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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 
 

على الرغم من ضعف و. ألكثر من ثالثة عقود ونيف 3691حزب البعث العراقي منذ عام حكم  

عقوبات األمم و "الحصار"سنوات مرورا بمعاناة الشعب جراء ي حربين مدمرتين العراق ودماره ف

لم . 3001بعيدة بما يكفي للحفاظ على حكمها حتى عام  نظام البعث قيادة، ظلت الظالمة المتحدة

الدكتاتورية و(. 3613)نظام سابق من االستمرار لفترة  أطول بعد استقالل العراق يتمكن أي 

القليل جدا من القواسم المشتركة مع  األخيرةن لديها في السنوات لم يكالشخصية لصدام حسين، 

العوامل  نكتشف أن ،بدايات حزب البعث في العراق نراجعوعندما . الذي ينتمي إليه حزب البعث

، لم تكن لالستحواذ على السلطة حزب البعث وفيما بعد صدام حسين نجاحفي البداية التي مكنت 

، ظهر البعث في العراق في غير متجانسة ومتشطرة كحركة قومية عربية. هي كذلك الحقا  

 8في انقالب . 3691األربعينيات، كان أول حزب من استولى على السلطة في بلد كالعراق عام 

اتفقت أطاح البعثيون بمشاركة قوى قومية عراقية ومباركة زعامات كردية . 3691شباط ـ فبراير 

استمرت تجربة حزب البعث للحكم تسعة أشهر قبل اإلطاحة به على . آنذاك، بعبد الكريم قاسممعهم 

انقسامات ظهور دون جدوى و - 3691عبد السالم عارف في نوفمبر العسكري القومي النزعة يد 

 هاغير جوهرية، لكن "الشمولية"التجربة  تلكتبدو نتائج  تها،ظرا لقصر مدون. لية داخل الحزبشل

   . ميل إلى النسياني وكالهما ال، 3698تموز  31انقالب مجددا  لتصدر  حلقة من تاريخ البعثتشكل 
 

خالل " الجمهوري األول"يتعامل تاريخ حزب البعث مع موضوعة اإلطاحة العنيفة بنظام الحكم 

أقل من تلك على انها ، بمساعدة بعض قوات الجيشفي العراق  3691عام  شباط 8انقالب 

هذه الرؤية  في تمعنا ما إذالكن . الموجودة في األحداث البارزة األخرى في تاريخ العراق

الدماغوجية المثيرة بشكل منفصل عن االحداث واالضطرابات والجرائم المريرة التي مارسها 

على السلطة طوال الستينيات بين العسكريين والمدنيين لصراع المحتدم االنقالبيون، باالضافة الى ا

بشكل غير متسق خالل المحاولة األولى للحكومة الى ذاته عرض الحزب ، بل حسمالذي لم ي  و

نكتشف من خالل األدبيات المستخدمة بشكل أساسي في . واالنقسامات المواجهة بين المعسكرين

مسؤوليته إدارة الحكم، لم بان حزب البعث لم يكن خالل لعراق، مختارات عن التاريخ السياسي ل

تبحث في ما إذا كانت هناك استشرافات كما . يكن مؤهال لهذه المهمة على كل الصعد والمستويات

فبراير  8حاسمة تشير الى نجاح حزب البعث في ادارته للحكم دون ان ينصب التركيز على انقالب 

منافسة القائمة على وأيديولوجيته  البعث حزبأصول  رة إلى أنوتجدر اإلشا. .وتاريخه 3691

فحص و. لى السلطة في العراق باي ثمن، بدأت العمل نحو االستيالء ع"الناصرية"القومية العربية 

أهم المشاريع والمهام السياسية خالل فترة إدارة ، وكذلك توزيع السلطة داخل نظام البعثهيكل 

انتهى ذلك . الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى حد كبيرتم استبعاد  فيما -الحكم 

على الصعيد  منه مستفادغير س درإلى  3691الفشل، ونهاية نوفمبر نحو العمل  وجهتإلى أخيرا، 

    . السياسي واإلداري والوطني والمجتمعي
 

ة، والقوميين من جهة، كانت الصراعات االتجاهية بين أعضاء البعث المدنيين والعسكريين من جه

التأكيد على أولوية الهوية القومية واألهم  ،تدور قبل كل شيء حول الصراع من اجل السلطة

األمر الذي فتح الباب أمام حياكة .. لها عارضةمالعرقية ورفض فكرة الطبقات االجتماعية ال

ن رشيد عالي ، كا3698( ديسمبر)في وقت مبكر من كانون األول .. المؤامرات واإلنقالبات

الذي عاد لتوه إلى العراق من " القومي النزعة"الكيالني، المعارض السابق للنظام الملكي و 

". خاطئة"الجمهوري الجديد لكنه فشل بسبب تكتيكات المنفى، يخطط لمؤامرة انقالبية ضد الحكم 

محاولة  ثم. 3696من قبل الضباط العرب الناصريين في الموصل في آذار فاشال تبع ذلك تمردا  

بعثيون، بمن فيهم صدام بها ، قام 3696تشرين األول  1في  اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم

ى الفصل األخير من انتهبذلك  .حسين باطالق النار على سيارة قاسم أثناء قيادتها في شارع الرشيد

 .استعماريةخططت له دوائر ، 3691شباط  8كارثة إنقالب  وهبوطدراما تاريخ العراق 
   المحرر                                                                                                    
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عراقية حتى النفس " صوت الصعاليك"
األخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق 
.. واستقالله، سيادة األمن فيه وسعادة أهله

إعالء شأنه وإظهار إرثه الحضاري بأبهى 
هي التربة بكل خصوبتها وهي . صورة

. طوائف، األديان والمذاهبالقوميات وال
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؟

ه صدمتها األحزان لعودة البسمة لوجو
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
 

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

 

 لم  ا     ال   ل  

 

   

 

 ال ط  ل جم    ال    أس س الُم   

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 

. اماالمالءات الحزبية والطائفية او الدعاية له

ا ، عدم الترويج آلراء سياسية تتعلق بشأن ايض

 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

السياسي ـ الذي الزال يعاني منه الشعب العراقي 

 منذ عقود

عن نشر ما يردنا من مقاالت وآراء ليس  نعتذر

  لها عالقة بالشأن العراقي العام

المجتمعي   ما يعنينا تناول الوضع العراقي ـ

واالنساني والثقافي واالقتصادي والسياسي 

  القانونيالبيئي وو

نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة الزميالت 

والزمالء الذين عودونا على احترامهم لهذه 

 .اديءالمب

   ا   م    ال م      اخال     ال  ح  

 ال ح    مسؤ ل   ه

 

        ح   راق ج    

  س    األم   السالم

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ...   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. .لعراقيالمتعلقة بالشأن ا

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 ومضمونا

ثير من المبادرات الداعمة لما نقوم نأمل الك
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

 .؟لالنسان فيه ال قيمة عصر

  ن مو دولة المواطنة شرعنة دمعلمصلحة 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

 الدخل العام؟ بما يتناسب مع والنواب

  الوزراء و الرئاسات رواتب يتم إلغاءلماذا ال

 والنواب المنتهية واجباتهم؟

  لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر

 .. تى و ن أين؟.. كيف ... ثرواتهم

  لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال

وإستعادة ممتلكات  3001المسروقة منذ 

 ؟ ارجفي الداخل والخ الدولة وعقاراتها

 لماذا ال يُ    قا  ن  ن أين ل   ذا؟ 

 لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟ 

 لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟ 

 لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟ 

 لماذا ال يحارب العنف األسري؟ 

  ؟ 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

 ولة المدنية حق المواطنة نظيرا للد. 

