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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 
 

لعراق، بعد انتصار األحزاب الطائفية التوافقية عربية وكردية، شيعية وسنية، مساوماتها على في ا 
تتفاقم على حساب المصالح الوطنية  ،الجديدةـ المبدأ، التزال األزمة االقتصادية ومشاكلها القديمة 

بناء البنية بإنهاء مشكلة المحاصصة وإعادة األمور إلى نصابها و والشعبية، ويتكشف زيف االدعاء
وانكشف أمر الطبقات السياسية . التحتية التي خربتها الحروب المنظمة وفساد ما بعد االحتالل

، وبلغت الصفقات ومعنوي ماديوادعاءاتها الكاذبة بمنح المجتمع العراقي فرص عيش أفضل، 
( الكرديالشيعي، السني، )السياسية واالقتصادية السرية بين أطراف منظومة اإلتالف الحكومي 

الذي نجح بتشكيل حكومة دمحم شياع "اإلطار التنسيقي " ما يبدو أن ىوعل. أعنف مما كانت عليه
 يأمريك، خارجيالصدر السياسي إلى جانب تأثير  أفقالسوداني التوافقية العتيدة، بسبب ضيق 

ة دون حدوث المساومات للحيلولالنفاق و، ال زال يمارس ذات النفاق السياسي وأساليب تركي يإيران
الصراع على إنهاء أي تغيير سياسي ملموس يستهدف عزل األحزاب المتسلطة عن إدارة الدولة و

 .السلطة والنفوذ والمال والسرقات
وتبديل القطع وطريقة تغيير مكانها على هوى َمن أتى به،  "لعبة النرد" وفيما يمارس السوداني

وعزل محافظ البنك المركزي . ة المواطنينفالزال سعر صرف الدوالر مرتفعا يؤثر على معيش
في أفلست الدولة العراقية ونهب المليارات الذي  "العالق" المحافظ السابقمحله العراقي وتعيين 

وتؤكد التقارير الدولية على أن النفط الزال يتدفق في . ال يقوم بها إال مغفل "كارثة محسوبة"، زمنه
تان العراق دون عدادات ومن دون حساب أو مراقبة أو جميع أماكن تواجده سيما الجنوب وكردس

فرض إمداد أوروبا بالنفط ل البرام عقود مشينة وتجري محاوالت خارجية. إشراف وطني عراقي
  .والغاز من دون توفير الشروط الالزمة لضمان المصالح الوطنية للعراق

الجتماعي واألخالقي، وتتدهور وتشتد أزمة البطالة لتصل إلى معدالت مرعبة ينتشر معها الخراب ا
وتتشوه الحياة العمرانية والمدنية . الخدمات العامة بشكل ال تجده حتى في البلدان المتخلفة والفقيرة

في كل المدن العراقية، ويدخل الريف مشاكل تقنية وإنمائية وفنية ومادية ال حصر لها تقود نحو 
لذي تمارسه جهات حزبية وسياسية وحكومية وتكبر ظاهرة الفساد اإلداري والمالي ا. المجهول

وأصبحت المشاركة الجماعية . يدعمها أطراف خارجية وتعمل على استمرارها مؤسسات مافيوية
ألصحاب النفوذ الجدد في عمليات النهب المنظم لممتلكات الدولة ومؤسساتها، ظاهرة شائعة تجري 

 .بمقاييس وأساليب مروعة
الذي تدعيه األحزاب الطائفية لتسويقه خارجيا، ال يمكن أن يؤسس "ة الحرية والديمقراطي" إن شعار

 نسجميال  قطعاً تحت حراب ومظلة الضغوط الخارجية، وهو مع طبيعة وأهداف من جاء بهم المحتل
لذلك ظل نظام المحاصصة التوافقي يتخبط بإجراءاته منذ ساعة  .بالمطلق مع ما هو قائم ويحدث
كم االنتقالي ومن ثم تشكيل الحكومة المؤقتة، انتهاًء باالنتخابات تنصيب ما يسمى بمجلس الح

فيما تم إقصاء . الشكلية، التي لم تتوفر فيها شروط الحد األدنى السياسية والقانونية والفنية واألمنية
شرائح أساسية من مكونات المجتمع العراقي وتجميد الخطوات الضرورية لتفعيل العمل السياسي 

التي يديرها بكل تفاصيلها منظومات أجنبية، بما ( العملية السياسية)داله بمصطلح الوطني واستب
يتماشى ومصالحها وبمساعدة أطراف سياسية عراقية موالية، بما فيهم من شارك وعمل مع ما سمى 

من شأنها حل كل المشاكل التي "حكومة السوداني " األمر الذي يجعل االعتقاد بان(. مجالس الحكم)
ويتوهم من يعتقد بأن السوداني سيتمكن الخروج من فلك . ا وطننا وشعبنا ضربا من الخياليمر به

 .وإضفاء شرعية مزعومة على عمله في ظل استبداد سياسي محموم( األحزاب الطائفية)
هل بإمكان السوداني حقا، اإليفاء : اليوم، وبعد مرور أشهر على ممارسة الحكومة أعمالها نتساءل

مها، مواجهة األحزاب والميليشيات والقوى السياسية المسيطرة على الدولة ومؤسساتها بوعوده، وأه
القضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين واسترداد  ،أيضا. ؟وتتحكم بمصير البلد ومواطنيه

أموال الدولة وممتلكاتها، أو إصالح النظام السياسي وتحقيق االستقالل الوطني وبسط السيادة على 
  .امل تراب الوطن؟ك

   المحرر                                                                                         
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    ال ح       

 
 

عراقية حتى النفس " صوت الصعاليك"
األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 

.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله
إعالء شأنه وإظهار إرثه الحضاري بأبهى 

وهي  هي التربة بكل خصوبتها. 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 . يحق له ذلك؟

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

  ..يجد فليول األدبار
 

 "      ال   ل  "
 

 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"
وَمن ال زالوا في السوح لتحقيق ذلك ووضع حٍد لنزيف الدم والقتل والفساد ومن أجل 

 ...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

 

 لم  ا     ال   ل  

 

   

 

  ل    أس س الُم   ا ال ط  ل جم  

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 

. امالدعاية لهاالمالءات الحزبية والطائفية او 

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

قي السياسي ـ الذي الزال يعاني منه الشعب العرا

 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

نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة الزميالت 

حترامهم لهذه والزمالء الذين عودونا على ا

 .المباديء

م    ال م      ا      اخال     ال  ح  

  مسؤ ل   هال ح   

 

        ح   راق ج    

 ألم   السالم س    ا

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ...   م   
 

، "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 الصحيفة ترحب 
 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 
وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح 

ً بهدف تطوير الصحيفة، شكال و . مضمونا
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     مس     م رق      ج أل
 

 :  إ ار  ال ح    

    م ال  سري.............. تحرير

 ال     م   ر ال  ري............... 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

  الطائفية في  أم ..لاالنسان أثمن رأس ماهل

 .؟سانلالن فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 بما يتناسب مع الدخل العام؟ وابوالن

  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

وإستعادة ممتلكات  3002المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج هاالدولة وعقارات

 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؟ 

  ؟ الرعاية االجتماعيةقانون  يفعلولماذا ال 

  

 

 

 

 .  لكن  ا ال م ؟ ... بالمطلق

  الشعب مصدر السلطات، وال شرعية

 .ألي حكم دون الرجوع لرأي الشعب

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

 لمواطنة نظيرا للدولة المدنية حق ا. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 ستور حضاري جتماعية دون دالعدالة 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

اد بغد ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم

 

 

 

 ... المطل ب؟
 

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

نفيذ جل تأسياسي والجماهيري وحشد القوى من ن تواصل الضغط الطبيعة النظام، أ

ي أوفضح محاوالت االلتفاف عليها من فاضة الباسلة وتأمين مستلزماتها تهداف االنأ

 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 .تقبلمسال يحدد مسارات العمل نحو وطني 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 هم الفئويةمصالحألجل البقاء في السلطة وتأمين  ،بهم
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يتهم الضلوع فيها الكثير من العراقيين من 

 مشاركة في أحزاب أصحاب المسؤوليات وقادة

وصار النفط العراقي المسروق يباع من . الحكم

 يعلن بي بشكل شبهقبل المليشيات في أسواق د

وبإيعاز من جهات رسمية واحزاب سلطوية 

 .ومتعاونون معهم في الحكومة العراقية
 

إن تدخل دول الجوار ومخابراتها أصبح أمراً 

ً وعلنياً، وصل قمته باصرار قادة  واضحا

األحزاب العراقية الوالئية تصفية مصير العراق 

واستنزاف اقتصاده وموارده لصالح ايران على 

. اب قوت الشعب واعمار البلد وتقدمهحس

جاعلون الشعب العراقي خارج اللعبة، يتحكمون 

بمصيره ومستقبل أجياله باالضافة الى تفكيك 

مؤسسات الدولة ومحو الهوية العراقية، شبيهاً 

 بصراع الدول االستعمارية على المناطق

كما أصبح . اإلفريقية في القرن التاسع عشر

ُ ملموساُ، فالقتل خطر النزاعات الطائفي ة واقعا

على الهوية والتطهير العرقي والتهجير القسري، 

 .صار شيئاً مألوفا
 

لقد قام المحتل بحل مؤسسات الدولة العراقية من 

جيش وشرطة وحرس الحدود، وسمح بنشوء 

وأصبحت الحدود العراقية مفتوحة . فوضى تامة

من كل األطراف، ساعدت على دخول المتسللين 

اذ تعتبر . مخابرات األجنبية للعراقوعمالء ال

هذه االجراءات باالضافة الى نهب المتاحف 

وحرق المكتبات والدوائر الحكومية وسرقة 

. لمحو الهوية العراقيةثرواتها أول الخطوات 

لتشُمل كل مجاالت الحياة السياسية  مضىالو

ع وإقامة التحالفات وتوزيواالجتماعية 

االمتيازات والسماح بإنشاء الميليشيات، بهدف 

استعمالها ضد قوى سياسية عراقية أخرى أو 

وأستُغل الفكر . تأليب بعضها على البعض اآلخر

الطائفي من قبل فئات اجتماعية وأحزاب سياسية 

. كأداة للدفاع عن مصالحها الفئوية واالقتصادية

أما الدستور فكان الطامة الكبرى، حيث شرع 

لى أساس المسودة األمريكية، التي استهدفت ع

وضع قاعدة قانونية لتمزيق العراق وشرذمة 

 .شعبه
 

واليوم وبعد انتهاء مهزلة االنتخابات االخيرة، 

واإلعالن عن تشكيل حكومة توافقية على غرار 

، بعد "االطار التنسيقي"سابقاتها يرعاها 

( العراق)صراعات طويلة على تقاسم السلطة 

زيع المكاسب والغنائم بما فيها ونسب تو

الوزارت بين االحزاب الحاكمة، تم تشكيل 

الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية على اساس 

وتركز الصراع على . حجم الغنائم والمسؤليات

التي في يدها خيرات البلد والوزارات السيادية 

كوزارة النفط والمالية والتجارة، مما يبين أنانية 

 .جشع المتصراعين على السلطةو
 

 
 

 

 

 

 
منذ الغزو األمريكي للعراق قبل عقدين والوضع 

األمني والمعيشي في ترد ٍّ مستمر، حتى أصبح 

ً من أبسط االحتياجات  المواطن العراقي محروما

إلى . ماء وكهرباء وعالج طبي وسكناليومية من 

تزايد جيش العاطلين عن العمل ذلك يجانب 

والتزال مؤسسات . تردي الوضع االقتصادييو

 لة عرضة للنهب والتخريبومصانع الدو

باإلضافة إلى عمليات السرقة التي تمارسها 

 الوالئيةاألحزاب الشعبوية والمليشيات المسلحة 

فتحولت، . دول خارجيةصالح ل الماسكة بالسلطة

أكذوبة توفير األمن واالستقرار المعيشي 

واالقتصادي وإعادة أعمار العراق إلى فضيحة 

العالمية تتناقل أخبار  ت الصحفوأصبح. مكشوفة

والتهجير القسري وتعرض المعتقلين  ختطافاال

في السجون العراقية والميليشياوية إلى أبشع 

 ً ناهيك عن اإلنفجارت . أساليب التعذيب يوميا

الصاروخية المستمرة التي ترعب المواطنين 

 واألحياءالعراقيين وتتعرض لها مؤسسات الدولة 

ي معظم المدن العراقية والتي تذهب المدنية ف

 .ضحيتها العشرات من األبرياء
 

أما من الناحية األمنية، فلم يعد للمرء العراقي ما 

إلى . يضمن حياته وحياة عائلته حتى ليومٍّ واحد

جانب ذلك ال زالت الجماعات السلفية ومليشيات 

القوى المشاركة في الحكم تمارس بشكل منظم 

وباتت . ارهاب المواطنين ومظاهر العداء الطائفي

ية المخابرات األجنبية، وباألخص االيران

واالمريكية واإلسرائيلية، تستغل الفوضى القائمة 

لتحقيق مآربها وتدمير العراق وتمزيق وحدته 

وما عمليات التحييد واالهمال التي . الوطنية

يتعرض لها العلماء واألكاديميون والمثقفون 

العراقيون إال جزءاً من خطة إنهاء حاضر العراق 

ً تجول فيه . ومستقبله وجعل العراق مسرحا

العصابات التي تقتل على الطلب مقابل أسعار 

بخسة، على مرأى ومسمع أجهزة األمن والشرطة 

التي تم اختراقها وتداخلت فيها مختلف العصابات 

مما . االمنية االجنبية والحزبية والشوفينية العراقية

جعل المواطن ال يأتمن إلى هذه المؤسسات، ال بل 

ألمر الذي ا ،يخافها بقدر خوفه من الميليشيات

ك العراق والهجرة اضطر مئات اآلالف إلى تر

الخارج  وبلغ عدد العراقيين في .إلى دول الجوار

 .مستوياته متجاوزاً أي زمن مضىأعلى 
 

لقد بلغ الفساد اإلداري والمالي منذ غزو العراق 

وأصبحت سرقة أمواِل . وحتى اآلن أعلى درجاته

ي على الدولة وعقارتها ظاهرة منتشرةً بشكل علن

ُ خيالية لم  جميع المستويات، ووصلت أرقاما

 .يشهدُها العصر الحديث في أي مكان في العالم

 ً  حالة دارجة،  أصبحت سرقة النفط وتهريبه أيضا

 
 

 
 

  

 

عن  أزق .. ال ل ال ضا ة والث افة ويخرج بلد  تى 

 ؟ال راع على السلطة

  

 
 

 

 

   

 

 

أن ما سبق تشكيل الحكومة من صراعات 

وشللية تبين بوضوح بأن ال مجال لتغيير طائفية 

 فاحزاب في واقع السياسة في العراق،أي شيء 

والميليشيات ال زالت " االسالم السياسي"

صاحبة القرار الفصل في القضايا المصيرية 

ة الحالية للعراق، والقوى المشاركة في الحكوم

التي شاركت هي نفسها في كل الحكومات 

السابقة، قد فشلت في حل أي معضلة من 

كما أن أطرافاً . معضالت الشعب العراقي

تشكل جزءاً مهماً من الحكومة، متهمة  سياسية،

باغتيال العشرات من العراقيين، وممارسة 

وأن . التهجير القسري ونهب أموال الدولة

طة يروج بشكل علني العديد من أحزاب السل

للفكر الطائفي والشوفيني والوالء لدول اجنبية، 

ويعمل بشكل فعال للتفرقة والنعرات الطائفية 

الزائفة، لم إلى ذلك، فلعبة الديمقراطية . واالثنية

 ً العكس، إذ إن  الوضع في بل . تحقق أي نجاحا

العراق أصبح المثال األسوأ، الذي تحاول كل 

 .فاداهشعوب المنطقة أن تت
 

الفشل السياسي الذريع وانتعاش الوضع إن 

الفوضوي الذي يعود إلى التصورات الخاطئة 

للحكومة المتعاقبة في العراق، أدى إلى تصاعد 

النفوذ االجنبي وباالخص اإليراني، مما 

يتعارض بشكل واضح مع سياسة الواليات 

 ، بلدة الداعية لعزل إيران في العراقالمتح
لى جانب الخسائر المادية والمعنوية ا وضعها

المخابرات لقيمية على المحك ورهينة في يد وا

   .اإليرانية وحلفائِها العراقيين
  

***** 

 
 

  

 

 
م         

 

 

 

 
 
 



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 5ص 2123 فبراير ـ شباط 10 46 العدد

 

 

 

    را  الُ   ب  ال ح   .... ال راق 

 

   

 

 

 
 

 ت  يش على ال ضاء
 

وأشار القاضي الى ان بعض السياسيين 

يُحاولون التشويش على القضايا المعروضة 

أمام القضاء وان اغلب التدخالت تكون في 

لمالي، مبينا قضايا جرائم الفساد اإلداري وا

ان القضاء لن يسَمح بأي تدخل سياسي في 

عملِه، لكن بعَض السياسيين يحاولون 

التشويش على القضايا من خالِل ارساِل كتبٍّ 

 .او عبر وسائل االعالم
 

وتابع جعفر، ان اغلب تدخالت السياسيين  

تكون في قضايا جرائم الفساد االداري 

 .بهم والمالي واَن المتهمين يكونون مرتبطين

ووصف القاضي ضياء جعفر عمليَة استرداد 

االموال من الفاسدين بانها عملية معقدة، 

مشيرا الى ان القضاء العراقي يعمل اليوم 

بطريقةٍّ غير كالسيكية في مكافحِة الفساد 

االداري والمالي، خاصة وان استرداد اموال 

 .الفاسدين يحتاج الى ارادة سياسية

 

 ائ ال ساد ف   زاد ال ملة ش
 

وأقر جعفر بأن الفساد في ملف مزاد بيع 

العملة شائك ومتداخل، إال ان التحقيقات في 

عمليات التزوير في الحواالت واالعتمادات 

ال تزال مستمرة، وفي اآلونة االخيرة 

عرضت بعض القضايا المرتبطة بمزاد 

 .العملة، لكنها كانت خجولة
 

وكشف جعفر عن وجود مؤشرات بأن جهات 

قف وراء األشخاص الذين يرتكبون سياسية ت

جريمة تهريب النفط، مبينا أن القضاء وضع 

ضوابط جديدة حول بيع وشراء في العراق 

من خالل الزام كل من يشتري عقارا الفصح 

عن مصادر أمواله وانه من غير المعقول ان 

ماليين دوالر  00يشتري احدهم عقارا بمبلغ 

 .لدون الكشف عن مصدر هذا المبلغ الهائ
 

وذكر جعفر، ان بعض الدوائر الوزارات 

تدير عملياِت طمس األدلة تحت عنوان 

، وتتحجج بعِدم وجود ”الممثل القانوني“

ر بالمال العام، منوها الى ان الخالفات  ضرٍّ

السياسية مفيدٌة في بعض االحيان النها 

 .تكِشف جرائَم الفساد

 

 

 

 ا         ر  .. ج ار    

 

   

 
 

 

ف   ت  ط ن يا ي ن  

ال رن ي اول ن   رقة

  الضغط على ال ضاء

 

 3032يناير 32  طريق الشعبجريدة  
 

شف القاضي األول في محكمة تحقيق الكرخ ك

ضياء جعفر عن خفايا كثيرة وملفات فساد 

تدور في فلك منظومة المتنفذين المسيطرة 

على مقاليد الحكم في البالد، خاصة في ما 

سرقة “يتعلق بسرقة األمانات الضريبية 

، وتهريب النفط والضغوط السياسية ”القرن

 .على القضاء

 

 شراكة  ع السا ق
 

الكثير من “ل جعفر في حديث متلفز، إن وقا

السياسيين المهمين ومن خالل التحقيقات، تبين 

أن لديهم شراكات مع المتهم نور زهير، ومن 

، مبينا ”مصلحتهم ان يوجهوا الضغط اليه فقط

وجود اطراف حكومية في الحكومة السابقة “

ومن مستويات عالية مضطلعة في قضية 

أن تسلط األضواء االمانات الضريبية وحاولت 

 .”فقط على شخص واحد دون بقية المتهمين
 

بعض السياسيين يتوسطون “وأضاف، أن 

بالخفاء لنور زهير وبالعلن يظهرون بمظهر 

آخر وكذلك قنوات إعالمية تتسلم بالخفاء مبالغ 

مالية وبالعلن حاولت تظهر بمظهر أمام 

كثيرا من الحقائق “، مشيرا الى أن ”العالم

قيقات مستمرة في ما يخص مثبتة والتح

 .”السياسيين واإلعالميين
 

المتهم نور زهير سدد حتى اآلن ما “وبي ن أن 

مليار دينار من أصل تريليون  000يقارب الـ

هناك “، الفتا إلى إلى أن ”مليار دينار 000و

الكثير من المعوقات التي ترافق عملية 

التسديدات، وال صحة لرفع منع السفر 

هناك إجراءات متخذة بخصوص المتهم، و

بعدة اتجاهات وصدور قرار بأن يكون المتهم 

تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل 

  .”واضح

 

 

 

 

 

 

 Solidarity with us     م  ا م   
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  دمحم الربيعي . د.أ         

 
 

تسعى الدول التي تحرص على تقدم العلوم إلى 

المجمع »إنشاء منظمات علمية عليا، تُسمى عادةً 

وتكرس لنشر وتعزيز « او أكاديمية العلوم« العلمي

بة التطور في الحياة العملية والتي العلوم ولمواك

أساسها التطور في العلوم والتكنولوجيا وفروع 

 .المعرفة االنسانية االخرى
 

في حين أن هذه المنظمات قد ال تجري أبحاثا فعلية، 

إال أنها توفر منتديات لوضع سياسات العلوم، 

وللنهوض بالبحوث العلمية، ونشر العلوم،، وتحفيز 

ن، باإلضافة إلى تشجيع وتعزيز العلماء والباحثي

الدراسات في مجاالت جديدة في العلوم 

 .والتكنولوجيا واالنسانيات
 

بما أن طبيعة عضوية مثل هذه االكاديمية او 

المجمع تعلق أهمية قصوى، فإن العلماء ذوي 

الجدارة العالية فقط، الذين قدموا مساهمات بارزة 

زمالء في النهوض بالمعرفة العلمية، ينتخبون ك

تعتبر الحكومة المجمع مستودعا . فيها( اعضاء)

