوحة حلقي بمرارة

 عبثًا كانت آثار قدمي بين كل آثار األقدام،

 خطوتي… مسار تلو مسار

 ظالل األشجار غابت تماما، اثات

 وهمي كلمات، على ورقة ميتة من هؤالء

 فوق سطحك الناعم تطوف،

 حين دفعت لها غصن ميت اخر

 األشجار تنوح اوراقها وهي تميل انكسارها

 ين الذي حمل حقائبي ميتة من هؤالءواليق

 طرفني سهر صيفك الماضي، حيث إختفاء

 .وأن الريح اهتزت، وقتها، ضفيرتي الطويلة فضية

 
 

 

 

 

 العودة الى الكتابة، العودة إليك ؛

 مسار المشيإعادة  

 والمشقة التي ال يمكن إصالحها تاكل البريق

من القمر، حيث الدرب الترابي القديم، وأنا أحتفظ 

 بخطواتي

 تتقدمني إليك، حينها كانت أوراق الشجرة

 تعوم عند الزورق، والقمر يمد حروفا لطين السهر،

 وانت تغرقني في الصمت ونسيم الصيف،

تي المبللة كنت تفكر في عيني وتنظر إلى ضفير

 .الشيب

 لكنك سافرت بعيدًا، وغيابك الطويل، بفعل الريح

 فقط المشقة، بالفعل كذلك تتمزق لي،

 كذلك موسم المقهى،

 فقط الغياب واالنتظار، حقا هما لي

 …وها موسم الوقت؛ عودتك

 ؟…أتعود 

 كيف يعرفنا القمر قريبا،

 وهل يميز صوت أقدامنا جيدًا،

 !فافعندما يكون الرماد في الض

 معطفي نسيك

 لكني رايتك

 وعندما يكون عالم المقهى مريًرا

 …عيناي تنتظر إليك إغالقهم

 !وان عدت متى تعود… أتعود 

 .في اي موسم للوقت تعود

 :حقا

 ال اريد ان اجدك ابدا،

 مجراك معي وال اريد

 .تدمر مشيئتك وذراعي 

 …لكن ما الذي يجعل أقدامي حرة

 ـــــــــــــــــــــــــ
 

  عن الفرنسية   أكد الجبوري. د: ترجمة 

 

 
 

 

 

 
 

 

 إشبيليا الجبوري

 
 

- 0 - 
 

 هزائمك، انتصارات ،- جدا صامتة انا

 !.مضحكة
 

 االول؛ الفصل

- 1 - 
 

 !.خطوة مخدتي، تحت وحدتي ،- الوردة

 ـ- 2 
 

 !.مقهى اليسار، الى ،- الخد منعطف في

- 3 - 
 

 !.ترنيمة القديمة، الغنيه أكن ،- جدا صامتة

- 4 - 
 

 !.صفعته من ،- خدي اعاد الرماد ،-وحدتي
 

 الثاني؛ الفصل

 ـ5ـ 
 

 !..مستعار الشوارع، معطف  ،- ينمو

-6- 
 

 !.ضفيرتي الشيء، في ملفوفة ،- المقهى

- 7 - 

 الحلم، دفن ،…كان الذي ربما ،- الشاي

 !.يمينا
 

- 8- 

 منزلة ،- الشاي  ،- االخر خدي اعطي لم

 !.ضفيرتي

-9 -
 

 أغني ولم أغنية، أصارخ ،- المنعطف في

 !.ترنيمته
 

 الثالث؛ الفصل
 

- 10 - 
 

 و رصيف، بعد رأيته ،- تماما ملفوفة ضفيرتي

 ،- جدا تةصام انا ،.!شاي كوب 42

  .!مضحكة هزائمك، انتصارات

  ياب ال هير

 
 

 

 
 

 
   
 

 ةا ت ارا   زائم  المضحك

 
   
 

  ...  ح  خ   س   ي    

 شعوب الجبوري . د.أ            
 

 

 األنهار التي نعبرها بكبرياء،

 … عن وجوه نخيل نعرفها

 بعجالة، اسراب طيور  تتلوها األلواح

 …واحدة تلو االخرى

 .األضواء التموز ية ساطعة

 خجل ،قاعات الزقورة التي نعبرها ب

 ... تكتنزها حروف ال نعرفها

 تترجل المعرفة ببطء، سلسلة تاويالت اثر

 
 

 

 

 

 تحقيقات أخرى،

 .االستفهامات غامضة، واالضافات عميقة 

 …حيث لوح النخيل السومري

 هناك عندما يتحول الطين لمعانه إلى لون السواد

 عندما أناشد غروب الشمس لدجلة،

 وجه جلجامش يبدو مألوفا بالنسبة لي ،

 أتلمس ذكرى الحب تحت النخيل

 طين السمرة المألوفةوجوه 

 لألناشيد التموزية والخلود

 …وحزن الثور السماوي

  للعشبة التي ينالها مغامرة تجاوز الغيب

 لالحقين بتاسيس  المالحم

 و الذين كانوا غرباء من قبل

 حياة اوروك التحدي، لن ينالها

 .قطاع شجرة النخيل المقدسة
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 (10   1)         أ   ث..         غ    
       