 مبدأ الشعور باالنتماء العراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 جتماعية دون دستور حضاري العدالة اال

كماء وأقره الشعب، ال يمكن أن حأعده 

 .بشكل عادل تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية ، تحميه سلطة للقيم واألخالق

منحرفة، شريكة فيما آل اليه من  شوفينية

 .  وضع خطير على الدولة والمجتمع

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا، 

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم تبقىو 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 مين مستلزماتها فاضة الباسلة وتأهداف االنتأ

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

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

 نييسياسل نوأن ال يسمحو .مستقبلال 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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وفي . 3619واألكراد واستمر القتال حتى أبريل 

، اندلعت الحرب 3680سبتمبر عام أيلول 

العراقية اإليرانية، التي أنتجت العديد من 

الكوارث التي شهدها العراق وشعبه، وبقي 

األمر كذلك حتى توقيع اتفاقية وقف إطالق النار 

ثم جاء قرار صدام حسين باحتالل . 3688عام 

الكويت، الذي أدى إلى نتائج كارثية ليس على 

إذ قامت . المنطقة ككلالعراق فحسب، بل على 

الواليات المتحدة األمريكية والقوى المتحالفة 

معها بتدمير البنية التحتية للعراق وفرضت 

البنية  سنة، أدى إلى تخريب 33حصارا  استمر 

االجتماعية واالقتصادية وهجرة اآلالف من 

الكفاءات وشرائح المجتمع المثقفة والمتعلمة، 

يا وحضريا وأرجع العراق اقتصاديا وصناع

 .وبنيويا وبيئيا عشرات السنوات إلى الوراء
 

خططت الواليات المتحدة لغزو  3001وفي عام 

العراق تحت ذريعة امتالكه أسلحة الدمار 

الشامل لغرض السيطرة على منابع النفط وتغيير 

وبعد االحتالل . خريطة الشرق األوسط لصالحها

تم تفكيك مؤسسات الدولة العراقية من جيش 

ثم وضع الحاكم . رطة وحرس حدود إلخوش

األمريكي بريمر أساس نظام المحاصصة 

الطائفي، الذي ال زال قائما  حتى اآلن، وألغى 

بهذا مبدأ المواطنة ليحل محله مبدأ االنتماء 

الطائفي واالثني، وعمل على تدمير اإلنتاج 

المحلي الزراعي والصناعي والحرفي وفتح 

ود وإلغاء الضرائب أبواب االستيراد غير المحد

الجمركية والقضاء على منجزات الثورة وتعليق 

العمل بالعديد من القوانين المهمة التي تراعي 

حقوق المجتمع وكرامته، فيما أقدم من تقلد الحكم 

من العراقيين على إلغاء ما تبقى منها وتعويضها 

بقوانين جديدة تضمن مصالح الطبقة الحاكمة 

األمر . عامة للمواطنينوتتعارض مع المصالح ال

الذي جعل العراق، ضعيفا ، عرضة للتهديد 

كما وتعمد حجب القوى الوطنية . واالبتزاز

دورها لتفعيل اإلرادة العراقية والنهوض بمهامها 

 للتوزيع مواز بشكل القادمة المرحلة خالل

 إعادة من لتتمكن والجيوديمغرافي المجتمعي

 .وتطويره البلد أعمار
 

تابعتنا لألوضاع في العراق منذ ومن خالل م

هناك الكثير : السقوط وإلى يومنا، نستطيع القول

مما يشغل بال المواطن العراقي في الداخل، من 

أهمها األمور التي يستفيق العراقيون على 

فقدان األمن واالستقرار، عدم  :متابعتها هو

كذلك . حماية المواطن وشرعنة استباحة دمه

إلنهاء أسباب الفوضى معرفة السقف الزمني 

إلى أين يذهب النفط  .والصراعات السياسية

العراقي وعائداته منذ الغزو؟، ومن المسؤول 

 ال اذاــــلم  .على منابعه؟ عن سرقته واالستحواذ

 

 

في الثامن من شباط هذا العام حلت الذكرى 

. المشؤوم 3691شباط ـ فبراير 8الستين النقالب 

 3698تموز يوليو  31حيث تمت اإلطاحة بثورة 

مما كان الشعب العراقي  ،ومنجزاتها المهمة

يطمح إليه، وفي مقدمتها التحرر الوطني 

واالنعتاق من ربقة االستعمار وخروج العراق 

من النظام النقدي اإلسترليني البريطاني 

من حلف بغداد العدواني  3696وانسحابه عام 

الذي ضم المملكة المتحدة وتركيا وإيران 

كستان، وإقامة عالقات اقتصادية وسياسية وبا

متكافئة مع الدول وتصدير الموارد النفطية دون 

أيضا إصدار المراسيم الملحة . تدخالت خارجية

قانون تعيين مناطق االستثمار لشركات "ومنها 

، وقانون تشكيل 3693لسنة ( 80)رقم " النفط

األحزاب السياسية والمنظمات المهنية وإطالق 

وقامت بخطوة تاريخية وألول . حافةحرية الص

مرة، االعتراف الصريح بحقوق األكراد ضمن 

ووضعت كذلك أسس الدولة . الدولة العراقية

. المدنية وإرساء العدالة االجتماعية والمساواة

وقامت بتحقيق اإلصالح الزراعي واالعتراف 

بحقوق العمال والفالحين وتوزيع األراضي 

أصحاب الدخل ودور السكن على الفقراء و

المحدود وسعت من أجل المساواة القانونية للمرأة 

وبذلت الجهود " قانون األحوال المدنية"بسن 

قطاع التعليم والصحة والشؤون  الكبيرة في

 .االجتماعية
 

واجهت الثورة، ومنذ اندالعها، العديد من 

الضغوط والمؤامرات من قبل القوى الخارجية 

الحها السياسية واإلمبريالية التي تضررت مص

أخطرها كان تخطيط . واالقتصادية في العراق

حزب البعث بمشاركة القوى اليمينية الكردية 

واألحزاب القومية العربية والرجعية للقيام بهذا 

االنقالب، بمباركة ودعم القوى االستعمارية 

وأجهزتها االستخباراتية الطامعة بخيرات بالدنا 

تمكن عبد . ةوموقعها االسراتيجي في المنطق

 38السالم عارف من القيام بانقالب عسكري في 

، 3698يوليو  -تموز 31وفي . 3691نوفمبر 

استعاد حزب البعث السلطة وأصبح أحمد حسن 

البكر رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس قيادة 

 39الثورة وبقي كذلك حتى استقالته مجبرا  في 

، وحل محله الدكتاتور صدام حسين 3616يوليو 

 .لغاية غزو العراق
 

اتسم الوضع السياسي في العراق في ظل النظام 

الدكتاتوري لحزب البعث، منذ انقالب شباط 

، بالصراعات السياسية والحروب العبثية 3691

الحكومات  والعنف واالضطهاد نتيجة سياسات

الدكتاتورية المتعاقبة، وحلت به حتى يومنا هذا 

 3696م ربيع عا ففي. كوارث ومصائب كبيرة
 ةـــــاندلع القتال مرة أخرى بين القوات الحكومي

 
 

 
 

  

 

 حافز     التغيير.. شباط  8ال  الب  06الذكرى الـ 

 لى السلطةال راع عوإ هاء 

  

 
 

 

 

   

 

 

تصرف اموال العراق لسد العجز المعاشي 

للمواطنين واعادة اعمار العراق وصيانة البنية 

التحتية التي تضررت جراء الحروب وأعمال 

ولم يتوقف تسائل العراقيين عند !. النهب والسلب

انما تجاوز حدود المطالبة الصارمة . هذا الحد

تعلقة بحقوق حول ابسط االمور الم بايضاحات

االنسان وحرية الرأي والتعبير ومحاسبة سراق 

 .المال العام وممتلكات الدولة وعقاراتها
 

شباط  8اليوم، واذ تمر الذكرى الستين النقالب 

المشؤوم، ما تزال بالدنا تعاني من وطأة  3691

التدخالت االجنبية من قبل ايران وتركيا 

 والواليات المتحدة، وجعلها ساحة للصراع

والحروب المدمرة، كما أن تناحرات الساسة 

المتنفذين وصراعات كتلهم على مواقع النفوذ 

والسلطة، جعل الشعب يدفع غاليا ثمن هذه 

الصراعات العبثية والمدمرة، وهو ما أضاع على 

والتقدم، وأبقاه  عراقنا الكثير من فرص التطور

في عداد الدول المتخلفة في ميادين اقتصادية 

لذا فهدف . ة وتقنية وعلمية كثيرةواجتماعي

وإنهاء الصراع على السلطة ووضع حد التغيير 

قد أصبح ، مع العراقيالمجتكل أطياف لمعاقبة 

ضرورة ملحة، وعلى القوى المدنية والعلمانية 

تقع مسؤولية توحد جهودها من أجل إنقاذ العراق 

الدولة المدنية الحديثة وإرساء العدالة  وبناء

والقضاء على المحاصصة الطائفية االجتماعية 

والعرقية وفساد المليشيات المسلحة التي أشاعت 

الفوضى وعمليات الخطف والقتل والتهجير 

القسري وحولت حياة العراقيين الى جحيم حقيقي 

 .االنهيار حافة الى كما وأوصلت البالد
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    را  الُ   ب  ال ح   .... ال راق 