ألعلى المواهب العلمية المتاحة في الدولة ويتم 

دعمها واستشارتها بشكل عام في جميع األمور 

المتعلقة بالتعليم والتربية والبحث والتطوير العلمي 

 .والتكنولوجي
 

 وظي ة المجمع ال لم 
 

ليا غير المجمع او األكاديمية هو هيئة علمية ع

حكومية وغير سياسية يتكون من العلماء المتميزين 

تعتبر الحكومات المجمع مركز . في الدولة

استشاري بشأن جميع المشاكل المتعلقة بتطوير 

الجهود العلمية والتربوية في البالد، وبشكل عام 

بشأن المسائل ذات األهمية الوطنية والدولية في 

نظيم أجواء المجمع يتم ت. مجال العلوم والتكنولوجيا

من خالل ميثاقه واللوائح التي يوافق عليها زمالئه 

 .المنتخبون
 

اهم وظيفة المجمع العلمي او اكاديمية العلوم هي 

رعاية جهود البحث العلمي لذا أرى أن المجمع 

العلمي العراقي هو المكان االساسي لقيادة هذه 

ي وهنا البد من التأكيد على أن البحوث الذ. الجهود

يقوم بها االكاديميون البد ان تؤدي الى فائدة كبيرة 

لمجتمعنا ولذلك البد من رعايتها من قبل المجمع 

  .العلمي
 

البحوث العلمية والطبية والهندسية واالقتصادية 

وغيرها مفيدة للغاية باعتبارها بحوث اجتماعية 

 .تجلب فوائد غنية لالقتصاد والمجتمع ككل

 

 

 

حليالت مختلفة أن البحث في الواقع، وجدت ت

العلمي األساسي الذي يتم إجراؤه في الواليات 

المتحدة ينتج عنه معدل عائد على االستثمار 

بالمائة سنويا وهوعائد  00و  30المالي بين 

 .هائل مقارنة بالمساعي األخرى
 

تشبه أكاديميات العلوم واإلنسانيات حتى اآلن 

ض بع: إلى حد كبير تكتال متعدد األنواع

األكاديميات تحصر نفسها في العلوم الطبيعية 

وعلوم الحياة، والبعض اآلخر يشمل العلوم 

يقتصر دور بعض . االجتماعية واإلنسانية

األكاديميات على تنظيم االجتماعات والمناقشات 

وتبادل وجهات النظر واآلراء حول القضايا 

العلمية والنظريات ونتائج البحوث، في حين أن 

ر له، باإلضافة إلى ذلك، وظيفة البعض اآلخ

تتعلق بعض النصائح التي . تقييمية واستشارية

تقدمها المجامع العلمية بمسائل السياسة العلمية 

والتربوية واالقتصادية، والبعض اآلخر يهتم 

بالمشاكل في المجتمع التي يمكن حلها من خالل 

تطبيق المعرفة العلمية المتاحة، ومرة أخرى 

اآلخر مع القضايا االجتماعية يتعامل البعض 

واألخالقية المتعلقة بتقدم العلوم والتكنولوجيا 

ال تقدم بعض األكاديميات المشورة بشأن . نفسها

العلوم فحسب، بل لديها أيضا مهمة ( جودة)

تمويل وطنية للعلوم، أو تتحمل المسؤولية 

الفعلية عن برامج البحث الضخمة، أحيانا داخل 

لذلك فإن التنوع . ة الخاصةالمعاهد األكاديمي

وعدم التجانس هو السمة الواضحة في عالم 

 .األكاديميات
 

لكن ال تزال هناك مجموعة مميزة من األهداف 

التي وحدت المجامع العلمية عبر التاريخ وفي 

انتشارها الجغرافي الحالي وهي محاولة تعزيز 

التفكير العلمي النقدي في المجتمع، والرغبة في 

البحوث العلمية عالية المستوى، النهوض ب

 .وتعزيز استقاللية وحرية المعرفة
 

 التحديات التي تواجه المجمع العلمي العراقي

وعلى ضوء ما ذكر اعاله حول ميزات واهداف 

وواجبات االكاديميات او المجامع العلمية الدولية 

ساحاول التركيز على اهم التحديات التي تواجه 

وعلى السبل التي تنهض المجمع العلمي العراقي 

 .به كمرجعية علمية حقيقية
 

للقبول في عضوية المجمع، يجب تطبيق .0

ال ينبغي السماح ألي . المعايير العلمية فقط

اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو اجتماعية أن 

قد تكون الصفات اإلدارية والخبرة . تلعب دورا

محل  تحل يمكن أن اإلدارية داعمة، لكن ال

لسوء الحظ، لم تكن عضوية . ياس العلميالمق

المجمع العلمي العراقي خاضعة لهذا الشرط 

 مقاومـــة المجمع لم يكن دائما قادرا على. دائما 
 
 
 
 
 
 

 

الضغط السياسي، أو اإلكراه، كما يظهر التاريخ 

الماضي والحديث، وكما تؤكد عليه محاوالت 

ب في التدخل وزارة التعليم العالي ومجلس النوا

 .بشؤنه
 

الخطر الذي يكمن في الصيغة الحالية هو أن .3

الباحثين األصغر سنا والمبدعين والمبتكرين ليس 

تتعزز خطورة النزعة . لديهم فرصة كافية لقبولهم

العدد المحدود : المحافظة من خالل ثالثة شروط

لألعضاء وبقاءهم اعضاء حتى بعد وفاتهم، وعدم 

العضاء المسنين الى وجود فرصة لتحويل ا

 .اعضاء فخريين
 

نظرا للعدد المحدود من األماكن في المجمع .2

والتمايز المتزايد والتخصص في العلوم نجد الكثير 

من اصحاب الخبرة العلمية عالية الجودة خصوصا 

من المهم للمجمع أن . المغتربين خارج المجمع

يكون قادرا على تفعيل مجموعة واسعة من 

تحل بعض . تاحة داخل وخارج أسوارهالخبرات الم

” طالب“المجامع هذه المشكلة عن طريق إنشاء فئة 

ويمكن دعوة البعض اآلخر . ”عضو مشارك“أو 

من المغتربين ليصبحوا أعضاء في اللجان 

ومن المهم . االستشارية أو مجموعات العمل

للمجمع أن يتوخى اقامة عالقات وثيقة بالمجامع 

 .عالمية ككلالعلمية والمؤسسات ال
 

كل المجامع العلمية خصوصا في الدول الغربية .0

مستقلة وليس من حق الحكومة أو البرلمان التدخل 

في شؤونها مطلقاً، وتعتمد باألساس على العمل 

الوضع في العراق يختلف تماما وإذا . التطوعي

استمر على حاله بسيطرة الحكومة على كل مقاليد 

اديمية والعلمية، فانا ومفاصل الحياة األكاألمور 

أتخوف من كون المجمع هو اآلخر سيبقى ضمن 

المحاصصة الطائفية والقومية خصوصا بعد أن أكد 

القانون على وجود رواتب ومكافآت وفشل في 

ولعل ما يؤكد . إيجاد آلية صحيحة النتقاء األعضاء

تخوفي هي الشروط الهزيلة التي وضعها القانون 

عود إلى منح القانون لعضوية المجمع ولربما ي

المجمع مكافأة مالية يحددها مجلس الوزراء،  عضو

في بالرغم من أنه عمل مناف لكل األعراف الدولية 

المجامع العلمية على أساس أن العضوية  عضوية

شرفية وليست تكليفية وال يجب أن تتضمن أي 

 .تبعات مالية
 

وضع آلية إلنتخاب أو انتقاء عدد محدد من .0

بالنسبة . ليكونوا نواة المجمع الجديداالعضاء 

لألعضاء المؤسسين فيجب أن تستند العضوية على 

كون المرشح متميزاً علميا وله عطاءات علمية 

 صه، ومنتأثير فاعل في مجال اختصا كبيرة وذات
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أفضل العلماء العراقيين وبضمن شروط منها خدمة 

العلم والمجتمع العراقي على سبيل المثال، وان تتم 

المفاضلة على اساس التنافس وفق سيرهم الذاتية 

علماء اجانب  00الى  0وتقوم بهذه العملية لجنة من 

أما . العالميةمن اعضاء االكاديميات العلمية 

األعضاء الجدد فيتم انتخابهم سنويا من خالل عملية 

طويلة بعد الترشيح وتخضع الى التصويت من قبل 

األعضاء المؤسسين والحاليين وحسب عدد المقاعد 

حاليا وحسب مسودة القانون الجديد، ال . الشاغرة

نعرف كيف يتم انتقاء األعضاء؟ ومن ينتقيهم أو 

كومة الحالية أو مجلس النواب ينتخبهم؟ لربما الح

. أملي ورجائي أال يكون المجمع أداة بيد الدولة!!! 

إرجعوا إلى المجامع العلمية في أمريكا وبريطانيا 

 .وأوربا وستجدونها مستقلة تماما
 

عدم تناسب اهداف المجمع العلمي العراقي مع .0

متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي 

في القرن الواحد ” رجعية علميةم”العالمي ك

والعشرين، والتي لم تتعد مهمات أية كلية أو قسم في 

مواكبة التقدم العلمي “أية جامعة عراقية كمثل 

البد من . ”التأليف والبحث والنشر“و ” الحديث

تطوير المجمع لكي يتحول الى مرجعية حقيقية يقدم 

نصائح مستقلة وموضوعية للدولة لتحفيز التقدم 

طوير العلوم والهندسة والطب لصالح المجتمع وت

وله ميزانيات محددة لتمويل البحوث والدراسات 

 .العلمية والجوائز للمبدعين والمبتكرين
 

واخيرا، احب ان اكرر ما ذكرته في عدد من 

المناسبات بأن الصيغة الحالية للمجمع ال تناسب 

مفهوم مجمع علمي معاصر وال تتماشى مع التطور 

ي في العلوم والتكنولوجيا واإلنسانيات، كما العالم

أنها ال تساعد على تطوير العلوم واآلداب 

والتكنولوجيا في العراق، وهي تختلف اختالفا 

جوهريا عن صيغ المجامع العلمية العالمية، 

وباعتقادي ليست صيغة متطورة كثيرا عن قانون 

قانون المجمع يهتم بالوظيفة . 0990المجمع عام 

. ة ويهمل الجوهر العلمي الشرفي والتقديرياإلداري

إنه قانون مرتبك يحاول أن يجمع بين كونه مجمعا 

علميا ومجمعا يأخذ باالعتبار وإلى درجة ما الطبيعة 

التعددية القومية واللغوية للعراق، وهو قانون 

ألعضائه ” رواتب“لمؤسسة حكومية وظيفية يدفع 

رجعية على غرار جامعة أو معهد عالي، وليس كم

ال . علمية شرفية تقديرية لعلماء العراق المرموقين

بد من إعادة النظر في محتويات القانون لربما 

باالستعانة بعلماء من أكاديمية العلوم األمريكية 

والجمعية الملكية البريطانية، لكي يكون المجمع حقا 

مركزا لتشجيع اإلبتكار والتأثير على عملية صياغة 

لمعرفة والتكنولوجيا، ومساعدا القرار في حقول ا

لتنشيط العلوم واآلداب، وأسلوبا لزيادة الفرص 

للحصول على ما هو أفضل علميا وعالميا، ومركزا 

 .لإللهام العلمي وإثارة الرغبة في اإلكتشافات العلمية

 
***** 

 

         

 أحمد موسى جياد         

 
بعد أربع زيارات فقط الى العراق وعقد 

ت خلف االبواب المغلقة تمكنت شركة اجتماعا

توتال، بسرعة فائقة غير مسبوقة، من توقيع 

هذه االتفاقية مع حكومة تصريف االعمال 

تضمنت االتفاقية . برئاسة مصطفى الكاظمي

أربعة مشاريع؛ ثالثة منها مشاريع معروفة 

تتعلق بالقطاع النفطي، اما الرابع فانه االول من 

تعلق بالطاقة نوعه، من حيث الحجم، وي

الشمسية الذي ال يتعلق مطلقا بالقطاع النفطي، 

بل يقع ضمن مهام كل من وزارة الكهرباء 

 .والهيئة الوطنية لالستثمار

عقد رئيس مجلس الوزراء دمحم السوداني وبعد 

اربعة أسابيع فقط من استالم مهمه اجتماعا مع 

بغياب وزير )بعض المسؤولين في وزارة النفط 

اقشة مشاريع مدرجة في االتفاقية لمن( النفط

انرجيز وذلك في -وبحضور رئيس شركة توتال

اثار ذلك . 3033نوفمبر /تشرين ثاني 30

االجتماع غير الموفق الكثير من االستغراب 

والرفض مما دفعني الى التنبيه والتحذير من 

هكذا ممارسات غير مسبوقة وغير مبررة 

 .وغير مقبولة

ومات وتوسيع دائرة لتوفير المزيد من المعل

النقاش والحوار بشأن هذه االتفاقية عقدت 

ندوة حوارية وذلك بدعوتي " الم ترك"منصة 

. لتقديم مداخلة تبعتها مناقشات وطرح اآلراء

استخدمت في مداخلتي ساليدات باوربوينت 

تضمنت بيانات احصائية واشكال ببيانية ورصد 

وذكر االدلة المادية وغيرها من المعلومات 

المتعلقة بموضوعات الحوار ومداخالتي 

يمكن االطالع . السابقة وروابط االطالع عليها

مداخلتي وعلى مجريات الندوة الحوارية من 

خالل الرابط 

     https://bit.ly/3iUoOfn :التالي

تهدف المداخلة الى محاولة فهم ماهي هذه 

تفاقية ومكوناتها وشروطها، وكيف تم اال

التوصل اليها بهذه السرعة غير المسبوقة ومن 

قبل حكومة تسيير اعمال، ومدى توافقها مع 

المصلحة العراقية وما العمل لمواجهة تأثيراتها 

السلبية وما هي البدائل الواقعية الممكنة وغيرها 

 .من التساؤالت المهمة والمشروعة

سئلة تم عرض وتحليل لإلجابة على هذه اال

 : ومناقشة المواضيع التالية

 

 

  مساهمة شركة توتال المتواضعة جدا في

 3002د احتالل القطاع النفطي بع
 

  التسلسل الزمني واالحداث المتعلقة

 ؟؟!!تساؤالت... باالتفاقية

 المشاريع االربعة التي تضمنها االتفاقية- 

 هيكل الكلفة والعوائد

 اهم مشروع ومن  -مشروع حقن ماء البحر

 اكبر مؤشرات فشل الوزارة

 ال  -مشروع تطوير حقل ارطاوي النفطي

بشروط يوجد أي مبرر إلحالة المشروع 

  !!توتال المجحفة، فلماذا استمرار التنازل
 

حرق  -مشروع تطوير الغاز المتكامل       

الغاز المصاحب أحد اهم مؤشرات فشل الوزارة 

 واستمرار تخبطها

مشروع انتاج الطاقة الشمسية        

" الدفعة الكبرى"وتكرار ممارسة " الُمَحيـر"

 !!غير الواقعية
 

 
  

تقديم  المواضيع اعاله تم بعد عرض وتحليل

 :الخالصة واالطروحا  التالية لل  ا 
 

ال اعتقد ان االتفاقية بصيغتها الحالية تخدم -    0

المصلحة االقتصادية العراقية وإنها تتعارض مع 

مبادئ الدستور وتخالف بعض بنود العقود 

السارية لمشاريع تطوير الحقول النفطية وقوانين 

وية واالدارة المالية الموازنة العامة السن

وتتجاوز على صالحيات ومهام مجلس النواب 

وتؤسس لسابقة خطيرة في استخدام النفط 

 .لمشاريع االستثمار االجنبي المباشر" ضمان"

انعدام الشفافية وعدم تقديم حسابات -    3

الجدوى االقتصادية لالتفاقية ككل وال الي من 

زارة مشاريعها االربعة، مما يدلل على عجز و

والسؤال . النفط في اثبات مبررات هذه االتفاقية

هنا، إذا كانت الوزارة مقتنعة بجدوى االتفاقية 

 .فلماذا لم تعلن ذلك بكل شفافية وبشكل كامل

حقل ارطاوي  ال يوجد أي مبرر لتطوير-    2

بما يتعارض وشروط العقود المماثل  النفطي

جدا للحقول المنتجة، وال تقديم تنازالت مكلفة 

تخدم مصلحة شركة توتال على حساب 

على الوزارة ابقاء هذا الحقل . المصلحة العراقية

الوطني وتطويره مستقبال، حيث ال ضمن الجهد 

يوجد أي مبرر لتطويره في المستقبل المنظور 

وذلك لوجود بدائل مجدية اقتصاديا وذلك من 

 .خالل تنفيذ العقود السارية حاليا لتطوير الحقول
 

 00البقية ص                                  

 

  

https://bit.ly/3iUoOfn
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رخاء الشعوب التي تنام على بحيرات منه، عدا 

بلدان الخليج ذات العالقات القبلي ة والمناطقية و 

القليلة والتي تعيش غالبية شعوبها الكثافة السك انية 

في بحبوحة من العيش مقارنة مع مثيالتها من 

فمستوى الفقر في دول مثل . البلدان النفطية

فنزويال وأندونيسيا وإيران والجزائر ونيجيريا 

وهي من البلدان المصد رة للنفط ال تختلف كثيرا 

  .عن نسبته بالعراق
 

ا ليس من حق  حكومة تنهب ثروات شعبه

كحكومة العراق اليوم أن تسن  قانونا على درجة 

عالية من األهمي ة كقانون النفط والغاز، كون سن  

هذا القانون سيكون بال شك في صالح القوى التي 

فالحكومة . تسن ه وليس في صالح شعبنا مطلقا

المركزي ة كانت تصد ر النفط رسمي ا دون أن تضع 

، كما كانت عد ادات القياس وبما يُعرف بالذرعة

األحزاب والميليشيات الشيعية تسيطر على 

به بشكل  أرصفة تصدير النفط في الموانيء وتهر 

غير شرعي لتجني أرباحا بمليارات الدوالرات، 

ولم تكن سلطات اإلقليم بعيدة عن هذا النهج وهي 

تبيع النفط لتركيا بأسعار بخسة ودون علم 

تهريب الحكومة المركزية وموافقتها، عالوة على 

كمي ات كبيرة منه الى إيران عبر المنافذ الحدودية 

الى ( أي النفط)في منطقة السليمانية ليأخذ طريقه 

باكستان وافغانستان والى الخارج عبر الموانيء 

فهل أستفاد شعبنا بعربه وكورده وباقي ! اإليرانية 

مكوناته من الريع النفطي للعيش بكرامة طيلة ما 

وال نظن  أن  الوضع . ضيينيقارب العقدين الما

اليوم يختلف كثيرا عن سابقه، لذا فأن  تشريع 

س سرقة ونهب أحزاب المحاصص ة  القانون سيكر 

 ".قانوني"للثروة النفطي ة بشكل 
 

ا حول تحذير السي د عرفات كرم من لجوء  أم 

اإلقليم الى الكونفدرالية عوضا عن الفدرالية في 

مركز واألقليم حالة عدم تصفير المشاكل بين ال

من قبل األطار التنسيقي الشيعي وفق قوله، فإننا 

هنا ال نود الخوض في معنى المصطلحين 

وتطبيقاتهما وقوانينهما من مصادر أجنبية، بل 

نعود الى دراسة للدكتور نوري الطالباني تحت 

أعد ها في " حول مفهوم النظام الفدرالي"عنوان 

قتتال بين بعد عودة األ 0970لندن نهاية عام 

البعث والحركة الكوردية بزعامة الراحل المال 

مصطفى البارزاني، بإعتماد الفدرالية كحل  

للمسألة القومية بالعراق بدال عن الحكم الذاتي، 

ال يستجيب ألماني وطموحات "ألن  الحكم الذاتي 

شعب كوردستان وأن  من الضروري األستعانة 

طة في بنظام دستوري آخر ال يكون بوسع السل

المركز تجريد مضمونه من محتواه بمجرد 

ذلك في  إصدار تشريع آخر مناقض له، فوجدت

 (0" )النظام بمفهومه الواسع
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 ...عراقية قضية

   

  

 ضمن يبدو أيضا أن  الطرف الشيعي وبعد أن

تشكيل الوزارة عاد ليتنصل من وعوده ما أثار 

  .ف الكورديحفيظة الطر
 

أن  إتفاقات أطراف المحاصصة وخالفاتها فيما 

بينهم لم تكن يوما في صالح الجماهير، والخالف 

الحالي وهو ليس األخير قطعا ال يخرج مطلقا عن 

. تأمين مصالح هذه القوى وأستئثارها بالمال العام

ا نكوص طرف عن التفاهمات المبرمة وتهديد  أم 

ضاد ة، فأنها ال طرف آخر بإتخاذ إجراءات م

تخرج هي األخرى عن أصول اللعبة التي يلعبانها 

منذ وصولهما الى السلطة إثر األحتالل األمريكي 

للبالد ولليوم، فتهديدات الطرفين لبعضهما ليست 

اال  زوبعة في فنجان خبرها شعبنا بشكل واضح 

نا من تصريحي المسؤولين . وجلي لكن  الذي يهم 

يدرالية التي يطالب بها الكورديين هما، الكونف

الحزب الديموقراطي الكوردستاني على لسان أحد 

المقرب ين جدا من السيد مسعود البارزاني كحل  

لعدم تصفير المشاكل بين المركز واألقليم، وتشريع 

قانون النفط والغاز الذي يطالب به الرئيس العراقي 

 .الجديد
 

 
 