 عدنان الظاهر . د            
 

 

. أتها األولى بها سيدةً كريمة الطبع والمنشأونش

قدّمت كل ما تستطيع لتيسير وتمشية معامالتي 

بل وقادتني بنفسها إلى بعض المكاتب ثم هي 

التي أعدت كتاب كلية العلوم الموجه إلى رئاسة 

بمثيالتك إنتصار تفخر نساء . جامعة بغداد 

العراق سيّداٍت ووالداٍت وموظفات في الدولة 

 . قيةالعرا

معاون عميد كلية / الدكتور حارث إبراهيم جعفر 

 جامعة بغداد/ العلوم للشؤون العلمية 

دخلت عليه بدون موعد ُمسبق فاستقبلني 

باألحضان والقُبل وأحال طلبي على الفور إلى 

ال أعرف الرجل وال أظنه سمع . الست إنتصار 

ً في هذه الكلية في سبعينيات  سا حتى بإسمي ُمدّرِ

في . سألته هل يعرفني فلم يُجب . الماضي  القرن

حضرته عاد لي شعوري القديم وافتخاري أني 

أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم الكيمياء في 

حرمني البعثيون حتى من ذاك . كلية العلوم 

الشعور وذاك اإلحساس بالفخر فضالً عن 

حرماني من حقوقي العلمية واألكاديمية والتفرغ 

ببعض الزماالت المكّرسة للبحث العلمي والتمتع 

مكتب ) عّطل مجلس قيادة الثورة نفسه . العلمي 

إحدى هذه الزماالت التي رشحتني ( أمانة السر 

ووافقت وزارة التعليم  0277الكلية لها عام 

لديَّ . العالي والبحث يومذاك على هذا الترشيح 

كنت أستنشق هواء . نسخة من كتاب الترشيح 

مكاتب هذه النخبة من الناس علميين عذباً نقياً في 

  .وإداريين 

 رئاسة في اإلدارية الشؤون مكتب/  رائد السيد

 بغداد جامعة

 األمين الخلوق المؤدب الشاب هذا هّمة أكبر ما

 تفهم على والقادر وظيفته مستلزمات أداء على

 بنفسه أشرف.  معاناتهم ومقدار الناس حاجات

 بلغت حتى فخطوة خطوة معاملتي تمشية على

 جامعة رئيس السيد توقيع وهي األخيرة مرحلتها

 وقّع. الموسوي جواد موسى الدكتور بغداد

 وأتم للصادرة بنفسه معي رائد فحملها الرئيسُ 

 الموّجه الجامعة رئاسة كتاب وسلّمني خطوة آخر

 رئاسة/  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة إلى

 نقلتُ ]  ةالمركزي السياسيين المفصولين لجنة

 عن عجزتُ [.  سابقة حلقة في الكتاب هذا نصَّ 

 . شكره

 في العدد القادم بقية

 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 2الجزء  6ب ية حل ة 

 
 0222 األول كا  ن رين الثا   ـ ت

 زيارات وتجواالت ميدانية * 
 
 

 آخر الجزء السابق

لم يطل وقوفي بباب مكتب السيدة المديرة إذ  ))

ت  جاء دوري فعرضت عليها أمري وقرأ

 ((.مالحظة السيدة خيرية على مذكرتي 

وجدتها سيدة محترمة جداً عالية الخلق متشحة 

قالت إنتظر . كغالبية الموظفات العظمى بالسواد

عادت لتؤكد مالحظة السيدة . سأعود بعد قليل 

خيرية في أني ال أملك سند طابو وإنَّ القطعة قد 

لم تقل إنَّ ! إستغلها في غيابي الطويل غيري 

كومات البعث صادرتها فهل كان هذا ما حدث ح

أم أنَّ مؤامرة خبيثة دُبرت تحت ُجنح الظالم 

جّردتني كل ما أملك في الحياة ؟ قيل لي الكثير 

وسمعت الكثير عما جرى لممتلكات وعقارات 

وبيوت الناس خاصة تلك العائدة ألخوتنا 

المهّجرين حيث بيعت أو تم تداولها شراًء وبيعاً 

ً و إيجاراً حتى ضاعت المعالم وخفيت ورهنا

الحقائق واغتنى ّمن  اغتنى وافتقر ّمن  افتقر وما 

حتى  زالت هذه المذبحة السريّة ـ العلنية قائمةً 

محامون ومكاتب داللية ومضاربون . اليوم 

ووسطاء سوء يترصدون األراضي الخالية 

والدور غير تامة البناء لهم شبكات أخطبوطية 

التسجيل العقاري والمحاكم تنشط في مديريات 

المختصة تجمع األخبار والمعلومات الدقيقة من 

. بعض موظفي هذه الدوائر لقاء رشاوى خيالية 

هل أنا بحاجة إلى سند طابو أو أنَّ الكتاب التالي 

 يقوم مقامه ويلعب دوره ؟

رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية                            }} 