 

   

 

 

باإلنسان أنه ضمن له فى ذاته غذاء يدخرة فى 

وقت رخائه لينفعه وقت شدته، فاإلنسان يحتفظ 

صورة شحم ولحم وحين بالغذاء الزائد على 

يجوع واليجد طعاما  فهو يأخذ من هذا الشحم 

فإذا انتهى فهو يأخذ من اللحم فإذا انتهى يأخذ 

الجسم غذاَءه من العظم من أجل أن يستبقى 

فابتالء الجوع هو أن تصبر .اإلنسان الحياة

على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك 

وال  الحياة، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة

تأكله التذاذا  وحين يقتات اإلنسان ليضمن لنفسه 

وقود الحياة فأى طعام يكفيه ولذلك شرع هللا 

أما االبتالء .الصوم لنصبر على أذى الجوع

الثالث فى اآلية هو نقص األموال فمصدره أن 

المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة 

وإذا ما أنشغلوا عن حركة الحياة بمواجهة 

و فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة العد

التى تنتج المال، ولذلك تنقص وأيضا  قد 

يستشهد منهم عدد ثم يواجهون نقص الثمرات 

وما أكثر وقوع هذه .وهى الغاية من كل عمل

االبتالءات فى زمننا هذا لذلك فإن هللا أراد أن 

ي عد المؤمن إعدادا  كامال  لمواجهة هذه 

ليها فإذا نجحنا فى االبتالءات والصبر ع

االختبار تكون لنا البشرى وليعلم اإلنسان أن 

 .الحياة معبر فال يشغلنا المعبر عن الغاية

 

*** 

 إقالة الم افظ والدوال 
 

  أي الد ت  
  3031يناير  31

 

 باسم الشيخ
 

ال نجزم ان كل اجراء تتخذه الحكومة لمعالجة 

ا ازمة معينة قد يسهم فورا  في حلها او تفكيكه

على األقل ، السيما تلك الخطوات االجتهادية 

المتسرعة غير المبنية على أسس علمية او 

ناتجة عن تجربة وخبرة عميقتين وهو ما 

يجعل االداء الحكومي محض تجارب قد تنجح 

 .وقد تخفق
 

إقالة محافظ البنك المركزي كشفت آلية التعيين 

التي اعتمدتها المحاصصة الحزبية على 

ؤسساتنا ليست فقط المالية بل في حساب عمل م

جميع المفاصل حتى غدت المناصب سلعة 

سياسية رخيصة تتاجر بها االحزاب للحصول 

على منافع ومكاسب وضمان الحصص واتخام 

خزائن الحيتان في أسوأ عملية تخادم بين 

المافيات السياسية واشباه التجار ليدفع المواطن 

اهقة واستقراره ثمن الجشع السياسي والمر

السياسية والميول لخدمة المصالح الخاصة 

 .على حساب المصلحة العامة

 ا         ر  .. ج ار    

 

   

 
 

 

 اإل سان و  اجهة

 ابتالءا  ال ياة
 

 

 1613 فبراير 21  ص ي ة الد ت     
 

 شريف توفيق
 

ن مجرد البالء ليس شرا  ولكن الشر هو أن ا

تسقط فى االبتالء فكل ابتالء يمر باإلنسان هو 

قل أحد إن االمتحانات اختبار وامتحان ولم ي

شر بل إنها تصير شرا  من وجهة نظر الذى لم 

يتحمل مشاق العمل للوصل إلى النجاح، أما 

الذى بذل الجهد وفاز فاالمتحانات خير بالنسبة 

ذكر هللا تعالى قبل هذه اآلية قمة االبتالءات .له

وهى أن يفقد اإلنسان حياته فى سبيل هللا، 

نون مناعة فيما دون فأراد هللا أن يعطى للمؤم

الحياة من الخوف والجوع ونقص األموال 

واألنفس والثمرات، وكل ما دون الحياة هو 

أمر ترفى بالنسبة لفقد الحياة نفسها فمن لم يفقد 

حياته فستأتى له ابتالءات فيما دون حياته 

فيأتى التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك 

وأول تلك االبتالءات هو .بعض مما يحب

خوف ومعناه انزعاج النفس وعدم اطمئنانها ال

من توقع شىء ضار، فالنفس لها ملكات 

متعددة وعندما يصيبها الخوف فهى تعانى من 

عدم االنسجام فالذى يخاف من الخوف نقول 

عين لمصدر الخوف على نفسك : له أنت م 

وخوفك وانزعاجك لن يمنعا الخوف، ولذلك 

لم خوف البد من أن تنشغل بما يمنع األمر ا

ودع األمر الم خوف إلى أن يقع فال تعيش فى 

فزعه قبل أن يأتيك، فلماذا ت طيل من عمر 

المصيبة بالتوجس منها والرهبه من 

مواجهتها؟ فلو تركتها إلى أن تقع تكون قد 

قصرت مسافتها فاهلل تعالى ي نَزل علينا برحمته 

اللطف ساعة نزول المصيبة فإن عشت فى 

ع فأنت تعيش فى المصيبة المصيبة قبل أن تق

ونقول هنا ما .وحدها دون الطف المصاحب لها

المراد من المؤمن حين يواجه ابتالء الخوف؟ 

ذريعة  نجيب بأن عليه أن يجعل من الخوف

الستكمال األسباب التى تمنع من وقوع األمر 

المخوف فإن صنع ذلك يكون قد نجح فى هذا 

اآلية، فهو أما االبتالء الثانى فى هذه .االبتالء

الجوع فإن الجوع شهوة غالبة إلى الطعام وهو 

 هــرحمة الل ضرورى الستبقاء الحياة، فإن من
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  دمحم الربيعي . د.أ         
 

 