لنبدأ بتصريح رئيس الجمهوري ة حول تشريع 

قانون النفط والغاز عن طريق دورهما في رفاهية 

ف عن أثر هاتين الثروتين في  الشعوب لنتعر 

رفاهية شعبنا، قبل أن يُس ن قانون حولهما والذي 

سيكون وبال شك في صالح النهب المنظ م لهذه 

أي )الثروة لصالح النخب السياسي ة وال عالقة له 

الذي  في تغيير الواقع المعاشي لشعبنا( القانون

منه أي ما يعادل ربع سك انه %  33.0يعيش نسبة 

مليون عراقي تحت مستوى خط  الفقر وفق  9أي 

تصريحات السي دة ذكرى عبد الرحيم مديرة 

الرعاية األجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون 

/ االجتماعية في الواحد والثالثين من شهر آب

الرسمي ة أغسطس العام الجاري، لكن  األرقام غير 

تشير الى نسب أعلى بكثير من الرقم الرسمي 

 .للحكومة العراقي ة

ال ندري إن كان السي د رئيس الجمهورية يستطيع 

الربط بين دور واردات النفط وأثره على اإلقتصاد 

د  وحياة الناس في البلدان الغني ة به، لكنني هنا أو 

  التذكير من أن  النفط ومعه الغاز لم يكونا سببا في

 

 

      رضا زكي           

 
الخالفات السياسي ة بين حكومة إقليم كوردستان 

والحكومة المركزي ة تشتد وتنحسر تبعا 

لمصالح الطرفين وتحالفاتهما لتشكيل الحكومة 

وتشتد الخالفات . ما بعد كل أنتخابات برلمانية

د شعور الطرف الكوردي وتظهر للعلن عن

بمحاولة حكومة المركز التنص ل من األتفاقيات 

المبرمة بينهما والتي غالبا ما تكون سري ة وال 

تعرف الجماهير عنها شيئا، خصوصا تلك 

المتعل قة بالنفط والغاز واألراضي المتنازع 

. عليها في ظل  النظام الفدرالي القائم لليوم

سياسي ة كبيرة كتلك وأحيانا تكون رد ات الفعل ال

التي أد ت الى قيام حكومة األقليم بأستفتاء 

شعبي من أجل أنفصال األقليم عن العراق في 

سبتمبر سنة / الخامس والعشرين من أيلول

، تلك التي عارضتها بغداد ولتصدر  3007

المحكمة األتحادية المركزي ة حينها قرارا 

 ببطالن نتائجه أي األستفتاء، فيما لم تُصدر

السلطات في أربيل أي قرار بإلغاء نتائج 

األستفتاء بل أكتفت بتجميده، معتبرة إياه وثيقة 

 .رسمية يمكنها العودة اليها في أي وقت
 

يبدو اليوم وكالعادة أن  هناك خالفات بين 

حكومة أربيل وحكومة بغداد حول جملة من 

األمور، منها ملف  المناطق المتنازع عليها 

غاز وملف ات أخرى غيرها تأتي وملف  النفط وال

وقد ظهرت بوادر هذه . بعدهما باألهمي ة

الخالفات للسطح من جديد بعد حل  أزمة تشكيل 

الحكومة وأنظمام الحزب الديموقراطي 

الكوردستاني اليها ، من خالل تحذير من السي د 

عرفات كرم، مسؤول شؤون العراق في مقر 

ر الحزب الديموقراطي الكوردستاني لألطا

التنسيقي الشيعي، إذ قال كرم في تغريدة له 

إذا فشل اإلطار في تصفير "على تويتر 

المشكالت بين بغداد وأربيل، فالكونفدرالية 

Confederation  هي الحل األنجع إلنهاء

، فيما دعا رئيس "معاناة الشعوب العراقية

الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد 

والقضايا العالقة  ضرورة حل الخالفات"الى 

بين اربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون 

يبدو من ". النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين

خالل التصريحين أن  االطار التنسيقي الشيعي 

قد م جملة تنازالت للحزب الديموقراطي 

الكوردستاني من أجل إنظمامه الى األطراف 

التي شكل ت الحكومة العراقي ة بعد إنسداد 

  سياسي على مدار عام كامل، والتي وعلى ما
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ُويشترط لوجود النظام الفدرالي وجود إقليم "

Territorial   د، تعيش عليه جماعات محد

ويهدف هذا النظام الى ضمان الحري ة . بشرية

الكافية لهذه الجماعات أو األقوام التي تعيش 

ضمن دولة واحدة، مع العمل على تجن ب تفك ك 

نتيجة فشل الحكومات ( . 3" )هذه األخيرة

العراقية المختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية في 

د ، ومن ضمنها حل المشاكل القومي ة بالبال

ة في تاريخ  ل مر  حكومة البعث التي إعترفت ألو 

العراق السياسي بحكم ذاتي إلقليم كوردستان عدا 

ال زالت لليوم مشكلة بحاجة الى جهود )كركوك 

( كبيرة وتنازالت من مختلف االطراف لحل ها

والتي إنتهت بإنهيار التجربة واللجوء الى 

والحركة  السالح، ما كل ف الدولة العراقية

رية الكوردية الكثير من الخسائر كان . التحر 

خيار الفدرالية خيارا مقبوال عند مختلف 

األطراف بعد إنهيار البعث والتغييرات الكبيرة 

التي طالت المجتمع والدولة، وكذلك دور القوى 

 .الدولية في سعيها لبناء شرق أوسط جديد
 

 لكن  الذي نالحظه من تصريحات بعض القياديين

الكورد وكرد  فعل على تصرفات حلفائهم من 

القيادات الشيعية، هو عدم اإللتزام بالدستور الذي 

شاركوا سوي ة في سن ه وإقراره بخصوص المعنى 

الحقيقي للفدرالي ة، التي تنص  قانوني ا ودستوريا 

على إحترام التراب الوطني والعمل على وحدة 

 األراضي ضمن دولة العراق، وتجن ب تفكيك

الدولة وفق مفهوم الدكتور نوري الطالباني 

 .للفدرالي ة
 

لقد حاول الفقهاء تحديد األسس القانونية للنظام "

الفدرالي، وظهرت في هذا السبيل نظريات 

عديدة يطلق عليها عادة إسم النظريات التقليدية 

ولكي تحد د هذه النظري ات مفهوم . الكالسيكية

لدول األخرى، الدولة الفدرالية وتمي زها عن ا

قس مت األنظمة القانونية للدول بوجه عام الى 

الدولة الكونفدرالية والدولة الفدرالية : ثالث أنواع

ن الدولة الكونفدرالية   –والدولة المتحدة، وتتكو 

بموجب معاهدة أو ميثاق  –حسب هذه النظريات 

يبرم بين دولتين أو أكثر تتنازل كل  منهما عن 

". لح هيئة عليا مشتركةبعض أختصاصاتها لصا

(2) 
 

كوردستان العراق ليست دولة مستقلة ليتناول 

السي د عرفات كرم مسألة الكونفدرالية في تهديده 

للتحالف الشيعي لتصفير أو أنهاء الخالفات 

والمشاكل بين الطرفين، وطرحه في أن  

الكونفدرالية هي الحل األنجع ألنهاء معاناة 

حه، تعني أن  من الشعوب العراقي ة وفق تصري

حق سك ان سهل نينوى من الكلدوآشوريين 

نات  والتركمان في مناطقهم وغيرهما من المكو 

العراقي ة طلب التحالف مع العراق بشكل 

 علما أن  التحالف الشيعي الموالي !! كونفدرالي

 

 

 

إليران ومن خالل سياساته المعادية لمصالح 

ناته، يحلم في  شعبنا بعربه وكورده وباقي مكو 

أتحاد كونفدرالي مع إيران، لرهن العراق 

 .وشعبه ومنهم الكورد عند دولة ولي الفقيه
 

ن من أتحاد دولتين  الكونفدرالي ة قانوني ا تتكو 

مستقل تين أو أكثر وكوردستان العراق وغيرها 

ن األقاليم التي قد تظهر وفق الدستور العراقي م

مستقبال، ال يحق  لها تبن ي الكونفدرالية في 

عالقاتها مع بغداد، لكن من حق ها التمتع 

دستوريا في حق ها بالفدرالي ة، وحق ها في 

الحدى الدول "الفدرالي ة يعني أن ه ال يجوز 

األنسحاب من الدولة الفدرالية لتأسيس دولة 

 ( .0) "مستقلة
 

 
 

والفدرالي ة والتي نراها في العديد من الدول، هي 

ن من كيانين أو أكثر لها  دولة واحدة تتكو 

نظامها القانوني وغيره من المؤسسات، اال أنها 

تخضع لدستور فدرالي وهو الفيصل في حل  

مشاكل الطرفين أو االطراف المتنازعة، كما 

وجيش  ولها دستوري ا وقانونيا رئيس دولة واحد

واحد وعلم واحد وعملة واحدة وتمثيل 

دبلوماسي واحد، وهذا ما ال نراه في العالقة بين 

 .بغداد وأربيل
 

إن  الصراع على األمتيازات بين الطرفين ال 

يمنحهما الحق في التالعب بمصير البالد، 

وحكومة األقليم كما حكومة المركز لم تقد م شيئا 

اني كما للمواطن الكوردي الفقير الذي يع

العربي والتركماني واأليزيدي والكلدوآشوري 

النخب الحاكمة . من البطالة والفقر والعوز

بالعراق تتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا 

االنحطاط الذي تعيشه بالدنا، وهي غير مؤهل ة 

 .أطالقا لمثل هذه المسؤولية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المصادر

 

حول مفهوم النظام الفدرالي للدكتور نوري  – 0

 . 0الطالباني ص 

 . 9نفس المصدر ص  – 3

 . 00نفس المصدر ص  – 2

 . 02نفس المصدر ص  – 0
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 الواقع وقهر   السخرية   فلسفة

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 صوت َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم                                 11ص 2123 فبراير ـ شباط 10 46 العدد

 

 

 

   ال        ى اال رار   م  ا .. ر      ال     م ل     

 
 

 

 

ف  ال قت الذي تت دم أ رة ت رير 

لكتابها " ص   ال  الي "ص ي ة 

وداعميها     يا وف ياً، بال كر والت دير 

لت اصله  وااللتزام بمبادئ اإل تاج 

، ت تذ ، عن   ر  اأ  به إلى  . اإلعال  

ب ض  ا يرد ا  ن   اال  و  ل  ا  

 ود ا ا   ثيرة للجدل ف  ال  ي ة

ولأل باب  (الث افية وال  يةبا تث اء )

 :التالية

أ ها ال تت ا ب  ع طبي ة وأ داف  •

 أو... ال  ي ة وا ت الليتها

أ ها ذا  صبغة حزبية خاصة  •

 أو... و باشرة

ال تت فر فيها أ ا يا  ال م  ال      •

 أو... و بادئ ال  ي ة

 ير   ض عية وت ت ر إلى    ى اللغة  •

 أو... ال ربية الدقي ة

  ن ك  ،    ى لها ف  ال أن ال راق ال •

والم ي ية ج ا به المجتم ية والسيا ية 

 .واإل سا ية

كا ت و ا تزال " أ رة الت رير"لكن 

تهت  ب  ر الم اضيع " ت  ية"أل باب 

الت  ترد ا ف  كافة المجاال   هما كان 

ف ط، " ال  الي "حجمها على   قع 

 رج  اال تباه )و تستمر على  ذا ال    

بيد أ ها ت  ر  ا يت ا ب (. والمراج ة

وطبي ة األحداث المتغيرة ف  ال راق 

 .ي  يا، ف  ال  ي ة والم قع

      .لذا اقتضى الت  يه

  ع وافر ال كر والت دير ل سن ت همك 

  "ص   ال  الي "ت رير  أ رة

 

 

 
 

 

  ....ب ية  
 

 ا رجيزالت اقية  ع ت تال ا

 
 

خالفت وزارة النفط وتخالف البنود -    0

الغاز  التعاقدية القائمة والمتعلقة بمعالجة

، ثم تعود بإحالة معالجة الغاز الم احب

المصاحب الى هذه الشركة وغيرها بشروط 

تخدم مصلحة شركة توتال وغيرها على 

على الوزارة تفعيل . حساب المصلحة العراقية

عالجة الغاز المصاحب الفقرات المتعلقة بم

لتقليل الحرق في عقود جوالت التراخيص، 

بدال من اعفاء الشركات المتعاقدة واحالة 

الموضوع الى شركات اخرى بعقود 

  ها!!!مكلفة

عاما في  03اهدرت وزارة النفط -    0

  روع ح ن  اكسون موبل لتنفيذ" ارضاء"

: واالن تسترضي توتال انرجيز الماء

كة مغادرة وعلى شركة التركيز على شر"

متواضعة المساهمة، وتترك الشركة ذات 

. المساهمات االساسية في اربعة حقول نفطية

فهل فقدت الوزارة البوصلة والرؤية 

على وزارة النفط اعتماد !!!! االستراتيجيةا

  CNPC  شركة او التعاقد مع/و EPC صيغة

 !!كمنفذ رئيسي للمشروع

كيز على توسيع وفي هذا المجال ادعو الى التر

تجربة )استخدام الماء الصناعي المصاحب 

ألغراض حقن الماء واعداد ( حقل الرميلة

دراسة الجدوى االقتصادية لهذا البديل في 

جميع الحقول النفطية، واخذه بنظر االعتبار 

في تحديد السعة المثلى لمشروع حقن ماء 

   .البحر

    روع الطاقة ال مسية يعاني-     0

على وزارة النفط ان . من االشكاالتالكثير 

ال تزج نفسها في هذا المشروع، ويترك 

امره الى كل من وزارة الكهرباء والهيئة 

الوطنية لالستثمار، على ان يتم اعداد 

الجدوى االقتصادية التفصيلية الرصينة، 

 .وهذا لم يتم مطلقا لغاية تاريخه

وفي هذا المجال أأكد على ضرورة معالجة 

الموقع "  Optimisation مثَلة  أ"مسائل 

ويجب . وحجم وفعالية الكلفة لكل مشروع

التاكيد كذلك على عدم السماح باستخدام 

لتحويل المستحقات " ضمان"النفط 

التعاقدية لمشاريع االستثمار االجنبي 

 .المباشر هذه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 واالجتماعية االمنية االحداث 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. واالرث الحضارة
   

 

 
 

 األمس  ال  م
 

 

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 

توسل به دقيقتين او ثالثة وال يكمل الخطبة في

اتباعه ويذرفون الدموع من أجل عودته، الذي 

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

 
 

 

 

 !! ه  ت  يه
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عصر "استفاد عصر التنوير المعروف باسم 

وهو حركة فكرية وفلسفية هيمنت على " المنطق

األوروبية خالل القرن الثامن  األفكار في القارة

عشر، من األنماط القديمة لعصر النهضة بين 

القرن الرابع عشر والقرن السابع عشر، لمعالجة 

 ً وكان في المقام األول تركيز . فكرة التنوير أدبيا

النداء األدبي على تصميم توازن متناغم بين العقل 

. والشعور، يكون نموذجا للفترة الكالسيكية الجديدة

لم يكن األمر يتعلق بتصوير الواقع أو التنديد 

بالمظالم االجتماعية بداية، بل أراد تقديم أنماط 

لتحديد الهوية التي يجب أن تثقف الناس ليكونوا 

 ً أخذ الحقا مجموعة متنوعة من النماذج . أخالقيا

النقدية لألوضاع التي تعاني منها المجتمعات، مع 

واستخدام استعارات ما انتقاد كبير للنسبية الثقافية 

بعد الحداثة لشرح جميع الظواهر الجيوسياسية 

الحديثة غير العادلة في الغرب، بما في ذلك قضايا 

العرق والطبقة والسلطة األبوية وآثار الرأسمالية 

تناول الناقد األدبي ...الراديكالية والقمع السياسي

األمريكي والمنظر السياسي الماركسي، فريدريك 

هذه الظاهرة Frederic Jamesonجيمسون 

ال ( أو ما بعد البنيوية)إن ما بعد الحداثة : بالقول

تريد أن ترتبط بنقد خطاب الرأسمالية والعولمة 

" المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة"باعتباره 

 .الذي يسهر على مصالحها
 

يتشارك نقد ما بعد الحداثة، على اختالف تنوعه 

ر القائلة بأنها تفتقر إلى الفكري، في وجهة النظ

. التماسك وإنها معادية لمفهوم المطلق والحقيقة

" ما بعد الحداثة"على وجه الخصوص، يُعتقد أن 

يمكن أن تكون بال معنى، وتشجع الظالمية، 

في الثقافة، واألخالق، )وتستخدم النسبية 

... إلى الحد الذي تشل فيه معظم األحكام( والمعرفة

ً ما يشير م فهوم ما بعد الحداثة إلى بعض غالبا

الفروع، مثل فلسفة ما بعد الحداثة وعمارة ما بعد 

ً على ما بعد . الحداثة وأدب ما بعد الحداثة وأحيانا

دون " النظرية"البنيوية، والنسبية الثقافية، و 

معالجة المخزون الكامل لمشاريع ما بعد الحداثة 

كل لذلك، فإن نقدا ما بعد الحداثة، ك. المختلفة

يكشف الغموض في تعريف ما هو عليه في 

لنقد ما من شأنه إنهاء هذا الجدل، يقول ... الواقع

بأن ما بعد : اللغوي والمفكر نعوم تشومسكي

الحداثة ال معنى لها ألنها ال تضيف أي شيء إلى 

 يتفاعل المعرفة التحليلية أو التجريبية أسأل لماذا ال

 

 

 

  

 

 األخ ر ( 2)                 ..أ ب ال       ل  م   ه   ح  مم   م ال    

 

   

 

 

مثقفو ما بعد الحداثة مثل الناس في المجاالت 

ل الجد ما هي األخرى عندما يُسألون على محم

مبادئ نظرياتهم، وما هي األدلة التي تستند إليها، 

وما الذي يشرحونه والذي لم يكن واضحاً بالفعل، 

إذا لم يتم الوفاء . وما إلى ذلك؟، هذه متطلبات قيمة

بالجواب عليها، في ظرف غير عادل، سألجأ إلى 

!. بكم إلى ألسنة اللهب: Humesنصيحة هيوم 

األدبي بشكل خاص، من أهم النقد في العموم، و

يتشابك مع . هيئات الوساطة بين المؤلف والقارئ

النظم الحديثة المتمايزة للتواصل األدبي 

واالجتماعي، ويشكل جزءا ال يتجزأ من ماهية 

األدب، وكيف يمكن أن يكون أو على األقل يجب 

في الواقع؟ " أدب النقد"فما هو !. أن يكون

ن اإلضاءة على أن للجواب على السؤال، ال بد م

نشأة مصطلح النقد األدبي، والذي يستخدم كأمر 

هذا . طبيعي اليوم، بمثابة نهج لموضوع التحقيق

المصطلح له أصله االشتقاقي من الفعل اليوناني  

krino   فراق، منفصل، قرار أو "والذي ترجم

 ".حكم
 

 
 

عن " النقد"في القرن السابع عشر، أخذ مصطلح 

، إلى اللغة (القاضي الناقد) criticusالالتينية 

" مقي م متشدد" kritischer Beurteilerاأللمانية 

ً يعني في ". ناقد" Kritikerفيما بعد  عموما

ً عن مفهوم النقد األدبي في  ً مختلفا األساس شيئا

على . اللغة اإلنجليزية أو النقد األدبي بالفرنسية

في اللغة " النقد"النقيض من األلمانية، مصطلح 

اإلنجليزية يشمل مراجعة األدبيات والنظريات في 

 Critiqueفي اللغة الفرنسية، . الدراسات األدبية

litteraire "ويُصنف على أنه فرع " النقد األدبي

من الدراسات األدبية، بينما يدور في ألمانيا الجدل 

حول ما إذا كان يجب فصله عن الدراسات األدبية 

الفهم األلماني للنقد على اإلطالق، وبالتالي، فإن 

األدبي هو مفهوم صحفي أكثر منه أدبيا، أو إلى 

 critiqueحد ٍّ كبير يشبه التعريف الفرنسي 

mondaine "ر ــــــهـ، الذي ظ"الناقد االجتماعي 

 

  

 

 

 

 

ً في القرن السابع ع  شر كنموذج مضادعالميا

الذي يجسد النموذج الكلي، " للناقد المثقف"

ً تتوجه نظرته نحو جمهور  ناقداً مهذبا

يتناول وينديلين دينجلر  ..عريض من القراء

Wendelin Dengler  المراجعات النقدية

بشكلها األكاديمي في الخطاب اإلعالمي 

المواجهة النقد األدبي، هو مجموع " :بالقول

تي تمارس في وسائل مع النصوص ال

اإلعالم، حول اآلراء والكتب األدبية 

والدراسات الفلسفية والفكرية والفنية، وكيفية 

مشاركة معظم النقاد حول فكرة أساسية أكثر 

ومن جانب آخر يعتبر النقد، وسيلة . أهمية

رعوية للجمهور الثقافي والحياة الثقافية، ومن 

من أهم هيئات الوساطة بين األدب والقراء 

". جهة، والمؤلفين والناشرين من جهة أخرى

إذن، النظام األدبي، يشمل مؤسسات اإلنتاج 

والتوزيع، وهي جزء من مؤسسة التواصل 

حول األدب، الذي يشمل التربية التوعوية 

التي تتفاعل مع األفراد والمجموعات، تؤثر 

في القرن السابع ... عليهم وتتأثر بدورهم بها

ال، ساهم النقد األدبي عشر، على سبيل المث

في حقيقة أن المزيد والمزيد من الطبقات قد 

تطورت وبالتالي أصبحت قادرة على نقل ما 

هو ضروري بشكل تعليمي والمشاركة في 

  ...النظام األدبي في الحياة الثقافية نفسها
 

النقد ليس غاية في حد ذاته، ولكنه "ببيانه 

يؤدي مهمة يسهل تعريفها أساسيات 

: Werner Irroيقول ويرنر إيرو " ةمشترك

يجب أن يتحدث النقد إلى القراء، على الرغم )