 70/ أراضي / العدد

هيئة رعاية أصحاب الكفاءات                                 

  270/  5/ 5/ التاريخ

 (مبنى وزارة التخطيط ) 

 /إلى 

 أمانة العاصمة

 تأييد/ الموضوع 

تؤيد هذه الهيئة أنَّ الدكتور عدنان عبد الكريم 

الظاهر مشمول بقانون رعاية أصحاب الكفاءات 

القطعة  وقد حصل على 0274لسنة  054رقم 

 .الزعفرانية  0مقاطعة  2/00( 540)المرقمة 

راجين إجراء ما يلزم لتسجيلها بإسمه مع اإلخذ 

بعين اإلعتبار قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته 

فيما يخصُّ  0270/  05/2المنعقدة بتأريخ 

هذه القطعة ومنع التصرف بها للمدة أسعار 

 . الواردة بهذا القرار 

 .مع التقدير

 

 

 

 

 رئيس هيئة رعاية أصحاب الكفاءات. ع

 لدين الشيخليالدكتور صالح ا

 /نسخة منه إلى 

 ـ السكرتارية العامة للهيئة

 / .ُمهنّد 

أليس في هذا الكتاب من قرارات وقوانين 

 تساوي قوة قانونية سند الطابو ؟ 

 لمن  الُمشتكى يا عراق ؟ 

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

 (7)ك ُت ف  بغداد 
 

 (0200شرين الثاني ـ كانون األول ت)

 أ ماء ال أ سا ا

مة وصعوبة المراجعات في دوائر في زح 

الحكومة وإزعاجات بعض الموظفين تحت 

دوافع شتّى بعضها واضح شديد اللمعان 

واآلخر غامض يحتاج إلى استيضاح أو إنارة 

في هذه الظروف الصعبة الملتبسة ... 

والمتشابكة تعاملُت مع بعض الموظفات 

والموظفين من ذوي النفوس الكريمة واألخالق 

الوجوه الضاحكة قدموا لي كل مساعدة العالية و

ممكنة دون سابق معرفة بيننا ومن غير وساطة 

كانوا برفيع نفوسهم أكبر من الرشى . أو رشى 

كنت حائراً كيف أفسر هذه . والوساطات 

الظاهرة وكيف شذَّ هذا الرهط الممتاز فعاَل 

وترفع ولم يتكبّر أو يتجبّر ولم يخن  شرف ما 

أنحني لهم . ظيفية يحمل من مسؤوليات و

ً وال أذكرهم أو أتذكرهم إالّ باإلكبار  جميعا

ال أحسب أنهم وحدهم يمثلون . والفخر والهيبة 

هذه اإلستثناءات النادرة لكنها الصدف المحضة 

التي وضعتني أمامهم ووضعتهم أمامي فكان 

بهم ومعهم حظي كبيراً وأن  ما زال في دنيانا 

والطاهرات الكثير من الخيّرات واألخيار 

  . واألطهار
 

 
 

 / السيدة إنتصار

أذكر باإلكبار السيدة إنتصار في قسم الشؤون 

 .اإلدارية التابع إلى كلية علوم جامعة بغداد 

أحاطتني ال أقول بما يليق بي من رعاية 

 واهتمام ولكن بما يليق وبما ينسجم مع تربيتها 
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         ر البكري               

 عام على رحيله

 

سرة تحرير صحيفة أصديقنا وعضو  حيليام حلت علينا الذكرى السنوية األولى لرأقبل 

نشر ما بعد رحيله الذي اعتدنا " منصور البكري"الفنان المبدع " صوت الصعاليك"

 ."الكاريكاتير"ت تصرفنا من رسوم وضعه تح
  

Bob Dylan, * 24. Mai 1941, my Work 2015               
  

فنان , 0205من اعمالي  ,سنتمتر 00×02ألوان مائية وقلم حبر اسود ... بوب ديالن 

بمعنى الكلمة شاعر وملحن ومغني أمريكي كان قائد حركات التحرر في العالم في 

أغانيه هزت العالم والتزال , الستينات ضد الرأسمالية واألضطهاد والعنصرية

حاز على جائزة نوبل لالدب مؤخرا وهذه احدى اهم أعماله , بمضمونها األنساني الراقي

 ألسئلة األنسانية والجواب طار مع الريحأغنية مليئة با

 برلين/ اخوكم منصور البكري .... مع أطيب تحياتي لكم أصدقائي األحبة 
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