 مقدمة
 

تراجعت الصناعة والزراعة والصحة والتعليم في 

ول النامية اللحاق العراق في الوقت الذي بدأت الد

بالدول المتقدمة عالميا في طريق الثورة الصناعية 

الرابعة، واذا لم يتم اتخاذ اية اجراءات استثنائية 

لتالفي هذا التراجع العلمي والتكنولوجي ولم 

نتدارك اخطار تدهور البيئة وضمور النمو 

االقتصادي االن فلن يكون التقدم صعبا  فحسب، بل 

 .سيكون مستحيال  
 

 الت ديا  الت  ت اجه ال راق
 

ولمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة سيتوجب على 

العراق االيمان بأن ثروة األمم تعتمد بالدرجة األولى على 

تقدم البحث العلمي فيها، وعلى العقول المبدعة التي تعمل 

فيه، وال تتوقف على الموارد الطبيعية، أو أالرصدة المكدسة 

 .في البنوك
 

لذلك لم يبق أمامه إال أن يحاول النفاذ إلى تلك المنظومة 

العلمية العالمية من خالل التعاون البحثي أو المساعدة 

ان احد اهم تلك الوسائل يكمن في دخول عملية . التقنية

بولونيا والذي كان احد اهم ما اقدمت الوزارة على تحقيقه 

عزيز ضمان كان هدف عملية بولونيا هو ت. في عهدها الجديد

الجودة وتسهيل االعتراف بالمؤهالت وفترات الدراسة بين 

وكان هذا ضروريا بسبب ان . جامعات الدول المشاركة

أنظمة التعليم والتدريب المختلفة في أوروبا جعلت من 

الصعب على األوروبيين استخدام المؤهالت من بلد واحد 

فكان  لتقديم طلب للحصول على وظيفة أو دراسة في بلد آخر

من الضروري زيادة التوافق بين أنظمة التعليم لتسهيل 

. الطالب والباحثين عن العمل لالنتقال داخل أوروبا

وساعدت في نفس الوقت، إصالحات بولونيا على جعل 

الجامعات والكليات األوروبية أكثر قدرة على المنافسة مع 

 كذلك دعمت عملية بولونيا تحديث. بقية الجامعات العالمية

أنظمة التعليم والتدريب للتأكد من تلبية احتياجات سوق 

 .(3038دمحم الربيعي، عملية بولونيا، )العمل المتغيرة 
 

 االقت اد ال ائ  على الم رفة
 

، 3039 عــام ، بحلولMcKinsey Global  وفق ا لشركة

. ستبلغ قيمة التقنيات الجديدة والناشئة مئة تريليون دوالر

 11ثنتي عشرة تقنية يمكن أن تدر هناك ما يقرب من ا

 .تريليون دوالر من العائدات السنوية

تشمل هذه التقنيات الذكاء االصطناعي، وإنترنت األفكار، 

وأتمتة المعرفة،  والحوسبة السحابية، والروبوتات المتقدمة،

والمركبات المستقلة، والمواد المتقدمة، وعلم الجينوم من 

والطباعة ثالثية  ،الطاقةالجيل التالي، وأنظمة تخزين 

 .األبعاد، والطاقة المتجددة، واستكشاف النفط والغاز

إن توجه الدولة ووزارة التعليم العالي بالخصوص إلنشاء 

 مطل اقتصاد قائم على المعرفة وقيادتهما لهذا المشروع هو

 

مطلب مهم للغاية يمكن أن يساعد العراق على دخول 

 .حقبة جديدة
 

ات األولوية التي يجب اعتمادها تشمل المجاالت ذ

كاولوية للتحول الى اقتصاد معرفة ذات خصائص 

الزراعة المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية : عراقية

الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات الناشئة، وتطوير 

كورسات عالية الجودة على )المعادن والتعلم المختلط 

كافة المستويات جنبا إلى جنب مع الكورسات 

 .)لتقليديةا
 

وسيتطلب التحول الى اقتصاد المعرفة امتالك خريجي 

التعليم العالي الى اتقان المهارات التي يتطلبها سوق 

 (EAIE 3033)يسرد تقرير مؤتمر دبلن . العمل

المهارات األساسية التالية التي تم تطويرها من خالل 

التنقل الدولي والمهارات األساسية المطلوبة من 

 :لأصحاب العم

الوعي الذاتي، المبادرة والمشاريع، الرغبة في التعلم، 

التخطيط والتنظيم، النزاهة، االلتزام والدافع، حل 

المشاكل، المرونة، اإلدارة الذاتية، العمل بروح الفريق 

الواحد، مهارات التواصل، لغات اجنبية، التشبيك، 

القيادة، خدمة الزبائن، مهارات التعامل مع اآلخرين، 

ات التعامل مع الثقافات االخرى، الثقة بالنفس، مهار

إِبداع، القدرة على التكيف، الطالقة والدقة، المالحظة 

 .غير المنحازة، التفكير النقدي، التكيف
 

 دو  الت لي  الدول 
 

يلعب التعليم الدولي واالنفتاح على الخارج دورا مهما 

في بناء الشخصية الحضارية وما يرافق ذلك من وعي 

لقد ثبت على نطاق واسع أن . رفة وتخطيطومع

الطالب الحاصلين على تعليم دولي يمتلكون ثقة عالية 

فكرية واسعة، وقدرة كبيرة على تقدير وجهات  قـاوآف

النظر األخرى التي قد تأتي في طريقهم في حياتهم 

لهذا السبب، ي ظهر هؤالء الطالب مهارات . المهنية

مهارات  -مشكالت أكثر دقة في صنع القرار وحل ال

 V R راجع))أساسية ذات صلة بجميع مجاالت العمل 

Yeravdekar & G Tiwari, 2014.)) 
 

مليون نسمة،  13العراق دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 

. وليس لها صادرات تذكر غير مواردها الطبيعية

وبالمقارنة، فإن سنغافورة الصغيرة، التي ليس لديها 

مليون فقط،  9.9سكانها  موارد طبيعية ويبلغ عدد

السر يكمن في قوة . مليار دوالر أمريكي 110تصدر 

النظام التربوي والتعليمي حيث تحتل سنغافورة منذ 

سنوات، أعلى المراتب في الساللم الدولية التي تقيس 

دمحم )قدرة الطالب في القراءة والرياضيات والعلوم 

الربيعي، سنغافورة صرح كبير للعلم والتعليم، 

3031(. 
 

بني النظام التربوي السنغافوري على ضروريات 

توفير االستقرار والرفاهية لبلد متعدد األعراق من 

، هدفها "سياسات البقاء"خالل تنفيذ سياسات تسمى 

تحقيق تماسك اجتماعي بين المواطنين ومنحهم فرص 

عمل وسكن صالح وتعليم كفء، وصحة وافرة، وفيها 

عالية بالتدريب وبحاجة يرتبط التعليم إلى درجة 

وتعطى أولوية إلى النمو االقتصادي وتكوين  السوق،

 مؤسسات إنتاجية جديدة وبناء رأس المال البشري قبل

 

 

 

 

 
 

  

توزيع الموارد، ولكي تتم المحافظة على انتعاش 

االقتصاد كان البد له ان يكون مبنيا بالضرورة على 

المصدر )لمدرسي والجامعي التنافسية حتى في التعليم ا

 .(السابق

إن الركود او التراجع في االنتاج الصناعي والزراعي 

العراقي يظهر بوضوح الفشل الذريع للحكومات 

إنها لحقيقة محزنة أن كل االدعاءات التي . المتعاقبة

أطلقها القادة السياسيون من أجل القضاء على الفساد 

 .ال أساسوبناء االسس للتطور االقتصادي ظلت ب

 ا مية الت لي  وال ل م والتك  ل جيا
العنصر األساسي للنمو هو تقوية دعائم التعليم والعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، لكنها كانت دائما وعن عمد 