من أن هذا المطلب االختزالي ال ينجح في 

تحديد النطاق الكامل لوظائف النقد األدبي، 

إال أنه يشحذ وجهة نظر ما تعتبر الحد األدنى 

ويقول (... من اإلجماع على وظائف النقد

نذ ظهور م) Thomas Anzتوماس آنز 

في زمن حركة التنوير " المراجعات النقدية"

األوروبية في القرن السابع عشر، التزال 

" أدب النقد"هناك وظائف عديدة تواجه 

ومواصفاته، ولكن، يجب على النقاد تقديم 

معلومات حول محتوى الكتاب وحول أي 

على  -شيء آخر قد يكون مثيراً لالهتمام

وعية إلى سبيل المثال، اإلشارات الموض

الحاضر، والزخارف التاريخية، والنصوص 

وفي وقت تزايد حاجة القراء . المتداخلة

أن يؤدي " الناقد"للمعرفة المكتسبة، فعلى 

وظيفة التوجيه المعرفي اإلعالمي بقدر ما 

يمنح المهتمون باألدب، نظرة عامة، يبقيها 

محدثة، وبالتالي يعزز التحسينات في إنتاج 

من ناحية أخرى، . المستقبل الكتب القيمة في

سيستفيد القراء من حيث فهمهم للمعايير 

المطبقة عند تقييم العمل، ومقارنتها 

 (.بمعاييرهم الشخصية

 

 
 

 

 

  

 

  عصام الياسري

 

 

 

 Lorisلفترة طويلة ارتبطت أسطورة لوريس   ”

غة من العمر ستة عشر عاماً، والتي جسدت البال
بامتياز اليأس بهروبها الجمالي من الحياة في 

 ”“ .معبد الجمال
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  سامي صالح عبود العامري
 

لذي حققه الفريق نعم ماذا يعني االنتصار ا

العراقي في لعبته النهائية ضد الفريق العماني 

الكروية "  30خليجي " الشقيق في دورة 

  والتي اقيمت في مدينة البصرة العراقية ؟

عندما يذهب الجيش الى ساحة الوغى ويعود 

منتصرا، يستقبله جمهوره وشعبه بالحفاوة 

لقد انتصر الشعب العراقي . التي تليق به

من شماله الى جنوبه بهذه اللحظة  بعمومه

الحاسمة في المعركة الكروية مع فريق ليس 

بالسهل بناء على تاريخه الكروي سواء ما 

قدمه في هذه المباراة ، او في هذه الدورة، او 

في المباريات واالنتصارات في دورات 

لقد كانت . السابقة" خليجي " مباريات 

على اعصاب الجمهور الحاضر ، ومشاهديها 

هذه   القنوات، والكومبيوترات مشدودة الى

اللحظة الحاسمة في الدقيقة االخيرة من الوقت 

االضافي والتي سجل الفريق العراقي هدفه 

الثالث بعد ان ان عانى من اهداف التعادل 

وتنفست هذه . وكانه في لحظة المخاض

الحشود من الجماهير العراقية بهذا الفوز 

ن فرحتها بنيل كاس وهاجت قرائحهم لتعبر ع

 .الفوز بفريقها الوطني

حكي لنا جمهور االعالميين بان المسيرة امام 

الهيئة المنظمة ، لعقد هذه المباريات في مدينة 

البصرة وبالخصوص في العراق بحجة انهم 

غير مستعدين لتقديم الخدمات والملعب 

واالدارة وما شابه ذلك من امور لوجستية ، 

تحقق الحلم وفازت  لم تكن سهلة ، ولكن

  .البصرة والعراق بالعقد

وما ان حطت اقدام ابناء الخليج على تربة 

ثغر العراق حتى تهللت رياحها الحارة 

بابتسامة تمايلت له اعواد النخيل الرشيقة ، 

ذات البساطة " البصاروة "وكشرت قلوب 

المعروفة والكرم السخي ، مرحبة بهم 

اما . ليدهاواحتضنتهم مثلما تحتضن االم و 

الجماهير العراقية فقد قدمت من الشمال 

 الكردي والعربي مضحية بالمسافة وعناء 

 

 

 

 

السفر والكلفة المادية لتكون الجماهير الداعمة 

اما نخبة الالعبين العراقيين . لفريقها العراقي

فكان  -فقد مسخت من عقولها كل ما هو مفرق 

الكردي منهم المسيحي ومنهم المسلم ومنهم 

 وكانت رسالتهم انهم ينجحون -ومنهم العربي 

في تحقيق االمل الذي يرجوه منهم الجماهير 

من هنا تاتي اهمية   .المحتشدة عن قرب او بعد

هذه المناسبة فقد كانت عرسا شارك به االهل، 

االصدقاء واالحباب من ارجاء العراق 

" وشاركهم به اخوانهم من ابناء الخليج 

ايران ام ماتت في حقدها رضت  -العربي

نعم لقد سجل التاريخ هذه الفرحة ". الصفوي

المنتظرة لسنين عديدة لتعلن للخليج بان العراق 

ارض طيبة واناي مستعدين للتضحية ونيل 

لقد فعلها الفريق العراقي . شرف االنتصار

وكان الشرف لدولة رئيس الوزراء ان يقدم 

ل عبر ب. كاس الفوز بالبطولة لفريقه الوطني

الالعبين عن شعورهم بان هذا الكاس هو 

لجمهورهم العراقي بما فيهم من استشهد على 

 .ابواب الملعب

 

في الختام ، نحن البعدين عن البصرة والعراق 

فقد : ، لم نكن اقل حماسا وترقبا لهذا االنتصار

عبرنا عن فرحتنا بتبادل التهاني االخوية 

واحدة وان واستمر تعاهدنا باننا نفس عراقية 

اختلفت دياناتنا وقومياتنا ، وما ادرجه هنا 

" ايميل اخي وصديقي اال اثباتا على ما اقول 

نهئ البصرة واهل البصرة والعراقيين على 

واهم . فوز الفريق الوطني ببطولة الخليج

مكسب من هذه البطولة هو عودة العراق الى 

احبابه وجيرانه دول الخليج، وان شاء هللا 

تحة خير لهذا الشعب الذي عان تكون فا

 ."الكثير

مبروك لنا ايها االحبة ، وعاش العراق تربة 

 .وشعبا واصالة

 

 

 

 

 

 

 ق ى التغيير الديم راطية
 

 تغييب ص   الم ا ضة ف   اق ائ 
 

 كشفت قوى المحاصصة والفساد عن نهجها المقيت،

بإقصاء عدد من النواب المستقلين المدنيين عن 

  .انيةاللجان البرلم

وبهذا السلوك، تنتهك قوى االزمة، مجددًا ، الدستور 

ومبادئ الديمقراطية، ساعية إلى إزالة أي مصدٍّ أمام 

طموحها في تمرير المشاريع المشبوهة وإقرار 

 .القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات

 إن قوى التغيير الديمقراطية، تعبر عن استنكارها

من التمثيل في لجان الستبعاد النواب المستقلين 

برلمانية يسعون للعمل فيها، وتؤكد دعمها للنواب 

المستهدفين، وتدعو كافة النواب الذين يمثلون خط 

المعارضة والتغيير لنهج المحاصصة، إلى الوقوف 

 .معاً وتوحيد الكلمة ومواجهة هذا النهج المشوه
 

*** 

 .. ستجدا  ال ضع السيا   ال ائ   
 

 

ير الديم راطية الي م الجم ة اجتم ت ق ى التغي

، و اق ت ٠٢٠١كا  ن الثا    ٣١الم افق 

 . ستجدا  ال ضع السيا   ال ائ 

 :وأكد  على   ق ها  ن ال ضايا التالية
 

 • إن انعكاس ارتفاع أسعار صرف الدوالر على

أوضاع الناس المعيشية السميا أصحاب الدخل 

 المحدود، يستلزم معالجة سريعة وجادة لتخفيف

وإن عدم . أعباء األزمة على عموم أبناء شعبنا

المعالجة يعكس عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد 

حل جذري ينهي دوامة األزمات الخانقة الناجمة عن 

 .نهج المحاصصة والفساد
 

• تطالب قوى التغيير الديمقراطية بكشف اإلجراءات

الحكومية والقضائية بشأن فضائح الفساد الكبرى ؛ 

، ومحاسبة كافة (سرقة القرن)ا ما سمي بـومنه

 .المتورطين فيها
 

•  جرى التوقف عند محاوالت بعض األطراف

السياسية المتنفذة في تمرير قانون االنتخابات بما 

يخدم مصالحها، بعيدا عن تحقيق المشاركة األوسع 

لتمثيل كافة أبناء الشعب العراقي، باستخدام نظم 

 .انتخابية مشوهة
 

•  بأنه من غير المقبول االستمرار في تأخير نرى

تقديم مشروع قانون الموازنة، لما يمثله من تأثير 

ونحذر . سلبي كبير على اقتصاد البلد وحياة الناس

بدون موازنة سنوية كسابقتها  3032من ان تمر سنة 

 .3033سنة 
 

كما أكدت قوى التغيير الديمقراطية مضيها في 

ها السياسية، للقوى تحقيق مشاركة أوسع في مظلت

سعيا لبناء  المتبنية لمشروع التغيير الديمقراطي،

البديل السياسي، كما اتخذت مجموعة من 

القرارات بشأن فعاليات سياسية وجماهيرية 

 .مشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 بيان ـ الديم راطية
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  غالب العاني. د          

 
 

االجميع يعلم، بان معدل من قاطع االنتخابات 

 ٪72ـ ال  البرلمانية العراقية قد بلغ حوالي

مليون ناخب وناخبة لهم  3230ـ تقديرال  من

 …حق التصويت واالنتخاب

  كل هذه التسبة من الناس غير راضية  وان

البتة على العملية السياسية الجارية واحزابها 

فسادها  وحكامها ومناصريها بسبب

المستشري وتبعيتها ولصوصيتها ومعاداتها 

 لمصالح ألشعب العراقي االساسية،

و في ا% 3ومن المؤسف في مكان ان فقط 

٪ فقط قد استجابوا 2احسن االحوال 

ويستجيبون للتظاهر ات السلمية ولالنتفاضة 

  التشرينية الهادفة الى تحقيق الحرية

 …واالستقالل الوطني والحياة الكريمة

هذه ماتزال تتفرج وتترقب   فالغالبية العظمى

 .تطور المشهد العراقي البائس بشكل سلبي

ات فنظرة سريعة على بعض االحصائي

باالوضاع االقتصادية   واالرقام المتعلقة

واالجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية 

  في النسب الكبيرة من   والبيئية المتمثلة

والجريمة   البطالة والفقر والهجرة والتهجير

والفساد في عموم عراق اليوم،   المنظمة

والدوخة والدوران   تجعلنا نستمر في التقيء

 . .بدون توقف

 اذ ، يورد خبير النفط عصام الجلبي بان؛

واردات العراق منذ اكتشاف النفط عام 

 .مليار دوالر 322هي؛  3002ولغاية ٧٢٩١

مليار  0200ولحد االن بلغت  3002ومنذ 

 ..دوالر،

يعود سببه   حاالت البؤس والتخلف  فمجمل

اساسا الى حكام المنطقة الخضراء القراصنة 

 .االذالل التابعين

 سدين وشركائهمالفا

ادارة الدولة   بحكومة تحالف  في ما يسمى

والتي هي نسخة مطابقة للحكومات   الحالية

قاعدة   المبنية على  المتعاقبة الفاشلة

/  المناطقية/  الطائفية / المحاصصة االثنية

على   تسيطر المقيتة التي  العشائرية

                  ...الوالئية  المليشيات مقدراتها
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 والتنفيذ بالتحقيق يكمن حكومة اي مصداق فان

 ل؛ الفوري
 

 تشرين ثورة شهداء قتلة عن الكشف- ٧

 .العدالة إلى وتقديمهم المجيدة
 

 منذ ساريا هذا لك اين من مبدا تطبيق- ٩

 .٩٠٠٢ الغاشم االحتالل
 

 الفساد لمحاربة الصحيح الطريق هو هذا اذ

 معروفين الفسد حيتان كل بان علما.)والفاسدين

 .(ومشخصين
 

 
 

 على والمحافظة القضائية المؤسسة اصالح- ٢

  .تسييسها عن واالبتعاد استقالليتها
 

 الحشد وحل ألدولة بيد السالح حصر- ٤

 .المليشيات وجميع الشعبي
  

 والعدالة المساءلة ملفات وانهاء  وحل- ٥

 وتعويضهم  والمهجرين والنازحين والمغيبين

  .عادلو منصف  بشكل
 

 بناء واعادة االن  ترقيعات من يجري ما فان

  بقيام حتما سيعجل العميقة الوالئية الدولة

 الشعبية الثورة فتيل لتشعل  المرتقبة  العاصفة

 التي  الوطنية  تشرين برياح مدفوعة الواسعة

 مصطحبة تدريجيا   العراق تعم اخذت

 دولة لبناء الهادف الجذري التغيير محركات

 الراعية الديمقراطية المتساوية طنةالموا

   .…القوميات وحقوق  االنسان لحقوق
 

 المادة تحقيق اجل من فاعلة شعبية جبهة فالى

  …العراقي الدستور من 00
 

***** 

 

 

 

 عدنان الظاهر . د                

 
 

ت    غامت  أو صح 

 عيناِك الضوُء القادُح في أحجاِر الليلِ 

ا طلَّ الفجُر وضاءَ   نجما َشَجنٍّ يتقهقُر إم 

 طقَّ الُجنبُذُ فارتاَح التاُج وغن ى

 ريحاً وعبيراً وحنانا

 دسَّ الشيطاَن فمسَّ الجفُن الكأسا

 على روحٍّ ريحانُ  أخشى البوَح إذا مرَّ 

 همُزِك شاراٌت عجفاءُ 

 ال مطٌر ينزُل منها ال طبٌّ فيها ال إسعافُ 

 أمضيُت العمَر أللقى َمن أهوى لك ني

 على اآلرضٍّ الرخواءِ ( خف فُت الوطَء ) 

 يأساً من َسلَِس الوعِد الضارِب أطنابا

 ..أغلقُت كتابي وسحبُت األوراقا 

اِن ما قاَل بنفسُج عينيها للكنِز ال كامِن في ُرم 

 القلِب المحروقِ 

 ما قاَل الساحُر في لُعبِة قانوِن األوتارِ 

ةِ عينيها  ما قالت  لوُسئلت  في ُكحلِة قُر 

 ال تثريَب وال شكوى من نجوى

سا ِ الساقِط َهم   ُعُرَس القنِص السري 

 ال أشتاُق لغيِر عبيِر الشوِق العالِق طوقا

َش وشد ي العزما ي العر   هز 

 أجفاُن عيوِن الِدفلى شوقا ذَبُلت  

ي عفوا  يا ساقَي أعراِق النعناعِ البر 

 ال ترفع  في وجِه الُمدلجِ ليالً راياتٍّ سودا

 الهمُّ ثقيُل 

 والليُل إذا ما طاَل طويلُ 

يا قاضي أََجالً ُمستثنى ال تمضي أبعدَ من 

 مرمًى أعمى

 هل ِمن  حل ِ ؟

 ال ترِم األحجاَر بعيدا

 ..آهٍّ من جسرٍّ يهوي 

 أطلقُت الصرخةَ بعدَ األُخرى

 أعياني جهلي

 صي رني َخِلقاً مخلوقاً ِمسخا

ةَ عيِن المشتاِق وهبَّ الريحِ على األوراقِ   يا دُر 

 أقدامِك تمشي نحوي أم  تمشي أشواقي

 ال أرسُم في حائِط خط ِ النجوى أشباحا

 حيُث الملقى أهواُء قصيِر األعناقِ 

ى في رأِس الغارِق ب  اإلطراقِ أنِت الُحم 

ِة ِسحر األحداقِ   واآلسي للساقِط في لُج 

 كوني مسَّ الرامي للمرمى

 .كوني أحجاَر الرامي

 

 

 ِ  طاُد ال  ق

....                               
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  عبد الجبار العبيدي. د      
 

 

مقالة الدكتور رضا العطار المنقولة من "

الكاتب الليبرالي شاكر النابلسي والمرسلة الينا 

من االخ االستاذ ضياء الحسن حفزتني ألكتب 

القلم العربي هذا المقال القصير عسى ان يتوجه 

الى ثورة القلم كبداية للتخلص من اقالم الفساد 

والساكتين عن الحقوق الذين اوصلوا االمة الى 

هذا الدرك االسفل من الفساد واالنهياردون 

ان يميلوا عن كتابات .مباالة بحقوق الناس 

التراث االعمى وتكهنات مؤسسة الدين خلف 

 ".ظهورهم لنحيا من جديد

 

اء الكثيرة التي أعطيت لألرادة من صفات االسم

كونه االله ..اآللهية هي القادر القدير

القديرالمخلص الوحيد للبشرية جمعاء وصاحب 

فال يرتجى من ..العدالة المطلقة للخلق اجمعين 

ان التوبة .غيره الخالص من ِمَحن الزمان أبداً 

له واالمل به لتحقيق العدالة نابع من ايمان 

 .هية دون شك من يقينعميق بعدالته المتنا

حين يؤمن االنسان بربه القدير ان يكون تحت 

يعتقد انه في مأمن الحياة الدنيا وحسن ..رحمته 

وهذا الذي يعكس ثقته باآلله القادر ..المثاب

فالثقة الحقة ال تمنح الي مخلوق اال .القدير

ولو اعتقدنا بالثقة الذاتية لنا لخرجنا من ..لخالقه 

لكلي الى دائرة االعتقاد دائرة االعتقاد ا

واذا فعلنا هذا  فاللعنة سنستحقها بجدارة ..الذاتي

فملعون االنسان .االعتقاد الناقص باالله القدير

الذي يضع الثقة الكلية في شخصه او في 

العادل ..الن هللا وحده هو الثقة العالية ..االخر

 .لكل رجاء وراجية ..االعدل والقادر القدير

يرة قرئناها في الكتب السماوية أمثلة ربانية كث

لكن عندما وصلت ..كانت صعبة التحقيق 

هنا ..االمور الى استبعاد الحق واحالل الباطل 

واال .تدخل اآلله السعاف المظلوم من الظالم 

يبقى وجوده ووعوده مجرد وعود أوهام تنفذ 

في يوم القيامة التي ال زالت مجهولة 

ر القدير الزالة فمتى يتدخل اآلله القاد..التحديد

الحكام المستبدين عن الشعب المظلوم ليحل 

 ؟..محلهم أخرين

خذ قصة آدم وحواء في القرآن وكيف تجسدت 

في العدل اآللهي حين نبه هللا آدم ان ال يأكل من 

وعندما أغواه أبليس وأكل ..الشجرة الملعونة

 ىــــــــــانزله من سماء العرش المكين ال..منها 

 

 

 

 

 

  

 

 

وقصة ابراهيم وقومه شائعة ومعروفة في 

 ار،ـــــوقرارهم في حرقه بالن..تكسيره لالصنام 

حسبي : وكانت أخر دعواه ..لكن هللا انقذه منها

فأمر هللا النار ان تكون برداً ..هللا ونعم الوكيل

 .09وسالماًعلى ابراهيم،سورة االنبياء آية 

ى في الذي ترب( ع)ونعود لموس بن عمران 

فاراد ..بيت الفرعون المصري ونشأ مخالفا له

ان يستخدم مع الفرعون سبل الحوار ليقنعة بما 

هو فيه ودعوته لالنصياع للحق ،فذهب اليه مع 

اذهبا :"اخيه هارون بدعوة من هللا يقول الحق

ً لعله  الى فرعون انه طغى،فقوال له قوال لينا

وحين لم يقتنع "00-02يتذكر  أو يخشى  طه 

لكن هللا ارشده ..راد قتل موسى ومن معها

لعبور البحر والهرب من فرعون ونجاته منه 

وأنجينا موسى ومن معه أجمعين :" يقول الحق 

لكن فرعون اراد اللحاق به ..00،الشعراء 

وقتله ، وعنما دخل البحر من وراء موسى 

االنطباق المائي عليه وعلى جنودة  حصل

ن وقدعصيت قبُل اآل:" فاماتهم جمياً يقول الحق

 .90وكنت من المفسدين ،الشعراء 

ليخلصه هللا من اعدائه  رفعه الى ( ع)اماعيسى

والمسيحية .السماء وال نعلم عنه اال النزر القليل

تدعي انه قتل ودفن في بيت المقدس ثم اخرجه 

هللا ورفع الى السماء وسيعود مرة اخرى كما 

في قصة االمام المهدي عند طائفة من 

لمين ، لكن القرآن يرفض القصة المسيحية المس

وماقتلوه  وما صلبوه ولكن شبه لهم :" فيقول 

 ...وهكذا نجا من القتل" 007النساء "

فقد مر بمحن كثير ( ص)دمحم ءأما خاتم االنبيا

في مكة هاجر منها الى المدينة جبرأ حين يقول 

وهللا مات ركتها اال اني  أجبرت جبراً عليها 

 .وبقصد مكة

احداث الدعوة في المدينة وما القاه من و

المصاعب من قريش وغيرها كثيرة تحتاج 

 .لبحث مستقل

القصص القرآنية عبر الزمن بحاجة الى تدبر 

وتحليل لمعرفة كيفة وقوف الحق من 

بعد ان فسرت على ..الظالمين الصالحين ضد

 .غير القصد االساس منها

والسؤال المهم الذي اريد معرفة جوابه من 

مؤسسة الدين واصحاب الفكر الرصين من 

المثقفين والعارافين الليبراليين على وجه 

لماذا ال يتكرر هذا االنتقام : الخصوص هو

الرباني من الظالمين اليوم الذي افسدوا في 

مادام البشر كلهم ..االرض وتحدوا قول الحق 

أم أنتهت مهمة ..من صنه اآلله القادر القدير

لمؤسسة الدين  ان أوكلها اليوم ؟بعد..السماء

 ..؟علينا ان نعرف لنبدأ من جديد...