تعطى أدنى أولوية بحيث تمكن الفاسدين من الحفاظ على 

سيطرتهم القوية وهيمنة االستيراد بدال  من االعتماد على 

 .المحلي االنتاج

 :هناك اليوم اهمية كبيرة وحاجة ملحة في تحقيق االتي

استغالل القوة الكامنة في الكفاءات المتميزة : اوال

 .والعقول الشابة المقبلة عليه

 .تحقيق زيادة هائلة في تمويل البحث واالبتكار: وثانيا

تشجيع التواصل الكافي مع مراكز البحث : وثالثا

 .دمةالمتطورة في الدول المتق

وضع حد لحالة االنفصال شبه الكامل بين البحث : ورابعا

 .العلمي وبين قطاعات الخدمات واإلنتاج في المجتمع

القضاء على البيروقراطية اإلدارية التي تغلب : وخامسا

 .على نشاط البحث واالبتكار

 دو  الجا  ة ف  الت مية
ال يختلف اثنان على إعتبار التعليم عنصرا  هاما من 

صر التنمية االجتماعية واالقتصادية، وخاصة التعليم عنا

ولقد حققت الجامعات الحكومية نجاحا كبيرا في . الجامعي

السنوات األولى من إنشائها حيث كانت هيئات التدريس 

. ذات كفاءة عالية، وكان التركيز على الجودة وليس الكم

وبينما نجد النمو الكمي في السنوات االخيرة يحدث 

سريعة، ال يرافق ذلك نمو في جانب النوعية بوتائر 

وبسبب عدم وجود بنية تحتية مناسبة من . وجودة التعليم

حيث هيئة التدريس والمكتبات والمعدات والمختبرات 

وتكنولوجيا المعلومات، فإن الجودة في التعليم العالي 

 .تواجه العديد من العقبات

بعض هناك اتجاه خطير للغاية مناهض للتطور تسببه 

االستراتيجيات المزمنة للوزارة وهو إهمال اهمية العالقة 

بين أبحاث الدراسات العليا واالقتصاد الوطني، واهمال 

 .اهمية توفر األموال التي تنفق على تعزيز برامج البحث

وقد خلق ذلك موقفا مؤلما للباحثين وحتى للمسؤولين 

داخل الوزارة وفي الجامعات، ترك بسببه العديد من 

الباحثين المسرح العلمي في حالة من اإلحباط، وزاد من 

بالحقيقة . االفتراس والسرقات العلمية والشهادات المزورة

 .جعل ذلك أعداء العراق سعداء للغاية

من المحزن أنه تم إنشاء جامعات اهلية وحكومية دون 

الجامعات ليست مجرد . المستوى بالرغم من أنوفنا

ئة تدريس من الدرجة األولى تمثل الجامعة هي. بنايات

تتمتع ببيئة بحثية ممتازة وبجهود متميزة لخدمة المجتمع 

 .تتعدى مجرد توفير كوادر علمية وتقنية

تحتاج الوزارة إلى رؤية جديدة بشأن إنشاء جامعات 

جديدة تتضمن العمل على ادماج الكليات االهلية الصغيرة 

والمتجاورة ووضع شروط اكثر رصانة وصرامة 

 .نشائهاال

 

لماذا   ن ب اجة إلى اقت اد   رف  وت لي  

 .عال  دول ؟
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 وجهة  ظر جديرة باال تمام   

   

 

 م      سر    ..ا س اب شركة ت تال ا رجيز

 

 

 

 

   

 

    

 أحمد موسى جياد                 

 

 مصلحة ويخدم مهم تطور هذا
 االتفاقية لشروط نظرا العراق،

 الشركة ولسلوك المجحفة
 اثمن وانني المتعجرف، الفرنسية

 العراقية الحكومة موقف ياعال
 والسير الرضوخ عدم في وادعمها
 .اتفاقيات هكذا تبني في

 

 الشركة هذه مع االتفاقية حول األخيرة التطورات

 نفط تقرير" في وردت االربعة ومشاريعها

 "التقرير" اخبار تتسم ما وعادة ،"IOR العراق

 لشبكة نظرا ومقنع كبير حد الى بالمصداقية

 مع والجيدة الواسعة "العراق نفط تقرير" اتصال

 انعدام حالة في وخاصة المسؤولين، من العديد

 !!الرسمية الجهات نفس قبل من التام الشفافية

 

 انرجيز توتال اتفاقية ذكر انعدام انتباهي جلب لقد

 رئيس زيارة غطت التي اإلعالمية التقارير في

 باريس الى السوداني شياع دمحم الوزراء مجلس

 يشير ما سند مصطفى النائب صرح ثم .مؤخرا

 "العراق نفط تقرير" يغطي واالن ذلك، الى

 كما وتفصيال، تحديدا اكثر بشكل الموضوع

 والمصادر المتخصصة المواقع بعض تناولت

 اعمال اخبار" و "Argus اركوز" مثل األجنبية

 وفي .المهم التطور هذا وغيرها "IBN العراق

 و "الخبر" بين مييزوالت ال ذ  علينا المجال هذا

 والنتائج األسباب حيث من الخبر "ت لي "

 .الخ .. والتبعات والتفسير

 

 ولكن االعالم؛ مجال في محصورا االمر الزال

 بشكل الرسمي؛ الموقف تعلن ان النفط وزارة على

 .ودقيق وكامل واضح

 

 فان تاريخه، لغاية نشر ما صح ان

 سبيبمنت قناعتي، حسب حصرا، يتعلق االنسحاب

 بمتابعة مباشرة المرتبطين انرجيز توتال شركة

 علم ال .االتفاقية تضمنتها التي األربعة المشاريع

 تلك على وتوزيعهم المنتسبين هؤالء بعدد لي

 ... أجانب ام عراقيين هم وهل األربعة، المشاريع

 .الخ

 

 يسري ال انرجيز توتال شركة قرار ان واعتقد

 حقل ئتالفإ في المتواضعة مساهمتها على

 سي بي ان سي شركة تقوده الذي النفطي الحلفاية

 

 

         

 ينهي القرار هذا مثل الن كمشغل؛ الصينية

 الجزئي النفطي القطاع في الشركة هذه تواجد

 البترولية الحقول وتطوير باستكشاف المتعلق

 .العراق في

 
 حقل إئتالف من خروجها حالة في وحتى

 لهذا الخدمة عقد في فان النفطي، الحلفاية

 التحالف، أعضاء بقية على يحتم ما الحقل

 التزامات تغطية من المشغلة، الشركة وخاصة

 اتفاقية" بنود الى استنادا المنسحب الطرف

 ذلك الى يضاف  ".JOA -المشترك التشغيل

 حصة على النفط وزارة حصول احتمالية

 من 38 المادة الى استنادا المنسحبة الشركة

 .الحلفاية حقل لتطوير ةالخدم عقد

 

 العراق لصالح حتما فانه الخبر، هذه صح ان

 الحوارية الندوة في فصلتها التي ولالسباب

 مشكورة، نظمتها، التي االتفاقية هذه حول

 أرسلتها التي متابعتي وفي "المشترك" منصة

 نشرها تم والتي تواصلي شبكة ضمن مباشرة

 اقعمو على واالنكليزية العربية باللغتين

 .عديدة

 النفط وزارة على أأكد الوقت نفس في ولكنني

 اقتصادي فني بشكل التالية البدائل تقييم

 وبكل ونشر اعداد خالل من رصين

 منها لكل االقتصادية الجدوى دراسات شفافية

 للبعض حاليا المتواجدة التعاقدية البنود وتنفيذ

 :منها
 

 
 

 ارطاوي حقل ابقاء الوزارة على   - 3

 وتطويره الوطني الجهد ضمن طيالنف

 طاقته لزيادة مبرر أي يوجد ال حيث مستقبال،

 لوجود وذلك المنظور المستقبل في االنتاجية

 تنفيذ خالل من وذلك اقتصاديا مجدية بدائل

 .الحقول لتطوير حاليا السارية العقود
 

 البنود وتخالف النفط وزارة خالفت   -  3

 الغاز معالجةب والمتعلقة القائمة التعاقدية

 الغاز معالجة بإحالة تعود ثم المصاحب،

 بشروط االجنبية الشركات الى المصاحب

 حساب على الشركات تلك مصلحة تخدم

 تفعيل الوزارة على .العراقية المصلحة

 المصاحب الغاز بمعالجة المتعلقة الفقرات

 التراخيص، جوالت عقود في الحرق لتقليل

 

 

 

 واحالة المتعاقدة الشركات اعفاء من بدال

 !!!مكلفة بعقود اخرى شركات الى الموضوع

 االلتزام البصرة غاز شركة على والتاكيد

 تاسيس تم التي االنتاجية الطاقة الى بالوصول

 هذا تحقيق في التخلف بعد لتحقيقه، الشركة

 .عديدة ولسنوات الهدف

 

 حقن مشروع تنفيذ بدء على التركيز   -  1

 االستراتيجية ألهميته ممكن وقت باسرع الماء

 المستقبلية االنتاج مستويات على المحافظة في

 عليها المتعاقد تلك وخاصة النفطية، الحقول في

 على وارى .االولى التراخيص جولة في

 اعتماد :بينهما المزج او بديلين تقييم الوزارة

 او/و 3033 عام في بها بدأت التي EPC صيغة

 رئيسي كمنفذ CNPC شركة مع التعاقد

 في رئيسي تواجد الشركة لهذه الن للمشروع؛

 والحلفاية 3القرنة وغرب الرميلة لحقو من كل

 هذه مع االتفاق حالة وفي .واالحدب

 للجانب مرضية وكلفة وبشروط الشركة

 الماء حقن مشروع تضمين يمكن العراقي،

 وقعته الذي الصين مع المالي االتفاق ضمن

  .العراقية الحكومة عن المالية، وزارة

 

 توسيع على التركيز الى ادعو المجال هذا وفي

 حقل تجربة) المصاحب الصناعي الماء تخداماس

 دراسة واعداد الماء حقن ألغراض (الرميلة

 جميع في البديل لهذا االقتصادية الجدوى

 تحديد في االعتبار بنظر واخذه النفطية، الحقول

 .البحر ماء حقن لمشروع المثلى السعة

 

 مسودة اعداد النفط وزارة على اقترح   -  1

 3031 لعام الموازنة نقانو في محددة مادة

 حصرا مخصص صندوق بتاسيس تتعلق

 ح ن   روع  تم ي  ص دوق" لمشاريع

 يفتح ،"الم احب الغاز حرق وا هاء الماء

 ال وبمبلغ العراقي المركزي البنك في

 التقديرية الراسمالية الكلفة يتجاوز

 الغاز معالجة ومشاريع الماء حقن لمشروعي

 .الوطني لجهدبا تنفذ التي للحقول المصاحب

 على العراقي المركزي البنك مع االتفاق يتم

 وتودع الصندوق هذا وتشغيل انشاء آلية

 قانون تشريع حال متواصل بشكل فيه المبالغ

 يوفر الصندوق هذا تاسيس ان .الموازنة

 هذه تمويل لتوفير القانونية الضمانة

 نوعا المقترح هذا يحتاج .حصرا المشاريع

 بين المتخصص المهني يموالتقي التنسيق من

 لبلورته النواب ومجلس والبنك الوزارة

  .التنفيذية وآلياته القانونية صيغته واعداد

  
 

*** 
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الثا ن  ن شباط والتا ع  ن  يسان وال اشر 

 اجتياح بغداد ...  ن شباط

 

 

 

   

 

 

 
 ـ البعثي عناصر ميليشيا الحرس القومي

 

يخه وحزبه، القاعدة تارمن حفرة قذرة كقذارة 

داعش ت علن دولتها، الطائفيّة  تعلن الحرب،

تنهش جسد المجتمع، جدران عازلة تقّطع 

مناطق بغداد، قتالنا في الجنّة وقتالكم في خلف 

السدّة، نحر الرجال في خيم العار، تفجير 

المراقد وبيوت العبادة، الجهل واألميّة ينهشان 

الغيبية، جسد المجتمع الغارق في المفاهيم 

الفساد يتعملق على كل المستويات، بنك الزويّة، 

غرق مليارات الدوالرات في خزائن البنك 

المركزي، بيع مصانع الدولة خردة لدول 

طائفيّة قومية، نهب منّظم  الجوار، محاصصة

لثروات البلد، ميليشيات والئية، مارد تشرين 

ينهض، طلبة يملئون الشوارع والساحات، نساء 

يقدّمون أبهى صور البطولة في مواجهة ورجال 

رصاص الغدر الميليشياوي، نفق التحرير 

يتزيّن بألوان الفرح واألمل،  كراج السنك، 

المطعم التركي، ساحة العشرين، شارع 

الحبوبي، شهداء،  معاقون، مغيّبون، مدن 

الصفيح في بلد متخم بالنفط، دعارة، مخدرات، 

ية وأخرى في تسّول منّظم، أتاوات، مدارس طين

 ...الهواء الطلق، البؤس في كل مكان، خيانة
 

، حصل المخرج  3001في التاسع من نيسان 

األمريكي على جائزة األوسكار وهو يعيد أنتاج 

فيلم الثامن شباط بحلّة جديدة، بعد دعوته 

لممثلين شيعة وكورد ليشاركوا زمالئهم السنّة 

 .. بطولة فيلم يقود العراق الى الهاوية
 

ليكون النهار العراقي مشمسا، فأننا بحاجة الى 

مخرج وطني عراقي وممثلين عراقيين غيورين 

ليضعوا كامراتهم في  على شعبهم ووطنهم،

ساحة التحرير، لينتجوا فيلم خالص بغداد، بنداء 

 ...كالكيت أربعة
  

 

 

 

   رأي
 
   حدث...ف

 
 عراف

   

 
 

هذه المّرة بل حولّوه الى مسلخ بشري، لجان 

ناشرة الرعب  الحرس القومي المجرمة تتجول

في الشوارع والبيوت، سالم عادل يصدر بيانا 

يطالب الشيوعيين فيه بالمقاومة،  المقاومة 

تنتشر في الكاظميّة وعقد األكراد والثورة 

والكريمات والشاكرية والشعلة رغم ضعف 

األمكانيات، جثث الشيوعيين المقاومين تمأل 

واألنهار، البعثيون على خطى المغول  الشوارع

تلون المئات من رجال العلم واألدب والفن يق

والتاريخ واألقتصاد، اساليب التعذيب البربرية 

تنهي حياة آالف السجناء في المالعب 

من . والمدارس التي حولّها المغول الى معتقالت

زاوية أخرى للكاميرا صوت مذيع في األذاعة 

يقرأ بيان من قوةّ قومية كوردية تأييدا لألنقالب 

ألبادة  31والقتلة يعلنون بيان رقم الفاشي، 

الشيوعيين مع فرحة غامرة على وجه مرجع 

  .ديني يبارك المجزرة

 

الرعب والخوف ينتشران ببغداد، البعث يحصي 

أنفاس الناس، تهجير يطال مئات آالف 

العراقيين، األعدامات تطال آالف العراقيين 

المناهضين للسلطة، مئات آالف الشباب يساقون 

جبهات حيث الموت في أنتظارهم، الى ال

الشوارع ممتلئة بمعاقين، حلبجة تختنق بالغاز، 

األذاعة تبث تجويدا لسورة األنفال بصوت بعثي 

نشاز، طريق المطالع جحيم ت شوى في األجساد 

البشرية، عسكري في ساحة سعد  يرمي صورة 

هوالكو بالرصاص، مآذن ومراقد تطّرز 

البساطيل بالرصاص وت دنّس بالدبابات و

العسكريّة، مقابر جماعية تمأل صحارى 

العراق، الجوع في كل مكان، المرض ينهش 

األجساد شبه اآلدميّة، مدارس خاوية، معامل 

معطلّة، مستشفيات بال أدوية، أرض عطشى، 

أطفال أشباه عراة يملؤون الطرقات والشوارع، 

حمالت إيمانيّة، الفساد ينهش جسد الدولة 

 . والمجتمع

 

..كيت رقم ثالثة كال  
فيلم أجتياح بغداد، الجزء الثاني 

لمخرج أمريكي بتاريخ التاسع من 

.. 3002نيسان   
 

سندحر العلوج، يا محلى النصر بعون هللا، دبّابات 

على جسر الجمهورية، دبّابات في محيط وزارة 

علي بابا هذا متحفكم : النفط، تتار العصر

داء، أبو وتاريخكم فأنهبوه والرعاع يلبّون الن

تحسين يلطم وجه الطاغية بنعال،  ساحة الفردوس 

وتمثال الطاغية يهوى الى األرض، الرعاع 

  ينهبون البنوك ودوائر الدولة، صدام حسين ي خرج

 

 

      رضا زكي           
 

 ..كالكيت رقم واحد
فيلم أجتياح بغداد لمخرج 

مغولي بتاريخ العاشر من شباط 
5211 .. 