 

***** 

 ؟..ف  جدلية التطبيق.. كيف   همها.. أزدواجية ال دالة اآللهية

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 االرض هو وزوجه ليس انتقاما ولكن ليكون

 صاحيا وصاحية لتدبر االمر الصحيح ،  يقول

ً فأما يأتيكم منى :"الحق  اهبطوا منها جميعا

هدًى فمن اتبع هداَي فال خوف عليهم وال هم 

 ".22البقرة .يحزنون

قصة نوح والسفية وغرق قومه عقابا لما كانوا 

الشعراء "فقد كذبت قوم نوح المرسلين .يعملون 

فنوح كان هاديا لقومه الخارجين على "000

الشرعية واخالقية السلوك الصحيح ، فقالوا فيه 

انه مجنون ،بعد ان أرسله هللا الى قومه هاديا 

ً يقول الحق ً الى :" ومصلحا لقد أرسلنا نوحا

فقال يا قوم اعبدوا هللا  مالكم من آله غيره  قومه

اني أخاف عليكم  عذاب يوم عظيم ،األعراف 

وحين استبدوا ورفضوا الطاعة ارسل ".09

عليهم الفيضان الذي اغرقهم اال نوحا وجماعته 

حتى ان هللا رفض ان يُنجي ابن نوح من الغرق 

: " ليس من أهله الصالحين،يقول الحق النه

فقال رِب ان أبني من أهلي   ونادى نوح ربه

وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ،قال 

يانوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح 

فال تسئلن ما ليس لك به علم اني اعظك  ان 

هنا اآلية ".00-00تكون من الجاهلين ،هود

الكريمة تجسد الحق المطلق والعدالة المطلقة 

 .بين الناس

لنبوة في ذرية نوح من هنا فأن هللا جعل ا

وابراهيم الخالصهما للحق والعدل والطاعة 

ولقد ارسلنا نوحاً :" لرب العالمين ،يقول الحق 

وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 

 .30فمنهم مهتدٍّ  وكثيُر منهم فاسقون،الحديد 

ومن احفاد نوح النبي هود المرسل الى قوم عادٍّ 

قومه الى التقوى وهو الذي دعا ..في االحقاف

وعبادة هللا الواحد االحد ،وقيل فيه انه اول من 

تكلم العربية وقد سميت احدى سور القرآن 

ومن خالل التحري التاريخي يبدو ان ..بأسمه

عاش في مجتمع مترف ومتحضر قياسا لذلك 

انا :"لكن قومه رفضوا دعوته فقالوا له..الوقت 

ن لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبي

هنا استجاب هللا تعالى له فاراد " 00االعراف 

االنتقام من قومه فسلط عليهم القحط والريح 

 ً انا أرسلنا :"يقول الحق ..العاتية فهلكهم جميعا

عليهم ريحاً صرصراً وفي يوم نحسٍّ مستمر 

القمر " تنزع الناس كأنهم اعجاز نخلٍّ منقعرٍّ 

 فطال عذابهم ثمانية ايام  فهلكوا في".  09-30

 .غالبيتهم ومن بقي منهم هاجروا الى مكة 

ومن بعد هود جاء االنبياء صالح وابراهيم 

نبيا  30وعدد اخر بلغ  الخليل واخرين 

ان النبي هو :والفرق بين النبي والرسول ..

الشخص المصطفى من هللا من بين قومه ليوحي 

اليهم بدين او شريعة ، أما الرسول من أوحي 

 .نةاليه هللا بشريعة معي
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     كفاح الزهاوي                  

 

 

دخلت قاعة التهريج، رأيت القرود     

مجتمعين، متوضئين وملء أشداقهم أصداء 

ضحكات هازئة تتعالى مستهينة بالجموع 

 . النائمة في دائرة التحشيش االسبوعي

هم يلقنون الناس المواعظ السائغة سمعت   

والمهلكة، ويكسون أدمغتهم بمواد وقد هرأه 

الصدأ، سعياً منهم تجميد سوائل العقل، وتدمير 

االتصاالت الخلوية مع بعضهم البعض، 

واشاعة الفوضى في خطوط النقل، محدثة 

 . صدعاً متعرجاُ، وعطال في البرنامج الذهني

كذبة حقيقة، ومن فرط الورع جعلوا من ال    

تلك الحقيقة المظلمة، المغلفة برداء نور خداع 

يُوِهم البصر بادعائها انها الحقيقة المطلقة التي 

ليست هناك حاجة . ال تخضع للنقاش والمبادلة

لالنخراط في تشغيل الفكر والبحث العميق، 

ألن هذا المجلس يشكل المرآة التي تعكس 

أمنياتك ورغباتك، ولكن ليست على هذا 

الكوكب تحديداً، وإنما في حياة ال يرغب 

اعضاؤه أنفسهم في تحقيق هذه األمنية وال 

 . حتى ألبنائهم

وبهذه المواعظ يقوم مجلس العظماء بحقن      

الناس لقاح المناعة التامة حتى يتحرر من 

التفكير في معاناة البالد وكوارثها، فيتمكنون 

بالتالي من الهيمنة على مقدرات االنسان 

 .كرامتهو

 المعدي كالفيروس ينتقل الساري الوهم هذا    

 الخطورة دائرة ويوسع آخر الى كائن من

ً  منهجا حوله، فيشكل ذا عاهة مستديمة، عقليا

 والتبصر الفكر تأهيل عملية يعرقل بحيث

 .والريبة حافالً باألضرار

 األوهام رياح تهب الجهل صحراء ومن    

 ةــــالرؤي يحجب يالذ السام الغبار حاملةً معها

 الطريق في المواصلة على القدرة ويكبح     

ً من يصيب الصحيح، مما ينتج و البشر قطيعا

 لخصوبة متزايد ونمو جماعي انفجار عنه

 بإلقاء مضللة دعايات ينشرون ثم. تربته

 قوى على والحرمان والفقر التخلف تبعات

 .المجلس أسوار عن بعيدة

 الخفية، من أهدافهم تحقيق وألجل     

 عليها التعكز يمكنهم بضاعة إنتاج الضروري

 فكرة رضف من لتصريفها، البد كمصدر

 والتأكيد البشر بقية عن والتميز االختالف

 بالتقاليد يسمى ما أهمية على المتواصل

 األفكار هذه اجتاحت لقد. المتناقضة والعادات

 في واستقرت رؤوسهمالمتأصلة و البالية

 النائمة الشمس غياب بذلك العمق، مستغلين

 .الوهمية الغيوم خلف

 ان الصواب من انه المجلس هذا ويرى    

 موائدهم على يعتاش قوم وسط المرء يعيش

 يحتقرهم الوقت نفس وفي بفضلهم لقمته وينال

 أكمل قد بذلك وكأنه. النعوت بأبشعيقذفهم و

 هذا كل من واألنكى. ضميره وأرضى رسالته

 والفاحشة الخطيئة يرى العظماء مجلس أن

 رواسبها تتجذر بهم، بينما المضللين وجوه في

 .دمائهم في

 

ً خياليةينسجون و حكايات يروون      قصصا

 وأسماء وصفحات كتب الىيعزونها و

 حتى باألئمة هللا من بدال ويقسمون. مجهولة

 المغيبين عقول في وعي دون ترسخت

 .قداسة أكثر وأصبحت

 حبل ثبات فوقب السير على تمرسوالقد     

 لكي تالفة سلة في طاقاتهم كلجمعوا و الكذب

 سبات من ويجعلوا يرالتخد امد من يبسطوا

 خدمة في تصب كبيرة مقبرة الناس

 .المتسلطين

 

 

 

 

 

 

 

 ال ي ة لتجهي   جا ية خطة

 

 

  يكيفون الدينية عطلهم كثروا

  يطربون المزيفة المراقد من كثروا

  ضدهم العالم كل ان اوهموهم

  االيادي بوس على علموهم

 قرب بينهم اشيعوا واخرى فترة وبين

  المهدي ظهور

 اهم الكربالئي مباس مجلس حضور

 النهائية السنة المتحان التحضير من

 الواعي المثقف من حذروهم

 الحسين ضد بانه اتهامه وعلموهم

  االشخاص عبودية فيهم كرسوا

  مالحظة

  تلومون ال

 

 ( يج)   يردون 

 

 

 

 

                          

                            ال ظم   مج س

 

   ال     ر  لب   
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ولم يستبعد البعض أن يكون هذا االحتفاء المبالغ 

به بضيوفهم الخليجيين ومظاهر الكرم المابعد 

من الصغير قبل الكبير والفقير قبل 3 الحاتمي

 كان نكاية بإيران ومن يتبعها من3 الغني

تنظيمات ظالمية داخلية اعترضت على مظاهر 

السيما بعد إحتجاج اإليرانيين . التحضر والبهجة

لتعكير 3 المستهجن على تسمية الخليج بالعربي

صفو االحتفالية والمهرجان الرياضي وسلب 

 …العراقيين لحظات سرورهم
 

 
 

فكان 3 كانت الجماهير العراقية تحتاج فرحة

" اسود الرافدين " ه اإلنجاز الكروي الذي حقق

بالرغم من . الذي أثلج قلوبنا3 بالفوز بالبطولة

3 جرعة اإلثارة واالنفعاالت العالية المتباينة

خالل 3 بحب3 التي وضعونا فيها3 صعوداً ونزوالً 

 .المباراة النهائية امام الفريق العماني
 

اإلنجاز العمراني المتحقق 3 ومما يستحق االشادة

بي دوائرها الفنية بالبصرة بجهود منتس

والهندسية والخدمية وجماهيرها وبإشراف من 

على 3 الحكومة المحلية ودعم الحكومة المركزية

3 ان تستمر عملية البناء لخدمة أهالي البصرة

السيما ساكني العشوائيات الذين ُوضعوا خلف 

كان 3 قيل إنه كلف ملياري دينار) جدار العزل 

أويهم وتحل يمكن بهما بناء عمارات سكنية ت

وذلك لعدم خدش عيون زوار 3 (مشاكلهم 

وان ال تتوقف عمليات تطوير البصرة . الدورة

عند بناء مالعب رياضية وطرق موصلة لها 

 ؟…وموالت وكورنيش
 

 
 

سندباد ألف ليلة وليلة كان مغامراً يخترق عباب 

ً عن الجديد والمفيد والغريب هل 3 البحار بحثا

يرسم البسمة الدائمة و3 هناك من يمتلك روحيته

 ؟ " ثغر العراق" على 

 

 
 

 ابتسا ته؟" الب رة"ثغر ال راق  د   ا ت ا

   

 

 

 

  

 

              

 إحسن جواد كاظم           
 

 

ثغر العراق الباسم " لطالما وصفت البصرة ب 

ولكنها قُهرت وُغيبت بسبب حروب " 

الدكتاتور البائد وتلقف وحوش الظالم ومافيا 

للسلطة بعده 3 المخدرات والتبعية والتهريب

 ..بارادة المحتل
 

السلوك العفوي الراقي ألهالي البصرة في 

ترحيبهم بضيوف اولمبياد كرة القدم خليجي 

في البصرة واالحتفاء بهم بشكل كرنفالي  30

كان مفاجأة للكثيرين من 3 بنكهة فرح بصراوية

وصادم 3 العراقيين وضيوفهم الخليجيين

لألطراف التي ال تود إلتئام وحدتهم وتآلفهم 

مر روح إحتجاج ايجابي وهو يض… التاريخي

ال يمكن تفسيره إال بسعي مواطني 3 ناعم

البصرة الفيحاء للتغيير ونزوعهم لالرتقاء 

وحبهم الصادق لجيرانهم الخليجيين بعد قطيعة 

لما 3 فكانت تظاهرة رفض مدني بهية3 مفتعلة

هو سائد في المحافظة من انفالت السالح 

تظاهرة ذات طابع مجتمعي بملمح . والعنف

تتواصل مع انتفاضة تشرين المجيدة 3 اضيري

3 بالمبادئ رغم اختالف منطلقاتهما وظروفهما

: " غير أنهما تغرفان من نفس النبع الصافي 

 ! " اريد وطن
 

3 كان الكرنفال البصراوي بمثابة إستفتاء شعبي

بمشاركة واسعة ومتنوعة من ألوان المجتمع 

ر وحسم األمو3 العراقي وأطيافه إلنجاح الدورة

نحو خيار الدولة المدنية المنفتحة ورفض خيار 

الغريب عن 3 الدولة الدينية المتزمتة المستورد

 …طبيعة العراقيين
 

 
 

وكانت التفاتة رائعة وذات مغزى من منظمي 

تقديم 3 30حفل افتتاح بطولة الخليج لكرة القدم 

العقيد الكفيف عالء العيداني الذي فقد بصره 

حامالً العلم 3 لفي معارك تحرير الموص

العراقي في اشارة إلى الدور البطولي لقواتنا 

 .المسلحة في دحر ارهابيي داعش
 

 
 

 
 

 

 

 

 

اندهاش األشقاء الخليجيين وانبهارهم بظروف 

أثناء لقاءاتهم 3 جعلهم يصفون الحدث3 البطولة

بوسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل 

" ائعكان عرساً بصراوياً را" بأنه 3 االجتماعي

 !". 
 

ً 3 وعد وا شعب البصرة أُضيف إلى 3 منتخباً تاسعا

 .منتخبات الدورة الثمان والفائز األول بامتياز

الظاهرة التي أثارت إعجاب وتقدير وتثمين 

اندفاع 3 ممثلي الفرق المشاركة في األولمبياد

العراقيين الشغال مقاعد المالعب التي ال 

اعات قبل س3 يتنافس فيها المنتخب العراقي

عزاه البعض إلى عطش … طويلة من بدئها

3 عراقي مزمن للفعاليات الرياضية الكبيرة

ولكن إلى م تعزو تواجد كبار السن من عجائز 

وشيوخ وذوي احتياجات خاصة وفاقدي بصر 

 ! ؟ على المدرجات3 وكذلك أمهات مع أطفالهن

معلق خليجي آخر وصف هذا الحضور المتميز 

 ,من الجمهور العراقي
 

هذا جمهور 3 هذا مش جمهور رياضي: " قائالً 

 !"وطن
  

كانت بطولة استثنائية بفضل : " وأضاف 

 ." العراقيين
 

لقد كان تنادي أهل البصرة إلنجاح المونديال 

بأنهم 3 الخليجي وإرسال رسالة بليغة للخليجيين

محضر ترحيب وتبجيل مع توق شعبي عراقي 

قوضتها  لترميم عالقات األخوة التاريخية التي

حروب الدكتاتور المقبور والخطاب الطائفي 

 .التخريبي الالحق
 

البد وان االطراف الغير محبة للعراق 

والعراقيين ما كانت تتمنى نجاح الدورة بعد أن 

تفاجأت بهذا االستقبال الحميمي العراقي الكبير 

ومبادلتهم العراقيين 3 الشقائهم الخليجيين

لذا فإن دعاة 3 مشاعر الود والعرفان الحقيقي

سياسة المجافاة لدول الخليج واالنعزال عنها 

وحتى معاداتها يعيشون اليوم أسوأ أيامهم 

 ! ويعانون هضيمة الفشل
 

3 احتفاء البصاروة المبالغ فيه بضيوفهم وكرمهم

تمثل بمبادرات فردية وجماعية ومجتمعية من 

منظمات وفرق فنية شعبية تمثل بانوراما التنوع 

لعراقي وثرائه من خشاب ة البصرة الثقافي ا

من  "الجوبي" وراقصي الهيوة إلى دبكات

المناطق الغربية و الرقصات الكلدانية 

ولم تغب عنها المقامات 3 واآلشورية والكردية

ومنها 3 العراقية وأطوار االغاني المختلفة

الموصلية وغنائيات المربعات البغدادية 

ة واألغاني الوطنية والطقطوقات الشعري

 ...وأغاني البادية
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 عبد العليم البناء 

اختتم المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي والورش  ”

التكوينية بإعالن الفائزين بمسابقات النص الموجه للكبار 

 “ .ولألطفال وللبحث العلمي
 

 

 

المبدع والناقد تبقى غير متاحة ال في 

المهرجانات أو ال في اللقاءات أو حتى عقب 

في  –العروض المسرحية، وغالبا ما يبقى النقد 

وأضاف أن ما .حبيس األوراق دون رد -نظره

يميز هذا المؤتمر أيضا أنه تم خالل جلسات 

النقاش الثمانية تسليط الضوء على عدد من 

نقاط التي البد أن يعاد فيها النظر سواء من ال

جهة المبدعين أو من جهة اإلدارة المسرحية أو 

وفي هذا .من جهة النقاد والباحثين أنفسهم

السياق، قال السيد بونيت وهو أستاذ التعليم 

العالي وباحث في فن المسرح والدراسات 

المسرحية بجامعة ابن زهر بآكادير أن المؤتمر 

ة اإليجابية سمح باالنتقال من حالة عبر المساءل

إبداء المالحظات إلى حالة الحصول على 

خالصات والتي تعني في الميدان المسرحي 

تحويل هذه الخالصات الى منطلقات ألبحاث 

جديدة والى منطلقات وأسس وقرارات سياسية 

أو إدارية ملموسة فيما يخص الممارسة 

المسرحية وكيفية تحفيزها على مزيد من 

وأشار إلى أن أهمية هذه .لعطاء واإلبداعا

الدورة تكمن أيضا في كونها أطلعت ضيوف 

تجربة مسرحية مغربية من  00المهرجان على 

مختلف األجيال والحساسيات الفنية، والتي تم 

إخضاعها للمساءلة من لدن ثمانية من كبار 

النقاد والباحثين المغاربة في مجاالت عدة تهم 

سينوغرافيا والتأليف و أساسا اإلخراج وال

التمثيل وغيرها، حيث عملوا على تناول هذه 

 .التجارب بالنقد والمساءلة دون محاباة
 

 
 

وبحضور الدكتور يوسف عايدابي مدير التأليف 

والتوثيق في الهيئة العربية للمسرح، رئيس 

من مهرجان  02المجال الفكري في الدورة 

علوم المسرح العربي وعميد كلية اآلداب وال

اإلنسانية بنمسيك بروفيسور عبد القادر كنكاي، 

وفي رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بنمسيك، وضمن البرنامج الثقافي المشترك بين 

الهيئة العربية للمسرح والكلية، جرت أحداث 

 يــــمـلـلمسابقة البحث الع الندوة العلمية الُمَحكمة
 

 مة في الصفحة التاليةالتت                            

 

 

 

 

 
 
 

مع تكريم لعشرة فنانين من المسرحيين الرواد 

 .المغاربة
 

 02ومن بين الفعاليات المصاحبة للنسخة الـ

لمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، كان 

اختتام المؤتمر الفكري الذي ترأسه الدكتور 

يوسف عايدابي مدير التأليف والتوثيق في 

للمسرح، للنبش في ثنايا المسرح  الهيئة العربية

ً آلفاق مستقبلية تقوم على  المغربي استشرافا

أسس علمية كفيلة بمواكبة آخر المستجدات في 

من  00فن الخشبة، عبر تقييم لما تضمنته 

األعمال االبداعية في فن المسرح المغربي من 

خالل بسط حصيلتها استنادا إلى المحور 

ً في األساسي في هذا المؤتمر وال متمثل أساسا

مساءالت علمية وعملية لهذه التجارب 

المسرحية المغربية أخذاً بعين االعتبار عاملي 

أيام  0االمتداد والتجديد، والذي دار على مدى 

ً وباحثة وأكاديميين  00بمشاركة نحو  باحثا

وممارسين من المغرب لتسليط الضوء على 

تجاربهم التي يمكن اعتمادها كإنموذج يحتذى 

 . ثراء مختلف التجارب العربيةإل
 

وأشار األستاذ الباحث عز الدين بونيت المقرر 

العام للمؤتمر الفكري أن دورة هذه السنة 

تكتسي صبغة خاصة، وما يميزها هوأنها 

انكبت على مساءلة هذه التجارب المسرحية 

االبداعية من داخلها وهذا شيء جديد 

تكاك وإيجابي، معتبراً أنها شكلت فرصة لالح

 .الممتد بين النقاد والممارسين المسرحيين

 نــــرة بيــوأوضح أن فرصة المواجهة المباش

 

 

 

 

المسابقة العربية للبحث :إسماعيل عبد هللا*  

العلمي المسرحي تقدم أسماء باحثين شباب 

وتكرسها لفتح آفاق بحث جديدة في المنجز 

 .الفكري العربي المسرحي

 

قيين يبارك نجاح عرض نقيب الفنانين العرا* 

  .لجواد األسدي( أمل)مسرحية 

 

بعد أيام حافلة باالبداع المسرحي العربي 

الحافل بمختلف تمظهرات مبدعيه وفي 

مقدمتها ابداعات المسرحيين  العراقين، 

فعاليات العرس  يناير 07 اختتمت أمس الثالثاء

المسرحي العربي األكبر من بين كل 

 02ربية، الدورة الـ المهرجانات المسرحية الع

لمهرجان المسرح العربي التي نظمتها الهيئة 

العربية للمسرح بالدار البيضاء بالتعاون مع 

تحت شعار  وزارة الشباب والثقافة المغربية،

للمدة من  (نحو مسرح عربي جديد ومتجدد)

العاشر ولغاية السادس عشر من شهر كانون 

ن ، برعاية سامية من لد3032الثاني يناير 

جاللة ملك المغرب دمحم السادس، وصاحب 

السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن 

دمحم القاسمي، وتضمن حفل الختام، الذي أقيم 

في مسرح دمحم السادس، العديد من الفقرات، 

وفيلم تسجيلي ألعمال الدورة وصوالً الى 

إعالن المسرحية الفائزة بجائزة صاحب السمو 

 3033لطان القاسمي لعام الشيخ الدكتور س

وسننشر وقائع حفل الختام .)بنسختها العاشرة

بعونه تعالى بسبب ( المواطن)في عدد الغد من 

(. فارق الوقت بين بغداد والدار البيضاء

وتضمنت فعاليات الدورة فضالً عن المسابقة 

الرسمية، عروضا مسرحية على الهامش، إلى 

يبية جانب عدد من الندوات والورشات التدر

 ةــــوتوقيعات لعدد من اإلصدارات ذات الصل
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بين النص ( المسلخ)دراسة نقدية لمسرحية 