 

الحرائق تلتهم القصور والبيوت والمدارس 

والمتاجر والخانات ودور العبادة، النيران 

تلتهم البشر وتالحقهم في كل مكان، اآلالف 

يغرقون في نهر دجلة، الرعب تراه في 

تاريخ وثقافة المدينة عيون األطفال والنسوة، 

يحترق بحرق بيت الحكمة، الموت والدمار 

يقابله ضحكات الغزاة وقهقهاتهم العالية وهم 

ينظرون ثملون الى عشرات آالف الجثث 

التي تمأل شوارع المدينة، الرماح تخترق 

صدور رجال العلم واألدب والفلسفة 

والتاريخ، رؤوس الساسة والرجال الذين 

اع تراها معلّقة على ما قاوموا حراب الرع

تبقّى من جدران المدينة، بين األنقاض 

والدمار المنتشر في كل مكان ترى الرعب 

والخوف يسيران مرعوبَين وخائفَين من هول 

 .المشاهد

 

..كالكيت رقم أثنين  
فيلم أجتياح بغداد، الجزء األوّل 

لمخرج أمريكي بتاريخ الثامن من 

.. 3692شباط   
 

 
 

ش بور سعيد العروبي تنطلق طلقات من رّشا

الى صدر جالل الدين األوقاتي ليكون دمه 

الذي لّون أسفلت بغداد في هذا اليوم ساعة 

صفر الهجوم البربري ومقتل اإلله تّموز، 

طائرات تقصف مبنى وزارة الدفاع، جماهير 

تطالب عبد الكريم قاسم بتسليحها، الدبابات 

ة البعثية تضرب المنتفضين عند مبنى وزار

الدفاع، مبنى األذاعة يتحول الى محكمة 

 الرحاب وساحة أعدام، التتار لم يهدموا قصر

  



 َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهمصوت                                  9ص 2023 فبراير ـ شباط 51 47 العدد

 

 

 
     را أ  ا  

 

 

   

 

 

لك  غرس األ ريك  ي لن خطة ا

إلي اف المساعدا  عن ال ك  ة ف  

 ال راق ال تباطها بإيران
 

الكونغرس  قال مشرعون ومصادر في –واشنطن 

إن أكثر من نصف مليار دوالر من المساعدات 

األمنية األميركية للحكومة في العراق تتوقف وسط 

مخاوف من أن األموال تعود بالفائدة على إيران 

ووكالئها في إشارة للميليشيات المسلحة في 

 .العراق
 

ويقول قادة الحزب الجمهوري إنهم انتهوا من 

زايدة بعد قرار القرار بوقف المساعدات المت

أصدرته محكمة عراقية الشهر الماضي بإصدار 

مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، 

بقتل قاسم سليماني  3030بدعوى أن قراره لعام 

على األراضي العراقية يشكل جريمة حرب إضافة 

إلى أن تحالف العراق المتنامي مع إيران هو ما 

دات المقدمة يغذي معارضة الجمهوريين للمساع

 .للعراق
 

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب 

ولجان المخصصات التابعة له، يمكن أن ينتهي 

 .األمر بقطع المساعدات العراقية
 

كا تال  ال ساد ت  ل دون ا ت ال 

 ال ظام الم رف  ال راق  إلى الرقم 
 

إ براط  ية الميلي يا  تدير اقت اًدا   ديًا 

دولية، وت م  وفق   س آلية خا ج المراقبة ال

 .التاب ة لل رس اإليرا  " خات  األ بياء"شركة 
 

أجمعت مصادر سياسية واقتصادية على أن 

النظام المصرفي المتهالك في العراق عاجز عن 

 .التحول إلى نظام رقمي في الوقت الحاضر

وقالت إن سيطرة كارتالت فاسدة تفضل نظام 

ام الرقمي لتمرير الدفع النقدي المباشر على النظ

 .صفقات وتحويالت ال تخضع للمراقبة
 

وعزا خبراء اقتصاديون األسباب إلى أن 

العمليات المالية اإللكترونية تكشف الصفقات غير 

الشرعية وكمية المال المهرب وغسيل األموال 

 .التي تتم بطريقة الدفع المباشر
 

 المختص ”وورلد ذا أوف ريست“ موقع وشكك

 من تبذل التي بالجهود العالمية التكنولوجيا بأخبار

 والمالية القانونية األنظمة إصالح أجل

وتطوير القطاع الخاص في العراق،  القديمة،

 .وتنويع األساس االقتصادي للبلد
 

وأكد على تعثر أي تقدم بسبب المصالح الراسخة 

 .للطبقات الفاسدة المسيطرة على هذا النظام

 

 

ولفت إلى أن الفساد يقف بوجه أي تحول إلى 

نظام رقمي شفاف حيث صنفت منظمة الشفافية 

عرضة الدولية، العراق على أنه أكثر البلدان 

 .للفساد في العالم
 

الذي ” ريست أوف ذا وورلد“وأكد تقرير موقع 

كتبه الصحفي المقيم في مدينة السليمانية 

وينثروب رودجرز، على أن هذه التحديات تعرقل 

سعي الناس من اجل تحقيق أحالمهم االقتصادية، 

وهو ما يفاقم اإلحباط االجتماعي واالقتصادي 

في العراق  3001 والسياسي بسبب نظام ما بعد

الذي ساهم في نشوب احتجاجات ثورة تشرين 

 .3036عام 
 

وأكد مصدر اقتصادي عراقي مطلع على أن 

حكومة دمحم شياع السوداني ستكون كسابقاتها، 

 .وليس بمقدورها تغيير النظام المصرفي المتخلف
 

وقال المصدر المطلع على عمل البنك المركزي 

الصيرفة النقدية العراقي، بمجرد حساب عمليات 

في العراق ومقارنتها بالعمليات ” كاش“المباشرة 

االلكترونية، نكتشف استحالة إنقاذ هذا النظام 

المصرفي من دون تغيير جذري شامل خارج 

 .سطوة كارتالت الفساد
 

أوضاع : خبراء ف   جال البيئة

السدود  ير  طمئ ة خاصة  د 

 الم ص 
 

ئة وناشطون أكد خبراء في مجال البي –الموصل 

أن أوضاع السدود العراقية خاصة سد الموصل 

غير مطمئنة ال سيما بعد االهتزازات التي 

تعرضت لها محافظات شمالي العراق ووصل 

مداها إلى محافظات صالح الدين والتأميم عقب 

        .وقوع الزالزل التي ضربت تركيا وسوريا
  

وأشار الخبراء إلى أن السلطات الحكومية في 

لعراق غير مهتمة بملف السدود، مبينين أن على ا

الجهات الحكومية ان ال تعتمد فقط على كوادرها 

في مسألة السدود بل مع فرق المنظمات 

 .المتخصصة والباحثين في هذا الشأن أيضا
 

وكان مركز الرصد الزلزالي في العراق قد أكد 

أن سكان مناطق كردستان العراق ونينوى 

وا بالهزة التي تبعد عن ومحافظات اخرى شعر

كيلومترا دون  100الحدود العراقية التركية 

 .تسجيل اي خسائر بشرية او مادية بسبب الهزة
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 الواقع وقهر   السخرية   فلسفة
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      رج  امر    ..ال راق م  ال  الر      إ را    

 
 

 
 
 

" صوت الصعاليك"تتقدم أسرة تحرير 

كتاب الصحيفة ومن بالشكر واإلمتنان ل

خبار أ بما يجود به من هايتواصل لتزويد

 ،تتعلق باشأن العراقي افكارو ومعلومات

لتزامهم بمبادئ اإلنتاج اإلعالمي أيضا ا

 ..الذي ننتهجه
 

 ننبه إلى أننا، نعتذر عن  نشر بعض ما

يردنا من مقاالت ومعلومات ودراسات 

مثيرة للجدل في الصحيفة ولألسباب 

 : التالية
 

أنها ال تتناسب مع طبيعة وأهداف  •

 أو... الصحيفة واستقالليتها

أنها ذات صبغة حزبية خاصة  •

 أو... اشرةومب

العمل الصحفي  مباديءال تتوفر فيها  •

 أو... الصحيفة خصوصياتو

للغة العربية غير موضوعية وتفتقر  •

 أو(... أخطاء مطبعية ونحوية)الدقيقة 

لها فيما يتعلق األمر بالحالة شأن ال  •

والسياسية واإلنسانية ، المجتمعية ةالعراقي

  .واالقتصادية
 

إلى جانب تنشر " أسرة التحرير"بيد أن 

كل ما يتناسب وطبيعة  "الثقافية والفنية"

السياسية )األحداث المتغيرة في العراق، 

وإذا . الصحيفةو، في الموقع (عيةوالمجتم

( كلمة 3900أكثر من )ما تجاوز حجمها 

فستنشر على حلقات في الصحيفة أو 

 . كاملة في الموقع فقط

   (. تاب ة الم قع رج  اال تباه و)
 

ا  ا، ال باب ت  ية،  تأخر أحيا ا ف  إال 

   . باشرة على الم قع   ر  ا يرد

 .   لذا اقتضى التنويه

  ع وافر ال كر والت دير ل سن ت همك 

  "ص   ال  الي "ت رير  أ رة

 