الباحثة أسماء دمحم : الثالث والمركز(.والعرض

محسن ابراهيم، مصر، عن بحثها الموسوم 

تجليات الصدمة فى المسرح النسوي )بـ

خطاب المرأة في نصوص ملحة . السعودي

 (.عبد هللا
 

األمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل 

إن : "عبد هللا صرح بهذه المناسبة قائالً 

المسرحي، المسابقة العربية للبحث العلمي 

والتي نجحت وعلى مدار النسخ السبع أن تقدم 

أسماء باحثين شباب وتكرسها، تفتح أفاق بحث 

جديدة في المنجز الفكري العربي المسرحي، 

وهي بهذا النهج من تنظيم الندوة المحكمة 

تضيف قدرة الباحث للدفاع عن بحثه كنقطة 

 ".قوة إضافية لقوة البحث ذاته
 

 
 

العربية للمسرح عن أسماء  كما أعلنت الهيئة

الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي 

الموجه للكبارولألطفال، وقد تشكلت لجنة 

تحكيم مسابقة النصوص الموجهة للكبار 

كريم رشيد من العراق ، الدكتورة ليلى بن :من

عائشة من الجزائر، هزاع البراري من 

 وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الثالثة.األردن

الكاتب : في المرتبة الثالثة: على النحو اآلتي

عن نصه . أحمد عبد الكريم من الجزائر

، وفي المرتبة (فنتازيا الموت في بغداد)

 /العراق . الكاتب علي عدنان آل طعمة: الثانية

ً )هولندا، عن نصه  ، وفي (سيسيفوس ثالثا

الكاتب أكسم اليوسف، سوريا : المرتبة األولى

وقدتشكلت لجنة  (.أديب)عن نصه . كندا/ 

األستاذ :تحكيم مسابقة الموجهة لالطفال من

فتحي عبد الرحمن من فلسطين، والدكتور 

 مشهور مصطفى من لبنان، والدكتور نبيل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

المسرحي المخصصة للباحثين الشباب حتى 

سن األربعين، بنسختها السابعة، وقد ترأس 

الندوة كل من بروفيسور شعيب  رئيس مختبر 

السرديات في الكلية، وبروفيسور ميلود بو 

ه، إضافة إلى شايد رئيس شعبة المسرح في

حضور لجنة تحكيم المسابقة ممثلة 

بالبروفيسور سعد يوسف من السودان 

وبروفيسور نجوى عانوس من مصر، والتي 

تعد مرحلة نهائية لحسم تراتبية الفائزين 

بالمراكز الثالثة األفضل، وكانت الهيئة قد 

أعلنت نتائجها قبل النهائية بتأهل ثالثة من 

ة مطلع كانون الثاني الباحثين للندوة الُمحكم

أسماء بسام من مصر، وعادل . ، وهم د3033

 .القريب من المغرب، ومروة وهدان من مصر
 

حملت المسابقة في نسختها السابعة ناظماً 

ً هو  تجليات مسرح الصدمة في )معرفيا

التجارب المسرحية العربية نصوًصا، إخراًجا، 

بين  الغاء الحدود، تحطيم ( تمثياًل وتصميًما

لمحرمات، إعالن االعتراض والغضب، ا

والرغبة الجامحة في تطهير العالم من شروره، 

وذلك  ليتنافس الباحثون الشباب من خالله، 

ولينجزوا إضافة حقيقية للبحث المسرحي 

العربي من خالل تناولهم لهذا المفهوم العالمي 

الحديث،  ضمن توجه الهئية دأبت الهيئة 

لق منه أصوات لتكريس المسابقة كمنبر تنط

ورؤى الشباب المسرحي في قضايا البحث 

العلمي، في سبيل تنمية المسرح وصوالً إلى 

مقاربة الشعار الرئيس الذي قامت عليه الهيئة 

المسرح )و( نحو مسرح عربي جديد ومتجدد)

، ضوابط بحث (مشغل األسئلة ومعمل التجديد

علمية صارمة، منها جدة الموضوع وأصالته، 

البتكار والطرح المغاير وعدم الرصانة وا

كما %.30وجود نسبة استالل تزيد على 

وضعت الهيئة منهجية إلخضاع الباحثين الذي 

حصلوا على أعلى ثالث درجات، لمساءلة 

خالل ندوة محكمة علنية، تجري بحضور 

أعضاء لجنة التحكيم، لتحديد تراتبية للفائزين، 

ث حيث تحسم هذه الندوة قدرات وإمكانات الباح

وقامت لجنة التحكيم  .للدفاع عن بحثه

 وبحضور جمع من األساتذة وطلبة الدراسات

العليا بمناقشة الباحثين الثالثة وخلصت إلى 

مالحظات وتوصيات ستجعلها الهيئة في صلب 

وقررت اللجنة منح الفائزين الترتيب .اهتمامها

الباحث عادل القريب، : المركز األول:اآلتي

العرض )موسوم بـالمغرب، عن بحثه ال

المسرحي ديالي بين صدمة الطرح 

 (الموضوعاتي وحدود االشتغال الجمالي

الباحثة مروة أحمد وهدان، : والمركز الثاني.

 تجليات مسرح) مصر، عن بحثها الموسوم بـ

 ..الصدمة في الخطاب المسرحي الفلسطيني 

 
 

 

 

 

 
 

في :بهجت من مصر،أما الفائزون بها فهم

المرتبة الثالثة الكاتب محمود فرغلي موسى 

في المرتبة (.األعدقاء)من مصر، عن نصه 

الثانية الكاتب محمود عبد هللا عقاب من مصر 

في .،(عالء الدي والمارد اآللي)عن نص 

رضا حسنين عرفات المرتبة األولى الكاتب 

 (.رشيد)من مصر، عن نصه 
 

وفي سياق حضوره الفاعل نقيب الفنانين 

العراقيين الدكتور جبار جودي في الدورة 

الثالثة من مهرجان المسرح العربي وبمعيته 

نخبة من مبدعي المسرح العراقي الذين زاد 

عددهم على أكثر من خمسة وثالثين شخصية 

حية ومباركة مسرحية قام السيد النقيب بت

راقي الثالث الناجح العرض المسرحي الع

 للمخرج الكبير الدكتور جواد( أمل)والمبهر 

األسدي وفريقه المبدع من ممثلين وتقنيين الذي 

عرض األمس االثنين وكان آخر العروض 

العراقية المشاركة وقدم لهم باقة ورد تقديراً 

ً للجهود اإلبداعية الكبيرة التي جسدوها  وتثمينا

بمهنية عالية وحرفية مميزة شكالً ومضموناً، 

ليمثلوا المسرح العراقي بجدارة واقتدار 

وابداع، وبصفته السينوغراف العراقي 

والعربي األبرز واصل السيد النقيب اختتم 

تقديم ورشته لعدد من شباب المسرح المغربي 

 ضمن الورشات التكوينية االخرى للمهرجان،

وغرافيا حامل السين)كمؤطر حملت عنوان 

، وهي ورشة (ومحمول في العرض المسرحي

في االقتصاد والذكاء السينوغرافي في العرض 

 ..المسرحي السينوغرافيا
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ستتابع نشر احداث مهرجان / التحريرأسرة *  

يوم المسرح العربي ، ايضا يوميات المسرح 

 .. العراقي
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 ؟... ن ب يد     فضاءا   ا

 األخ ر (2) 

 

 

   

 

 

   الجبوري إشبيليا. د.أ     

 
 !…ايعود

 وحزين، قديم النهير

 الكبيرة، الشجرة أتأمل عنده اذ

 انكسارها الزرقاء السحابة تنتشر حيث

 :العاتية الريح إلى النورس طائر يميل وحيث

 .وعيدم لك وأقدم ألمي لك أحمل

 العطش نفس. المشقة نفس تنتابني. عدت لقد

 يصيبني الذي

 ، األغنية بنفس أذني وتغمر

 تضاففني التي اللحظة تحب من وانا ،- نعم

 الصمت،

 وتغادر، 

 .القلب داخل بكثير أكثر البكاء

 عندك عدت الشيء، نفس انا.  القمر عاد لقد

 اليوم

 المسافات، في الخريفي صمتك عن بحثت لقد 

 بمرارة حلقي بملوحة غصيت

 األقدام، آثار كل بين قدمي آثار كانت عبثًا

 خطوتي… مسار تلو مسار

 اثات تماما، غابت األشجار ظالل

 هؤالء من ميتة ورقة على كلمات، وهمي

 تطوف، الناعم سطحك فوق

 اخر ميت غصن لها دفعت حين

 انكسارها تميل وهي اوراقها تنوح األشجار

 هؤالء من ميتة يحقائب حمل الذي واليقين

 إختفاء حيث الماضي، صيفك سهر طرفني

 الطويلة ضفيرتي وقتها، اهتزت، الريح وأن

 .فضية

 ؛ إليك العودة الكتابة، الى العودة

 المشي مسار إعادة 

 البريق تاكل إصالحها يمكن ال التي والمشقة

 وأنا القديم، الترابي الدرب حيث القمر، من

 بخطواتي أحتفظ

 الشجرة أوراق كانت حينها إليك، تتقدمني

 لطين حروفا يمد والقمر الزورق، عند تعوم

 السهر،

 الصيف، ونسيم الصمت في تغرقني وانت

 ضفيرتي إلى وتنظر عيني في تفكر كنت

 .الشيب المبللة

 بفعل الطويل، وغيابك بعيدًا، سافرت لكنك

 الريح

 لي، تتمزق كذلك بالفعل المشقة، فقط

 ،المقهى موسم كذلك

 لي هما حقا واالنتظار، لغيابا فقط
 …عودتك الوقت؛ موسم وها
 ؟… أتعود

 

 
 

 

 

 

 

 

 قريبا، القمر يعرفنا كيف

 جيدًا، أقدامنا صوت يميز وهل

 !الضفاف في الرماد يكون عندما

 نسيك معطفي

 رايتك لكني

 مريًرا المقهى عالم يكون وعندما

 …إغالقهم إليك تنتظر عيناي

 !تعود متى عدت وان…  أتعود

 .تعود للوقت موسم اي في

 

 :حقا

 ابدا، اجدك ان اريد ال

 اريد وال معي مجراك

 .وذراعي مشيئتك تدمر 

      …حرة أقدامي يجعل الذي ما لكن

 

 الدفي ة  را ت   م ت

 

 .سمعت مرارتك الدفينة

 فكرت فيك ايها المسيسيبي الملتهب

 وكيف تحب الحرية بهذا الجمال 

 وبينما كنت صامتة، بمحاذاته

 أسير على طول الشاطئ وحدي،

 سمعت صمتي الول مرة، نظراتك بحميمية

واألمواج تتساقط مثل الرعد المروض، بقيت 

 اتقافز كاألفراح

 مثلك تماًما،

 .وسمعت مرة عن رتابة، مرارتك الدفينة 

األفق يحيط بي ، أصداء اغاني وكثبان 

 العشاق،

دون وعي ركضتك خارج إرادتي، لهفة 

 مجهولة

لكاريبي الفضي المبرم بضفيرتي، البحر ا

 - اصطحبته برغوته الصاخبة

 كالنا سيمر بالموت والميادين

كالنا   والمقاهي التي تنتظرنا كنت لها ممدا،

 يصرخ وستطول الشوارع

 والسطوح  العصور، والجدران والساللم

 قبل أن تسمع هذا الصوت

 افكر فيك ثانية، واغنيك بحرقة

 رة أخرىالضمك تحت ميدان الحرية م

 .معي 

 

 

 

  هاشم معتوق               

 

 ..لخبز ال  يرا  

 
 بال ليل

 بال دمعة

 قد التستمر الحياة

 بال شكوى

 بال مناجاة

 قد ال تستمر الحياة

 بال خبز

 بال دفء

 قدال تستمر الحياة

 بال ساحل

 بال بحر للنضال

 قد ال تستمر الحياة

 بال أمنية

 بال أمل

 بال حلم 

 تستمر الحياةقد ال

 

 ..ءالسير في الهوا  

 

 أقسى الجراح اإلدمان على الغياب

 أقسى الدموع كعصفورة في القفص

 أقسى الوجوه اليتيم

 مثل قصيدة خالية من العاطفة

 أقسى التشابه مابين اإلحساس والنغمة والكلمة

 أقسى األلوان اللون الشاحب

 عندما تتحول األرض الى جثة هامدة

 تغرق في بحر األلم أقسى الهدوء أن

 أقسى الخوف عندما ال ترى النهاية

 ال تشعر بالعدم

 

     ب ال   ر
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    ..كتاب ف  قراءة 

 

 هاشم مطر  واية للروائ ..  ائ ة ال قت 

 

 

 

 أحداث   ازية لتا يخ عراق 

 

 
 

شكرا ابا نخيل وأنت تترجم مآسينا وآالمنا 

وعشقنا للحياة رغم الموت الذي كان رفيقنا 

الدائم، لقد كنت معي يا ابا نخيل وأنا أعيش تلك 

 ....األيام القاسية

نة عسكرية كان يستخدمها الزيل شاح – 0

 .الجيش العراقي

 .، كلمة فارسي ة تعني معسكر(األوردگاه)  - 3

، (إين كارت أز نظر قانونى أرزش ندارد)  - 2

ريف كانت تعطى للمهجرين معناها بطاقة تع

 (.من الناحية القانونية ال قيمة لهذه البطاقة)

***** 
 

 اإلعال   شاكر  طر .. كتب:

 
 

  ائ ة "مريم هي الشخصية الرئيسية في رواية

، بدأت (صفحة 000)لهاشم مطر " ل قتا

مراهقتها في أسرة عراقية عادية، انشغاالتها 

تنحصر بالدراسة، والعشق من بعيد، وأخبار 

تاريخ عادي جداً . الجيران وأصدقاء المدرسة

مأساة فردية . ينساب بهدوء حتى حدثت المأساة

للوهلة األولى، وفي الوقت ذاته جماعية هدمت 

 . رته، وانتماءاته الفرعيةتماسك مجتمع، وذاك

 صوت الصعاليك                                 

 

 

                  

      رضا زكي                   
  

الحبكة، الزمان، المكان، الموهبة، األلهام، 

الحس  األنساني، صدق المشاعر، تجس دت 

كلها عند الروائي والناقد هاشم مطر وهو 

يتناول في روايته رائحة الوقت،  باناروما 

هاشم مطر . التيه الفيلي وبانوراما المهجرين

ي وهو ينشر روايته هذه، فأن ه يغوص ف

ين، فيرسم مشاعرهم  أعماق نفوس المهجر 

وأحاسيسهم وآمالهم وآالمهم ودموعهم بريشة 

فنان مبدع، يعرف كيف يوظ ف خياله الواسع 

في رسم صورة مؤلمة ولكن ال بد منها لتلك 

ال بد  منها، كوننا نحن . األيام الحالكة السواد

ين بحاجة ماس ة  الكورد الفيليون وبقي ة المهجر 

مصائب والمصاعب التي عشناها لتأرخة ال

ار القضي ة من كل  بشكل أدبي، بعيد عن تج 

خ تلك  حدب وصوب، وهاشم مطر أر 

ر معهم عانى ما  الويالت بدق ة وكأن ه مهج 

 .عاناه أبناء جلدته

الزيل ) لم يكن هاشم مطر يجلس وسط 

وال الى الى جوانبها، وال حت ى " 0("العسكرية

ه فوهة الى جانب ذلك العسكري وهو ي وج 

رش اشه نحو األجساد المتكد سة في العجلة 

وهي تنهب األرض نحو المجهول، بل كان 

وبيده كاميرا ذات ( القمارة)يجلس فوق 

ات خاص ة، فعالوة على ألتقاطها ص  ورـمميز 

 

ثالثية األبعاد لتلك النفوس التي يثقل كاهلها 

الخوف والرعب وفوهة الرشاش وأخرى 

 أخ أو زوج أو حبيب، للقلق في ترك أب أو

  وارعـــــــور للشــفأن ها كانت تلتقط نفس الص

 

واألبنية والمحال واألسواق والمدارس 

ون  وصاالت السينما التي يعرف المهجر 

ق، ولم ينسى هاشم مطر جغرافيت ها بشكل دقي

مصابيح الطريق التي تتالشى بسرعة 

والشاحنة تتوجه بسرعة نحو الحدود التي 

على تلك األجساد عبورها، رغم األلغام 

والذئاب واألفاعي والريح العاتية والزمهرير 

، تلك "البشر"والثلج وقساوة الطبيعة و

المصابيح التي كان نورها ينعكس لثوان على 

أكثر من إبن في قبضة الموت،  وجه أم  تركت

أو زوجة التعرف إن كان في رحمها جنينا 

من زوجها الذي أعتقل في اليوم الثاني 

لزواجها، أو أخت ود عت أخوتها بنظرة 

شعرت من أن ها األخيرة،  أو فتاة رأت وهي 

تصعد الشاحنة تحت تهديد أصحاب الزيتوني 

 .حبيبها مكسورا والدموع تمأل عينيه

، لم (الزيل)وهو يجلس على أعلى  هاشم مطر

را  يكن وقتها كاتبا وال ناقدا وال مصو 

فوتوغرافي ا، بل كان شبحا ال يراه أحد، شبح 

ته توثيق تلك الساعات الرهيبة لتلك  مهم 

األجساد التي رافقها وهي تعبر الحدود 

وتعارك الطبيعة والجبال الوعرة، رافقها وهو 

ا التعب يوجه كاميرته لألجساد التي هد ه

فأستسلمت مرغمة للموت لتتهاوى الى وديان 

سحيقة، رافقها نحو بيوت الفالحين والرعاة 

" 3("األوردگاه)البسطاء وطيبتهم، رافقها الى 

والخيام المبعثرة وصفير الريح وهي تخترقها 

واألجساد التي فيها، رافقها الى عذابات المدن 

والعمل المضني بأجور زهيدة، رسم 

ة في هوي ات الفيليين والمبعدين الالأنساني

إين ) والممنوحة لهم من السلطات اإليرانية 

"! 2( " كارت أز نظر قانونى أرزش ندارد

لقد رافق هاشم مطر الفيليين في محط اتهم 

المختلفة وهم يزحفون نحو الشمال، فرسم 

باقي اللوحة بألوان حقيقية وكأن ه كان ال يزال 

 .يرافقهم

ن تزي ن بيوت الكورد رائحة الوقت يجب أ

رين، ويجب أن تترجم  الفيليين وبقي ة المهج 

ليقرأها أبنائهم في المهاجر كي يتعرفوا على 

الرواية .. األهوال التي مر بها آبائهم وأمهاتهم

رون ان : تقول عليكم أيها الفيليون وأيهل المهج 

  .ال تنسوا تلك الفظاعات ابدا
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 :ظرافة ش ر و  د
 

   عبد االله الياسري        

 

 منشور في صدقاءاأل احد شاركت”

ً  الجمال عن له  عليه المغربي،معل قا

 : لي قديمة قصيدة بمطلع

 المغربِ  صيفَ  يالجن اتِكَ "

ٍّ  كم  “.ُمعَجبِ  مثلي بكَ  ُمحب 

 

 المطلع هذا نشر على ساعات بضع تمِض  ولم

ً  قرأت حت ى الفيسبوك على صفحتي في  تعليقا

 :فيه يقول شبيل جواد خالد الناقد لالستاذ عليه
 

! الجميل الراقص الرملي المطلع لهذايا "

 من اكوءسا اسقنيها__ نوفل ياابا أكملها

  ."..__ذهبِ 
 

ً : فرحين هذا بتعليقه فرحت  عن برضاه فرحا

 والصادق الخبير الناقد وهو قصيدتي مطلع

 تجربتي في إياه اال ناقدا أصِد ق أكد لم الذي

ً  الشعرية،  الذي الشعري بالشطر اخر وفرحا

 اسقنيها:"قبل من سمعته قد أكن ولم.ذكر

 :تعليقه على رد ي كان." .ذهبِ  من اكوءسا
 

 الجميل الذهبي الشطر وماهذا. كاملة انها "

 ." الوليد؟ ياابا
 

 الجميل الشعري الشطر عن استفهامي يكُ  ولم

ً  اال  عليه يزد ولم سكت ولكنه إلتمامه له حث ا

 وبينما. األدبي الشوق ظمأ به يطفيء شيئا

 ؛إذا ومنتظر ساكت بين الشعر احةس في نحن

 الشطر على تحمل سلمان مال وئام الشاعرة

 شطرا فتردف خاطفة فارس حملة الشعري

 :والعجز الصدر تام بيتا ليصيرا شطر على
 

 ذهبِ  من اكوءسا اسقنيها"
 

 "العنبِ  بنت سحر من ُملئت  
 

 :نتفة ليصيرا بيت على بيتا تردف ثم

 

 

ة واترك"   عد ها في لي المز 
 

 ..هههه)...( "*  أوماتكفيك
 

ها وهلل ت دق غيور شاعرة من در   على كر 

 فيه هو مما رفيقها فانقذت النزال عند الشعر

 حرج من
 

 يدالن االخواني الشعر من طريفين ببيتين

 .شاعريتها وحنكة بديهتها سرعة على
 

، الخفيفا البيتان اطربني  أساهم ان فآثرت الظل 

 تقد م التي المغربية قصيدتي من أبيات ببضعة

 المرح الشاعري الجو مع انسجاما مطلعها

 :فقلت.االخواني الظرف في وزيادة
 

 السنى فضي الصبح توشَّى قد"

 ذهبي حين بعد اضحى ثم

 به يفزع   لم الطير واطمأن  

 يثبِ  او حوله وجودي من

 يدي من برفق الَحب   يلقط

 ً   مغربي اني يحسب آمنا

 الهوى عراقي اني درى لو

 " وابي أمي شاتم النبرى
 

 رالشط شاعرتنا باكمال فرحتي تمت ولئن

 حبائل من إياه وتخليصها الوليد البي الشعري

 األربعة أبياتي بنشر فرحتي فإن( هههه)الشعر

 على خالد االستاذ عنها لي كتب اذ تتم لم

 أصدقاء امام اليحرجني الخاص،لكي

 :قائال الفيسبوك
 

لعلك تقصد . أبا نوفل العزيز رائعة جدا" 

ولكن رب معترض على . السنا وسها القلم

ي لجماعة الطيور والحتماله المفرد الطير فه

  ".. الذي هو طائر
 

 
 

-االولى ان الطير:يثير قوله هذا مسألتين

يرد مؤنثا؛ واألخرى ان  -...(واطمأن الطير)

ليس هو السنا  -(فضي السنى) -السنى

 لقد وقفت عند اعتراضه. المقصود اي الضوء
 

 
 

 

 

بروي ة وأناة شاعرا بعدالة حكمه وباحثا فيما تيسر 

لي من مصادر عربية لكي أصل اوال الى الحقيقة 

التي دعتني قبل ثالثة عقود الى العدول عن 

توظيف السائد اللغوي ولكي اعرف ثانيا ان كنت 

، مشاكسا وجدت فيما يتعلق ..ام جاهال؟ لغويا حينئذٍّ

بالطير ان الشائع في القران هو تأنيث الطير ولكنه 

 : ورد على حد زعمي مذكرا في آيتين 
 

أني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير :"االولى

 :واألخرى. العمران 09-"فأنفخ فيه فيكون طيرا

وإذا كان .البقرة 300 -"قال فخذ أربعة من الطير"

في االولى بعض االشكال المفهومي فان الثانية 

 :صريحة في تذكير الطير ولو أراد التأنيث لقال 

ووجدت كذلك في المنجد وفي  (.اربعا من الطير)

ان الطير هو جمع طائر وقد يقع " :محيط المحيط 

وبعد هذا كله اال يحق  لعبداالله  .".على الواحد

يحق  " :ماوقد قيل قدي( الطير) وغيره ان يذكًّر

بل اال يحق  لنا جميعا ان " للشاعر مااليحق  لغيره ؟

نحذو حذو األسالف فنظيف شيئا جديدا من واقعنا 

اما فيما يتعلق بالسنى فقد ..الى اللغة كما فعلوا هم؟

وجدت في محيط المحيط لبطرس البستاني في باب 

 :ماياتي (سنى )
 

 :قال الشيخ دمحم البوصيري في الهمزية "
 

دانوك في عالك وقد حال سنًى منك دونهم لم ي

 وسناءُ 
 

أراد بالسنى المقصور النور كما سياتي وبالممدود 

 ( انتهى قوله"... )الرفعة 
 

وليت اصدقاءنا من أهل اللغة يدلون بدلوهم في هذا 

المضمار فينورونا بآرائهم مختصرين طريق 

. المعرفة اللغوية على عشاقها النائين عن منازلها

لي االن ان احيي صديقي  الحميمين  وقد آن

الشاعرة المعطاء وئام مال سلمان والناقد المفضال 

خالد جواد شبيل اللذين اثارا بسجالهما األدبي 

الطريف مكامن الروح الساكنة في غربتها االبدية 

وان اشكرهما جزيل الشكر اذ لوالهما لما كتبت 

 .هذه السطور

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (لَب لَبِي طاَسة  ) هو المحذوف*   (...)

 الـ العراقية بالدارجة كلمتان وهما

 الحمص هو(لَب لَبِي)لـ وا إناء هي (طاَسة  )

  .فيها الموضوع المسلوق
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 -١-.… ساؤ ا أيضاً 
 

 ..عزفت شبعاد..على أنغامي 

 لقمر االعظمية 

 المغترب في السويد 

 ( نجاة خيري العاني)  
  

 ينتابني احساس بالسعادة 

 وانا انظر الى قلب 

 سيدة تشبه جمال الطبيعة بعد 

 زخات المطر 

 يفوح منها عطر التراب 

 شتالتها ورد بكم هائل 

 يزين المنتزهات

 برومانسية تنعش العاشق

 الحالم بالمعشوق 

 وشاحها ابداع

 ارات وخبرات مزركش بإمكانيات ومه

 بمجاالت مشرفة 

 طلت من نافذة الغربة

 حفزني القلم لذكر بدايتها 

 بفن التصوير الفوتوغرافي 

 ( الحريري) منذ اعدادية 

 محلة نجيب باشا /قرب الوزيرية 

 توثق جمال دجلة الحقيقي 

 تتأمل جسر األئمة 

 وتلك المقامات الشاخصة 

 بين االعظمية والكاظمية

 صوت المآذن 

 قاعات طارات الدراويش واي

 تجعل من صورها معرض حكايات

 تقصها في غربتها لمن اليعرف

 ..تاريخ العراق وحضاراته

 

 ) ٠٢ خليج   )
 

 لعيون البصرة وعشق العشار 

 ولهذا االفتتاح المبهر الذي مثل العراق

 بطيبة البصرة وكرم اهلها 
 

 اكر  كلمات  

 

 هي البصرة الفيحاُء عمَّ نعيمها

 رُب الدنيا الممشط يهتزلها شا

 سواعد اهليها تشذب نخلَها

 وتحت ثراها الحر يختبئ الكنز

 ولألهل أرواح تسبح باسمها

 يحرسها حرزُ ( العشار)كأن سما 

 تلوح ألنوار الخليج بخمسة

 وعشرين اذ فيها العاُل فوز ُ 

 وتحت لهيب الشمس سار رجالُها 

 ومالعبهم تزهو يزينها العزُّ 

 

 

   ر سعاد السام               
 

 ً  -٤-..… ساؤ ا أيضا
 

 بكت قيثارة شبعاد .. اميعلى أنغ

 على نساء 

 ..وِلدَن وولَدن بال آباء على ارصفة الشوارع
 

 

 أنا والبحر 

 ومنارة جسر خشبي

 قناديلها تضيء اعماق المجهول 

 تستعرض مرفأ الخوف بيَّ 

 افكر بالرعب 

 من جفاف المحيطات 

 ونضب البترول

 وسماء التمطر 

 اذن من يبدأ الرقص على اليابسة

 ؟..قدم فريق كرة 

 في الصحف،،؟..مسرح العبث 

 ؟..منصة فوضى شعراء المربد

 ؟..لوحات سريالية رسمتها تشققات القاع 

 صخب موسيقى باصوات نشاز في االذاعات 

ام أطفالنا ضاعت منهم اللغة في مدارس 

 دخيلة؟

 الكل غارق بالهواء الملوث 

 !لَم الخوف على الصغار اذن ؟

 هاهم يلهون وسط هيكل حوت 

 (يونس)

 يتزلجون على تقوس اضالعه صبراً 

ر والبرد  بال جودي موجات الحَّ

 يا سفينة نوح

 غبار الجفاف اليشبه الطوفان

 نبحث عن مهفة خوص بها عطر عسل تمر 

 زمان ( صرگال)جف على يد عصا 

 هي هي حداثة الخصخصة

 يولد منها اطفال شوارع

 ) الچراديغ) كًما ولدوا اطفال 

 من طيش عبث ملذات

 ..ومن بيدهم القرار..اصحاب الشأن
 

 
 
 
 

     

 

زيارة العبي المنتخب العراقي  تلمن شاهد

إلى مستشفى األورام الخبيثة في البصرة 

 ولقائهم بأطفال مصابين بالسرطان

 .. بكيُت بكِل دمعِ العينٍّ بكيت

لكني بحرقِة .. وأنا المعروُف بشحِة الدمع 

 .. الِم الجرحٍّ بكيت

 .. من دوِن استئذاناستنزفُت مآقي البصِر 

 فهي التي أجبرتني على الرضوخِ للوجدان

.. 

يا نبَض الحياةِ في .. آواهُ عليكم يا أطفالي 

 ... األكفان

.... 

 مغدورون أنتم بعشق بلدٍّ محكومٍّ باألصنام

.. 

أصناُم سطوةِ الباروِد وزرعِ األلغاِم في 

 .. العظام

 .. ألولئَك الذين باعوا السيادةَ ألرذِل الخد ام

 .. وعهِر شرقيهم وغربيهم بأبخِس األثمان

 .. وصار انتمائُهم لغيِر الوطن عزَّ العنوان

*** 

 .. مبارٌك لَك وطني سوادُ التاريخ

 ... وال بأس ان يزال.. فقد سبَغ عليك 

 .. فأن ا نتبارُك بِه وإن جار

 .. فليس من مالذٍّ بغيرَك نُجار به

  ... وليس لنا وطٌن إال العراق

 

 اني قب دمحم المواطن

  2023 ريناي19 

 

 
 

والسالم الخير والمحبة  فيه العراق

بيد  ولكن مع األسف االن أسير

 .األوغاد واالنجاس

           لح وف  ساو   ....... لى أنغامي

 

  

 

   

 

     اك و.. ؟    ن   ين

إذ  اخالقيا؟  ن يتخذ   ق ا

 !ل  ت د قيّ  ا سا ية

 

 
 

   
 

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
https://www.facebook.com/mohammed.a.kabbani?__cft__%5b0%5d=AZUgrzsawRHG3krnPiZAYbzOWqf96RlDS_pyon2SJ7DCW-2uSKpby2Y-OvmpyeX92sCF8oR-CSyYhIxtBYZb7s-P2pfGw2ylxZDPquYIue_K0OUatQEjp1NP76Wgfng0pjAdYjJFkH6DXh888HBPVyB6&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/mohammed.a.kabbani?__cft__%5b0%5d=AZUgrzsawRHG3krnPiZAYbzOWqf96RlDS_pyon2SJ7DCW-2uSKpby2Y-OvmpyeX92sCF8oR-CSyYhIxtBYZb7s-P2pfGw2ylxZDPquYIue_K0OUatQEjp1NP76Wgfng0pjAdYjJFkH6DXh888HBPVyB6&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/mohammed.a.kabbani/posts/pfbid037mhTjVBF6vJdWVe11h4i9qkf7JZYEB52hLX7wcY7WXcdKfucPKBca6sanfS3V9xZl?__cft__%5b0%5d=AZUgrzsawRHG3krnPiZAYbzOWqf96RlDS_pyon2SJ7DCW-2uSKpby2Y-OvmpyeX92sCF8oR-CSyYhIxtBYZb7s-P2pfGw2ylxZDPquYIue_K0OUatQEjp1NP76Wgfng0pjAdYjJFkH6DXh888HBPVyB6&__tn__=%2CO%2CP-R
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 ! يا أيها الكتاب

 سر إلى سيدي األعز

 بهذه الورقةفسلم عليه 

 .التي هي أول الكتاب وآخره

 يعني  أوله في المشرق 

 . ..وآخره في المغرب 

 

يتعين في المقام األول اإلشارة إلىى عالقىة غوتىه 

بحكايىىىـات ألىىىـف لـيـلىىىـة وليلىىىة فهىىىذه الحكايىىىات 

جديرة باهتمام متميىز ألنهىا مىـن نـاحـيىـة واحىـدة 

مىىـن أمهىىات الكتىىب فىىي األدب الشىىعبي العربىىي 

ن ناحيىىة أخىىرى ألن تأثيرهىىا فىىي غوتىىه تىىأثير ومىى

إذ توجد هنىا مشاهىـد كـبـيىـرة تحـاكىـي .بالغ القوة

ولقىد أتاحىت لىه قراءتىه لكتىاب .حكايات شىهرزاد

ألف ليلة وليلة ، الذي كانت طبعة جديىدة منىه قىد 

آنذاك ، وكان الناشـر قـد « برسالو»صدرت في 

أرسـل إليىه نسىخة مـنىـه ، فرصىة إيجىاد الحلىول 

مشىىىىكالت فنـيىىىىـة كـانىىىىـت غـايىىىىـة فىىىىـي التعقيىىىىد 

 .واألشكال

اسىىتدعى غوتىىه فىىي الكثيىىر مىىن أشىىعاره شىىهرزاد 

وعبىىر علىىى لسىىانها عىىن بواعىىث معينىىة وألبسىىها 

وفضال عىن هىذا سىاعدت . أدوارا وأفعاال مختلفة

هىىىىذه الحكايىىىىات الشىىىىعبية العربيىىىىة غوتىىىىه فىىىىي 

شيخوخته على التغلب على مـا كان يرافق ليىالي 

 . الطويلة والمرض من كآبة الشتاء

وقدم غوته من حيث البناء الشكلي مؤلفاته عن 

سيـرتـه الـذاتـيـة وعلى وجه الخصوص كتابه 

باألسلوب الذي انتهجه القاص «  شعر وحقيقة»

ها هنا أيضا يعثر دفعة واحدة على كل . العربي

التي لـم « األساليب الفنية»و « الحيل»تلك 

الرحلة »لـك شـأن تـنـشـر شـأنـهـا فـي ذ

وقدمت للقراء على شكل مسلسالت « اإليطالية

وقد كان . تفصل بينها فترات زمنية متباعدة

 بـــــ الشاعر شديد الولع بتسمـيـة وظهرت أيضا

 

   قيس الزبيدي            
 

      

العالمية، دون أن نستطيع نحن أن نواكب زحفه 

ودون أن نجني ثمار انتصاره، عن طريق 

لتأثر أو االقتراب من نبعه، الذي ال ينضب، ا

وغناه الال متناهي وتنوعه الخصب، عبر 

 .حكايات عالمه المتداخلة والمتقطعة والمتشابكة

ولعلنا نكون ملزمين، أيضاً، بالوصول إلى 

النتيجة الطبيعية، التي وصلت إليها الباحثة، بأن 

تاريخ تأثير عمل أدبي من نوع الليالي، ))

يمتاز به من غنى ال حدود له بالمواد خاصة بما 

واألفكار والشخصيات وصيغ السرد 

ً من حقول  القصصي، البد أن يكون حقالً هاما

 .“البحث التاريخي األدبي

 ــــــــــــ
 

 ..الخاتمة 
  

متنان للصديق النتقدم بجزيل الشكر وا

 ،قيس الزبيديالفنان السينمائي األستاذ 

باألدب  هتمينوالم الكرام لقراءاإلتاحته 

المادة  هذه، بشيء من العطاء والفن

صوت " بها خصأ التيالنادرة والقيمة 

  ."الصعاليك
 

 ت فر ف   ال ص الكا   للم ال** 

 «اال تر ت»  ق  ا على 
 

 

  ..إشا ة 

ابتداء من  "صوت الصعاليك" تتفرد

 موضوع خاص ، نشرالعدد القادم

 ،الممي ز تجربة هذا السينمائي نع

التي  السينمائية؛ وآرائه تصوراته

 .التزال راهنة

 

 

  ا ة فريدة ت  ر ألول  رةد   ..إشا ة  
 

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

 وللفائدة العامة
 .سنقوم بنشرها الحقا في موقعنا األلكتروني

 مع جزيل الشكر لفنانا العزيز متمنين له دوام الصحة والسعادة
 

     

 
 

األلف ليلىة وليلىة العجيبىة » هذه المؤلفات)بشكل 

سىنوات »متتابع ال على دفعة واحدة « من حياتي

بىىـل إن الـقـسىىـم الثىىاني « تجىىوال فلهلىىم مايـسـتىىـر

كىىان قىىد نشىىر هىىو اآلخىىر « فاوسىىت»مىىن مأسىىاة 

ومىىن ثىىم فلسىىنا بحاجىىة إلىىى . علىىى شىىكل متتىىابع

ن األسىىباب التىىي كانىىت تىىدفع غوتىىه ألن يكتىىب بىىي

الفينىىة والفينىىة فىىي نهايىىة كىىل فصىىل ينشىىر عبىىارة 

كمىـا توضىح ذلىك األدلىة -إذ كان الشىاعر« يتبع»

يحىىاكي شهىىـرزاد دائـمىىـا فىىـي -والشىىواهد الكثيىىرة

 .مـثـل هـذه األحوال

مىىىن هنىىىا نىىىرى غوتىىىه يىىىولي قضىىىية اختيىىىار 

نمىىىوذج الحىىىدث، أو اختيىىىار نمىىىط الحكايىىىة، 

ل االهتمىىام األول، ولىىم يكىىن يبىىدأ بكتابىىة عمىى

أدبىىىي إال بعىىىد أن يختىىىار النمىىىوذج المناسىىىب 

 .للمواقف الدرامية الرئيسية

ويبدو أن كتاب الليالي، الذي بدأ، منىذ القىرن 

الثىىامن عشىىر، زحفىىه عبىىر اآلداب األوربيىىة، 

 اتــــالتلفزيون عبر المسلسالت الدرامية في
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  يحيى علوان                              

 

 

o  واحدة من عبقريات فيكتور هوجو أنه، قبل

  العراق "! تحرير"عاماً على  000نحو 

، صاَغ متوالية جهنمي ة  3002أمريكانياً في      

 [مس ، جال دُ الغد مظلوُم األ: ] 

، لكن الناس في  جنوب أفريقيا و رواندا     

 !! فهنيئاً لهم .. َكَسَرت هذه الدورة الشيطانية 

     *     *     * 

o  نُضٌج !( دون النسيان )التسامُح والرأفة

 حضاري،  –فكرٌي 

الثأُر واإلنتقاُم من الغرائز الدونية عند البشر    

! 

     *     *     *  

 o  هل هناك ما هو أكثُر إيالماً وقهراً من

إنه وصفَةٌ مضمونة ! إستبدادٍّ  يَتَزي ا بالدين ؟

 !   للفشِل 

   o أضيُق بحاضرٍّ يريدُ للمستقبِل أن  يُعيد

 !  الماضي ، ويعلُن براءة الجريمة 

      *     *     * 

o  أنامُل الشك تقرصني ، وصمُت الكلمات

ُق منا  .. مي وصحوتي يلسعني ، يؤر ِ

ُب الضباُب إلى شُرفتي       من أيَن يتسرَّ

 !    وشمُس الضحى تُكرِكُر ؟

سأدفُُن ذكرى محد دة ، كي ال تبقى حيَّةً      

 ! فتتفس خ 

أتذك ره فقط ، ! ال أتذك ُر الماضي وال أنساه      

 " !اآلن"حين يختنُق الهواُء بغبار 

ة اليومي ، ألنني أُحاوُل أن  أحتفي  بصداق    

 ! والشيء الُمتاح 

  *    *    * 

o  " يموُت القديم ، في وقتٍّ لم يُولد فيه

  غرامشي"! الجديد

هذا هو حال عالمنا اليوم ، الذي يمكن تسميته  

 ! بمرحلةٍّ إنتقالية 

 !ولكن ماذا بعدها ؟    

َن بها      إنها مفتوحة على .. ال أستطيُع التكهُّ

فيها إفناُء الحياةِ على  إحتماالتٍّ متعددة، بما

 كوكبنا

 بالكوكب ، ألنه -نا -قاصداً ألصقُت الـ ]     

ِملُكنا جميعاً ، كما قال كانط في محاضراته عن 

 السلم 

 ..[أنَّ األرَض ِملٌك لمن عليها : المستدام   

   *     *    * 

o أتلصَُّص تحَت جلباِب مفردةٍّ شِردَت  مني في 

 

 

 

من " اللغة" الصحِو ، فنهَشتها ِجراُء أُمي ِي 

 ! الحاكمين 

    *    *    * 

 o فيه تفوز بحرية الرفض ! إبَق في  الهامش

حرية أن  تقوَل نعم ، أو ال ، دوَن أن  تحترَق .. 

 بضوء        

تبقى بعيداً عن سطوته ".. المركز"

تناُل من .. من كياناتٍّ وأجهزة " مترافقاته"و

لمَك          الذي تريد وأمضيَت حصِن حُ 

 ! عمرَك تُرضعه 

فليست الحريةُ في تغييِر الواقع ، إذا كان      

بل في أن  ال تسمَح للسائِد ! ذلك ُمستطاعاً 

   !!يهوى                         بتغييرَك كيفما 

فدع شمَس المستحيِل شمعتك ، ألنَك ال     

 !!تسعى إلى شيءٍّ تافه 

      *   *    * 

o  " معن بن "! إذا لم تكتب اليدُ ، فهي ِرجٌل

 زائدة

 !   أكتُب تفادياً للنسيان    

. هي متعةٌ وفِتنة..فالكتابةُ تأجيٌل للموت    

    ..اللغة وسيلتي الوحيدة في هذا العالم 

ال أشعُر بحريتي، إال  حيَن أَكتب فأكتشُف 

 ..عالقاتٍّ جديدة لي باألشياء والمعنى 

أُجرِجُر الحنيَن من ساحة الغفلة ( الكتابة)فيها   

 !ألنَّ الذكرى سنارةُ النسيان .. 

    *    *    * 

 
 

o  أُريدُ أَن  أزوَر ماِضيَّ ، لكنني أرهُب مبيدي

 !األماني ، الذيَن ال يسمعون دق ات قلب الحنين 

لٍّ ، وفي     فال عزاَء إال  في  صدِر حنينٍّ مؤج 

 "!النسيان"نعمة 

 !   يكفينا الذي إبتلعناه مما تيسََّر من َغصة    

   *    *    * 

( ميليشيا)حين داهمت ُزمرةٌ من الغوغاء  

َر الُسقاةُ والشاربون .. َمشرباً   o..تَبَخ 

" الحرام"جَمَع الميليشياويوَن كؤوَس   

َن ما ترس َب في الكؤوِس من همسٍّ  و   !يتقَص 

     *    *    * 

o شاُف كل شيءٍّ تقريباً لقد تمَّ إكت  ! 

  فيها.. ما زالت التفاهة قارةٌ غير مكتشفة     

 

 

   

 !! العجائب والغرائب 

    *    *    * 

o  أشَرقَِت الشمس وال من خيار آخر .. 

 ! ما الجديد ؟   

 !إنها تفعل ذلك منذ ماليين السنين    

    *    *    * 
  

 
 

 o  الرنيُن يُفشي نوعية المعدن ، والكالم نوعية

 ! البََشر

   *    *    * 

o  الشهداء ، هم الذين جعلونا نفتح الشبابيك كل

 ! الفََرح صباح الخير أيها: صباحٍّ ونقولُ 

ةً يمتطيها الخطباُء     إنهم ليسوا صوراً أو ِمنصَّ

أو حروفاً تُحبَُّر بها صفحات لكتابة إنشاءٍّ هابط            

إنهم بََشٌر لهم .. عن بطوالتٍّ خالية من المعنى 

من غير الجائز               .. أسماٌء وحكايات وتاريخ 

 !  نانة تحويل الشهداء إلى َمَكب ةٍّ للُخطِب الر

   *    *    * 

o  يموُت المقاتلون في الخنادِق المتقابلة ، وال

 ! يعلمون إلى اليوم َمن  كان منتصراً 

   *    *    * 

o  لم أَقع في غواية الجمال ، بل سعيُت إليها ! 

   *    *    * 

o  أجلو المفرداٌت من صدأ الصمت وُمكر

زعاً أصطادها من جموعِ ما يهرُب ج..التورية 

  من َسقطِ 

 !الَمقيِل والمكتوب َ   

   *    *    * 

o  ال نعرُف ! األمل... معاً ، أنا وصديق السوء

 !  ماذا نفعل لبعض 

 !فقد غدا األمُل ألماً ، والرجاُء خيبة   

   *    *    * 

o  َمنَحتنا فرصة .. غيمةٌ رحيمة ، غطَّت األُفق

 ! إلتقاِط األنفاس من الركض وراء السراب

   *    *    * 

o  قبوُل مقاييس العصر الحاضر ، أضحت من

 "!المسلمات"

 !!على المثقف الحق أال  يخطأ فيقبلها    

     *    *    * 

o  إن  قرأَت التاريخ جيداً ، ستجد أنَّ التمرد

 ..والعصيان كانا فضيلة اإلنسان األولى 

اً      !بفضلهما حدث التغيير والتقدم ُطر 
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 حتى اشعر بالنهوض

 .حان موعد سقي البتالت

-31  - 

 نعن، اعددت الفطائر

 نعم، استحممت معزتي الصغيرة 

 .قمت بفتح الباب

-32  - 

 -زهرة اللوتس

 ليتم مقارنتها

 .مع اخر معزوفتي

-33  - 

 أخبرت بطتي

 لقد أخذتها بحضني،

 .بطءحتى ب

-34  - 

 قلب غزالني حميمي

 بدأت قطرات الندى

 .لتذوق االزهار

-35  - 

 أقضي الرسم وقتًا

 بعد مرة

 .اذهب إلى المزرعة بعد

-36  - 

 اللعب مع معزتي الصغيرة

 اطعمها البسكوت المحلى

 .الوقت المعلق اضافي

-37  - 

 وقف النوم

 ينهض الديك

  .لبدء ذلك النوم مرة أخرى
   

 
 

-38  - 

 ت الصباح سقط الديكذا

 من السياج، ماء القارورة

 .انسكب

-39  - 

 في جميع أنحاء المزرعة

 جاء الديك واقفا بعند

 !.لقماش الطاولة الطويل دانتيل

-40  - 

 الحمالن الصغار في الحقل،

  -اختي الكبيرة

 .تجمع الثياب من الحبل

-41  - 

  -غروب الشمس

 الشيء األكثر سحرا

 !.رأيت الوقت مضى

-42  - 

 مشهد الشتاء عند البحر

 اصطحبت دراجتي الهوائية

 .الصغيرة  مع معزتي

-43  - 

  -الهي يا ،- الديك

 الشباك، نفسه صدم

  !..عقب على رأًسا األواني انقلبت
  

 30البقية في ص                                       

 

 ..أحالم ال خلة  ج   ة

 

 

 
 

 
   
 

 

 أكد الجبوري .د              
 

-1  - 

 الجديدة، السنة

  -تعبق األزهار 

 .مجنونة النحلة أحالم 

-2  - 

  -الزهر ماء

 نفسه تلقاء من يفرغ

 .الدلو حافة

-3  - 

 كبير وضرر بحزن

 التقويم، الفنارات بين

 .مختلف عن الجديد العام

-4  - 

 ، واألنهر الحقول لنا

 البعض بعضنا نجد

 .أخرى مرة

-5  - 

  -المفضل كتابي

 الفستق صحن

 .يدها من يسقط 

-6  - 

  -األمل

 أخرى مرة يزهر

 .التيار ضد التجديف

-7  - 

  -دافئ اليوم صباح

 معا، نكون أن نريد

 .سعداء الطيور صغار 

-8  - 

 …الحقول هدوء حيث

 يختفي ثم  البداية في

 .البحيرة في البجع صغار

-9  - 

 النحل، حال أحالًما، نطارد نحن

 السياج وراء ما

 .الدجاج واحتياجات الخبز

-10  - 

  -جميل سهرة فستان من له يا

 تمرح الكبيرة الكحلية البجعة

 !.صيفا الكبيرة البحرية الرحلة 

-11 - 

 عارية  الكرز شجرة روعف

 لدجاجاتي البرية اللعبة

 مشتعلة 

-12 - 

 الحلوى يخطط من

 الجديد معزتي فستان

 .جديدة أعياد لعطالت 

-13  - 

 المتعة، عن تبحث البيض الحمالن
 .الوهم عن اللوتس ازهار تتفتح

 !.تمر العصافير من الكثير هناك
-14  - 

ً  تطير ال   -أبدًا عاليا

 الشوفان، حقول
 !.نقالة هواتف حتى وال خراعة، بال
 

 

 

 

 

 

 

-15  - 

 أبدًا، شغفا تطرب ال

 تلون القنطرة

 .أظافرنا طالء

-16  - 

 الشمس، تحجب

 الغيمة ظل

 .األرض على أقدامنا نبقي

-17  - 

 واألغاني الموسيقى من

  ...الذكريات مثل تماما

 .الحرب ال الحب اصنع

-18  - 

 الفائت الصيف ذكرى

 الحبوب خزان

 .الحصاد الحتفاالت مخصصة

-19  - 

 :األشجار ظالل تغيير

 تحتفل  األزهار

 .المفقودة البذور عن

-20  - 

 وتكرارا مرارا زفتع

 دجاجاتي عدد كم

 .باقيا يزال ال 

-21  - 

 الشمس تحرق

 المجمدة البحيرة

 .العنيدة الرياح تحت

-22 - 

  -السرو ظالل

 يمشي الديك

 .طويلة بخطوات 

-23 - 

 الطاووس تواجد

 نفشته، فرض

 .الشعر وأتعلم اعزف علمني 

-24  - 

 الهوائية دراجتي ظهر على

 الذهاب البطة قبلت

 !.بحيرةلل

-25  - 

 -المجمدة الفخارية القوارير

 البيانو تتسلق قطتي

 ناعمة بخطوات 

-26  - 

 السهر نوافذ ستائر

 الحجرية القرية بيوت 

 .المتدرجة 

-27  - 

  -الصافي البحيرة في

 الكبيرة بجعتي

 .الماء تنثر 

-28  - 

 بعد سياج الحقل

 الطائر البني فوق الشجرة كبير

 .حتاج رعايتناالبقرة االم نايمة ت

-29 - 

 األمامي  على عتبة باب المرآب

 الديك يلعلع

 .اختبأ طلبه خلفه

-30  - 

 دق جرس الساعة الجدارية
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   شعوب الجبوري. د.أ      
 

 

 ....ع بة الخل د فريدة   

 

 

 مذ ليلة، مذ الحلم في الخلود

 .او نخيال غارقون الحكمة  سافرته صفيرا

 … حينحتى ذلك ال 

 إذا كان بإمكاني تحويل تجربتي إلى النهر ، 

فسأعطيها القيمة والكرامة التي لم تبدأ في  

 .امتالكها بمفردها

 !.إذا كان بإمكاني الكتابة عنها ، فسأفهمها 

 - إذا كان بإمكاني فهم حياتي

 أو على األقل الجزء الذي لعبه عملي فيها

 فيمكنني احتضانها بدرجة من الفرح، 

 .هو عنصر مفقود بشكل واضح من حياتي وها 

اآلن أعتقد أن الشعر لن ينقذ شيئًا من النسيان  ...

، 

  لكني أواصل المشي وبخطى عادية، 

 بالنسبة لي الموطأ هو االستثنائي،

 . انكيدوالعشبة الخلود فريدة، 

 .المنزلة وحيدة
 ـــــــــــــــــــــ

 الجبوري أكد: ترجمة عن األلمانية    *          

 
 
 

 
 

 

 

 

 .... ل ح  خي     ري

 بكبرياء، نعبرها التي األنهار

  …نعرفها نخيل وجوه عن

 األلواح تتلوها  طيور اسراب بعجالة،

 …االخرى تلو واحدة

 .ساطعة ية التموز األضواء

 ، بخجل نعبرها التي الزقورة قاعات

  ...نعرفها ال حروف تكتنزها

 اثر تاويالت سلسلة ببطء، المعرفة تترجل 

 أخرى، تحقيقات

 .عميقة واالضافات غامضة، االستفهامات 

 …السومري النخيل لوح حيث

 لون إلى لمعانه الطين تحولي عندما هناك

 السواد

 لدجلة، الشمس غروب أناشد عندما

 ، لي بالنسبة مألوفا يبدو جلجامش وجه

 النخيل تحت الحب ذكرى أتلمس

 المألوفة السمرة طين وجوه

 والخلود التموزية لألناشيد

 …السماوي الثور وحزن

  الغيب تجاوز مغامرة ينالها التي للعشبة

 حمالمال  بتاسيس لالحقين

 قبل من غرباء كانوا الذين و

 ينالها لن التحدي، اوروك حياة

 .المقدسة النخيل شجرة قطاع

 

 

    الجبوري الغزالي .د              
 

 

 .كريستينا تعزف تنهيدات نهر الفولغا

 حرائق أوجاع ميتة، مهربة

 .العصف الشتوي الحزين

 أنا أستمع إلى نفسي فيك

 عالق غيتارك على السبب الكتافك،

 محطات المترو وصورتك تتجسد عبر

 اغرق المطاف في غابة أشجار الثلج ،

 في الحلم مع األجنة المتخيلة

 ما الذي يخنق الشريان السرو متعاليا

 .... ومتعطش لذوق صوتك

 أنا أستمع إلى نفسي فيك

 وكل ما أسمعه هو أول أوتار الغيتار

 مسافات ضوئية من تانيث الليل

ولة وضعت قبلة خاطفة، ربما مرة واحدة، او خج

 وخرقاء،

 على لحاء كيانك، مترامي ،

 عميقًا في جذعك الهم، و المسموع، حازًما إذن ،

 اآلن متحفظ و جشع لسماع معزوفات وساوسك

 .. فقط حينها تأذيت

 حين جرحتهم أعاصيرنا القديمة ،

 من يركض بال حسيب وال رقيب من خاللك،

 او ينغلق مراب مترو االنفاق المغلق

 رتنا الغريبة ،انا استمعتك من مج

 ذات مرة يداعبها صوتان، وتريات

 عالق اآلن في جذع احدى القطارات

اذ قرع األجراس تالشيت بسبب هذا الطقس 

 الغزير غير المحبوب ،

 ونبضهم الخفيف يموت ببطء ،

 من خريف الفكر إلى خريف الفكر ،

 .على محرقة التذكر

 … جميلتي كريستينا

 ... محطة إلى  النسيان يخنقني ، من محطة

 إنه يذهلني إلى ما وراء حدود الفولغا

 أوراق سمفونية حفيفاتنا

 نعم أمواج النهر وهي متواصلة

 نحو االهتزاز األخير لمدى مكسور ،

 ذراعيه بين الماضي من ينفر افق

  المحطمة معزوفات صدى اه

 النهر ضفتي أشجار تصل

 ... متوازيات من الظلمة احلك

  بةالمتع جميلتي احفظك لكن،

 األرض هذه من أبعد

 .أغنية
 ـــــــــــــــــــــــــ

 الجبوري اكد .د / الفرنسية عن ترجمة  *

 فضاءا   احرة
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 (10   1) ح       أح اث..         غ ا  
       

 عدنان الظاهر . د            
 

 ـ وفاء الب ا  2

شت ان ما بين زميل سابق وأستاذ جامعي يمارس 

اليوم مسؤوليات غير قليلة الجسامة وفتاة تعمل 

سة في إحدى كليات جامعة بغداد  لم نلتِق . مدر 

قبالَ سوى على صفحات النت ألمور تتعلق 

عرفت أني . بإختصاصها ومستقبل دراستها 

ت أن  تراني  سأزور العراق لم تتوقف . فأصر 

اإلتصاالت التلفونية بيننا وأنا في بغداد تسأُل 

عني وعن سير المعامالت وتأمل في لقاء حتى 

صادف أن  كنُت منتصف يوم خميس في مكتب 

معاون عميد كلية العلوم للشؤون العلمية إذ  

أخبرتني َعبَر الموبايل أنها في الجادرية فقلُت 

ً ، أن ا كذلك في الجادرية وفي المكان لها َحَسنا

بعد فترة قصيرة فاجأتني لحظةَ . الفالني 

مغادرتي مكتب معاون العميد فعرفتني قبل أن  

تصافحنا وتبادلنا السالم ثم قادتني إلى . أعرفها 

كافيتيريا وقد مت لي الهامبركر مع الشاي ثم 

ة وما كنُت ألصد ق ما كان يحدث  القهوة الُمر 

يافعة طويلة القامة كل ما فيها  شاب ة. أمامي 

جذ اب وجميل لم تلتِق بي سابقاً تك رمني كل ذاك 

. التكريم وتحتفي بي وتعاملني كأب حقيقي 

أزَف وقت المغادرة فعرضت عليها أن  

تصطحبني في سيارة التاكسي إليصالها حتى 

ما كان أعظمها . باب بيت ذويها فقبلت  الفكرة 

د راً والوفاء في نظري وما كان أرفعها قَ 

والشرف يرسمان مالمح شخصيتها وتقاسيم 

ما تفسير الفرق بين . وجهها السمح الكريم 

سلوك الناس وما أسباب هذا الفرق ؟ طبيعة 

اإلنسان األولى والطينة التي ُجبَل منها أم 

تعقيدات الظروف السياسية وتقلبات الزمان ثم 

حركة المصالح وإتجاهات الريح ؟ لم يُقد م 

ستاذ الذي زرته في بيته إال  ربع قدح من األ

أعقبه ! ( نعم ، ُرب ع كالص ) مشروب الميراندا 

صرت ! ستكان شاي واحد فقط لم يعرض غيره 

 :ساعتها أردد قول المتنبي 

 َصِحَب الناُس قبلنا ذا الزمانا

 وعناهم  من أمرِه ما عنانا

ال ينسى رجٌل مثلي من أمثالك يا فتاة وسي دة 

تصرفاتها فهل هي التربية الشخصية أم نفسها و

 التربية العائلية أو كلتاهما معاً ؟

 

 بقية في العدد القادم                           

 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 2الجزء  7ب ية حل ة 

 
 2022 األول كا  ن رين الثا   ـ ت

 زيارات وتجواالت ميدانية * 
 
 

 آخر الجزء السابق
 

 

ملُت مع عددٍّ من بين غير القليل من الخي رين تعا

من الموظفين السيئين الذين وضعتهم األقداُر 

الُمبصرةُ والعمياُء في مناصَب ومسؤولياتٍّ ال 

يستحقونها وليسوا جديرين بها وليسوا مؤه لين 

أصالً ألن  يمارسوها وهذا من سوء حظنا نحن 

 .المظلومين والمتظلمين والشاكين والمغدورين 

 

ً حين أذكره أذكره    بخشية وهيبة  أسوق إسما

إسم السورة القرآنية طه (( طه )) وخشوع فهو

ما أنزلنا عليَك القرآَن . طه ]] ونقرأ في مطلعها 

[[ . سورة طه ... إال  تذكرةً ِلَمن  يخشى . لتشقى 

أجل  ، أذكر إسم هذا السيد موظفكم فأحسُّ 

بالكثير من الهيبة والخشوع ولكن إذ  أقابله أشعر 

ك أنه ينقلب في ثانية واحدة بالرهبة والخوف  ذا

من مخلوق متنَمر إلى طفل بريء خانع متذلل 

أبوس ... أنا خادمك ... سي دي : يخاطبني بالقول 

قابلته يوَم . أنا مثلك مفصوٌل سياسي ... أيدك 

فأنكر [ أبو زيد ] أحدٍّ في مكتبه بحضور السيد 

أني قابلته في يوم الخميس المنصرم إثَر مكالمة 

كان فظاً معي . يد معاون المفتش العام له مع الس

في المرة الثانية غليظ القلب خشن الملمس أنكر 

حتى طلبه مني أن  أجدد جدول خدماتي في كلية 

ولكي ال أظلم الرجل ونفسي . علوم جامعة بغداد 

والتأريخ وأمانة القول واإلد عاء أمامكم أنسخ ما 

ً أني قاد ٌر كتب السيد طه بقلمه وخط بنانه علما

أن  أنشر على المأل صورة للقصاصة الورقية 

كتب األستاذ . ما كتب  الصفراء التي كتب فيها

 :طه ما يلي 
 

ل واردة، السيد رئيس  0]]  ـ تقديم طلب يُسج 

 اللجنة المركزية إلعادة المفصولين السياسيين

 شهادة جنسية/ ـ هويات أحوال مدنية  3

مة من تُقد م خالصة خد.. ـ شهادة دكتوراه  2

 ... [[كلية علوم بغداد ُمثب ت فيها 
 

مع كل ذلك أنكر الرجُل أني قابلته وأنه طلب 

مني ما طلب لترحيل الملف الخاص بي إلى 

 .وزارة الصناعة والمعادن حسب العائدية 
 

أهكذا يتصرف بعض موظفي وزارتكم وهكذا 

يعاملون مراجعيها ؟ أهذا جزاء من عارض 

ل وصبر جبروت النظام السابق وتح ل ما تحم  م 

وجالد وتجل د واستعفف وبقي رافع الرأس لم 

 يهن  ولم يساوم ولم يُخن  ؟

 

 

 

 

سنرى أخيراً ما سيقرر مجلس الوزراء 

العراقي فالملفُّ أمام أمانته وال أعرف كيف 

سيتصلون بي لو استفسروا عن شيء أو طلبوا 

ي كافة وثيقة أخرى إذ  لم يطلب مني أحدٌ ف

الدوائر التي راجعُت أن  أترَك عنواني أو رقم 

 .تلفوني خارج العراق 
 

 2الجزء  8حل ة 
 

 ( 3000تشرين الثاني ـ كانون األول ) 
 

 

 ـ   اعيد عرق ب  2

خارج نطاق مراجعات الدوائر الحكومية 

قابلت زمالء قدامى وأصدقاء ومعارف 

ربطتني بهم روابط وعالقات متباينة فأحدهم 

ن زميل الدارسة في دار المعلمين العالية كا

لم يصعد كثيراً . في فترة  الحكم الملكي 

زمان البعث لكنه لم يصبه ما أصاب الكثيرين 

. من زمالئه من أساتذة الجامعات العراقية 

كان خبيراً في لعبة التوازنات كما كان 

ً في عالقاته مع اآلخرين وفي عموم  متحفظا

ضل ظروفه إلى أكثر لم يصعد في أف. مسلكه 

من معاون عميد أو رئيس قسم وكان راضياً 

كان دائب السؤال عني فيما . بما قُسَم له 

عرف في . سلَف من سنين خصبة وِعجاف 

سفرتي األخيرة أني في بغداد فترك رقم 

تلفونه مع إحدى قريباتي وهي من زميالته 

. السابقات في جامعة بغداد عارضاً أن  نلتقي 

اليوم يمارس  مسؤولية حس اسة عرفت أنه 

في جهة عالية فقلت لقريبتي أمامنا فُرصة 

جيدة لعل هذا الزميل القديم يفيدني في أمر ما 

وفي مرحلة ما من المراحل المتبقية في 

زرناه في . طريق إسترداد حقوقي التقاعدية 

ً حاراً إذ  إفترقنا  بيته وكان اإلستقباُل ودي ا

موضوعي سألني عن . لعقود وعقود 

قال إذا وصلت معاملتك . فشرحت له ما أراد 

إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

حين بلغت معاملتي أبواب هذه . خابرني 

الوزارة خابرته فلم يبِد أي إستعداد لمتابعة 

إنها ستمشي : الموضوع واكتفى بالقول 

 .شكرته ولم أتصل  به فيما بعد ! لوحدها 
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           البكري               

 

  الس ة الثالثة ال طالق ال  ي ة  2022ال ام 
 

 الحاضر الغائب أعمال من فريدة فنية لوحة بنشر" الصعاليك صوت" فردنت

 ...كلماته ونتأمل نستذكره... البكري منصور الراحل الفنان
 

 

ثيرا بتمثيل وتأليف المسلسل الذي اسعدنا ك( فنان الشعب)الفنان الكبير سليم البصري 

ق بدور الحجي راضي)التلفزيوني الكوميدي الشهير  من أعمالي لعام ( تحت موس الحال 

تحية لكم أصدقائي ولطاقم 3 سنتمتر 50×52ألوان مائية وقلم جاف على ورق 3 5102

سوف لن ينسى الشعب العراقي جهودهم 3 هذا المسلسل الرائع والرحمة لمن رحل منهم

أخوكم .... دة لقد أضحكونا كثيرا على بساطة أيام زمان الخال3 ألت قلبه فرحاالتي م

 لينبر/ منصور البكري 

 

 

 الكا يكاتير البغدادي
 2022ي اير ـ     ختا ا   ذا ال دد

 

 

   

 

 م   ر ال  ري اال س     رح        الى السالم األ  ي
 ل   إ  ا ه ال    س خ    

 
   

 

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 

أتراجع :   ام الكا يكاتير ال راق  خضير ال ميري

 عن   ر ب ض الر  م خ فا  ن ال  اقب

 