 

 
 

 

ا على وقع األزمة االقتصادية الصعبة التي يعيشه

 صرفالعراق، خصوصا مع ارتفاع سعر 

وما تبعه من تداعيات أخرى أثّرت إلى  الدوالر

حد كبير على الحياة المعيشية للمواطنين، كشف 

لون أميركيون أن انخفاض قيمة الدينار مسؤو

العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع 

المستوردة يعود إلى التغيير الملحوظ في السياسة 

التي تعتمدها وزارة الخزانة األميركية واالحتياط 

 .الفيدرالي في نيويورك تجاه بغداد

فقد تبيّن أن الواليات المتحدة تنفّذ إجراءات من 

نها لجم عمليات غسل األموال، ووقف شأ

االستيالء غير القانوني على الدوالرات بواسطة 

المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران 

ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق 

وول ستريت "األوسط، وفقا لتقرير صحيفة 

 .األميركية" جورنال

وكشفت التقرير أيضا  أن االحتياط الفيدرالي 

تشرين الثاني الماضي، بفرض /فمبرباشر في نو

ضوابط أكثر حزما  على معامالت البنوك 

التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد 

، 3001أقل حزما  منذ الغزو األميركي عام 

مشددا على أن الوقت قد حان لجعل النظام 

المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل 

 .األموال العالمية

دخول اإلجراءات الجديدة حيز كما جرى منذ 

أو أكثر من تحويالت % 80التنفيذ، حظر 

الدوالر اليومية للعراق، علما  بأن مجموعها كان 

مليون دوالر  390يصل في السابق إلى أكثر من 

 .يوميا  

وأرجع سبب الحظر إلى عدم كفاية المعلومات 

حول وجهات األموال أو أخطاء أخرى، وفقا  

 .يةلبيانات رسمية عراق
 

 ا ت اع األ  ا 
 

يشار إلى أنه وفي ظل ندرة الدوالر، تراجعت 

مقابل % 30قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 

الدوالر، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار 

السلع المستوردة، بما في ذلك السلع األساسية 

 .مثل البيض والدقيق وزيت الطهي

 ويؤكد المسؤولون األميركيون أن القواعد

الحازمة للتحويالت اإللكترونية للدوالر من قبل 

المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة 

للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ 

نوفمبر الماضي، أي بعد عامين من المناقشات 

والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة 

 .الفيدرالي الخزانة األميركية ومجلس االحتياط

أضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدوالر لم يكن و

 .بسبب اإلجراءات الجديدة

وأكدوا أن اإلجراءات ستحد من قدرة الجهات 

الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي، 

 .وفق التقرير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن العربية نت/ منقول *   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 واالجتماعية االمنية االحدا  رصد”

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

 “ الثقافي. واالر  الحضارة
   
 

 
 

 األمس  ال  م
 

 

في الوقت الذي يبدو فيه مسلسل قتل 

المتظاهرين، في االحتجاجات العراقية 

مرشحا لالستمرار، يبرز سؤال ربما 

ليس من السهل العثور على إجابه له 

وهو من المسؤول عن قتل هؤالء 

لمتظاهرين؟، في ظل نفي السلطات ا

األمنية، أن تكون هي من تقوم بذلك، 

وإلقاء عدة أطراف بالمسؤولية عن قتل 

هؤالء المتظاهرين، على جماعات 

 .مندسة توصف دوما بأنها ملثمة
 

أن سقوط هذا العدد من القتلى، في 

صفوف المتظاهرين، جاء عقب اتفاق 

 بين الكتل السياسية العراقية، إلبقاء

السلطة الحالية، حتى لو استدعى األمر 

استخدام القوة إلنهاء االحتجاجات، 

خصوصا  بسبب الضغوط السياسية من 

 .إيران

 

 

 !! ه  ت  يه
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حضر الرئيس اليمني االسبق علي ناصر دمحم حفل 

إشهار وتوقيع كتاب المفكر العراقي الدكتور عبد 

( الزمن والنخب)الحسين شعبان عن كتابه بعنوان 

وقد أ قيم الحفل في المكتبة الوطنية بعّمان، االثنين 

من الدكتور عدنان وشارك الى جانب الرئيس كاّل  

بدران رئيس مجلس الوزراء االردني السابق 

والوزير سمير حباشنة والدكتور يوسف الحسن 

سفير ودبلوماسي سابق من االمارات والدكتور 

 ..شيرزاد النجار البروفيسور العراقي
 

وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين 

والشخصيات االردنية الثقافية واالجتماعية احتفاال  

 .إنجاز شعبانب
 

لقد جئنا : )وجاء في كلمة دمحم التي ألقاها في الحفل

في زيارة الى المملكة األردنية الهاشمية منذ يومين 

لعقد اجتماعات المجلس التنفيذي لمجموعة السالم 

العربي الذي تّوجت أعماله بالنجاح ظهر هذا 

وقام أعضاء المجلس اليوم بزيارة دولة . اليوم

فايز رئيس مجلس األعيان للسالم الرئيس فيصل ال

والتحية والحديث عن مجموعة السالم وأهدافها 

السياسية والثقافية واإلنسانية وجهودها التي تبذلها 

. من أجل السالم والوئام في جميع بلداننا العربية

ونختتم نشاطنا اليوم بالتواجد معكم في المكتبة 

لتي للمشاركة في هذه المناسبة ا  الوطنية بعّمان

نحتفل فيها جميعنا بإشهار كتاب المفكر الكبير 

والصديق العزيز الدكتور عبد الحسين شعبان 

نحن نعتز )واضاف (. بعنوان الزمن والنخب

بالدكتور شعبان كمثقف ومفكر ومناضل عربي 

سّخر وقته وحياته وجهده لنشر الثقافة والفكر 

واألدب وإيصال رسالته لإلنسان العربي تناول 

 18ر شعبان في هذا الكتاب الحديث عن الدكتو

شخصية عربية سياسية وفكرية واجتماعية نعتز 

بها وبتاريخها ومواقفها الوطنية والقومية والذين 

أتاح لنا شعبان فرصة التعّرف إليهم بعينيه 

 (.وتجربته الواسعة
 

 دو  كبير
 

أمتنا العربية اليوم بحاجة ماّسة )واكد دمحم إن 

الدكتور عبد الحسين شعبان لما لمفكرين من أمثال 

لهم من دور كبير في النهوض بواقع أمتنا التي 

ونعتز أيضا  بما .. تعيش اليوم أضعف لحظاتها

لعدن وصنعاء ولقاءاته بعدد كبير  كتبه عن زيارته

ربطته بهم من  من الشخصيات الوطنية وما

 عمر عالقات نضالية وثقافية تحت عنوان جار هللا

 

 

 

 

  

  ش بان ال سين عبد لدكت  ا ال راق  للم كر وال خب الز ن ابكت .. ص  ية تغطية

 

   

 

 

 

نتمنى للدكتور شعبان المزيد من االبداع .. عمر

 .(واالنجاز والنجاح الكبير
 

على صعيد آخر يقدم رئيس مجلس المسار الرقمي 

القاموس “العراقي صفد الشمري ، مؤلفه الجديد 

العراقي للمصطلحات الرقمية ويضم تعريفات 

مختصة باالستخدام الرقمي المحلي، بوصفه أول 

قاموس عراقي من نوعه، بطبعتين ورقية، 

وأخرى إلكترونية باالتفاق مع احدى دور النشر 

ويؤمل ان يجري البدء بتوزيع .الدوليةالرقمية 

النسختين الورقية واإللكترونية، للقاموس العراقي 

المنتدى “للمصطلحات الرقمية، ضمن وقائع 

الوطني الثاني للتواصل الرقمي ليكون المؤلف 

اإلعالم “: الخامس للدكتور الشمري، بعد مؤلفات

الجديد واإلعالم والتسويق الجامعي والتفاعلية 

لية التي صدرت جميعها عن جامعة بغداد، االتصا

اإلعالم والتحوالت العربية ” إلى جانب كتاب

وكان .الصادر عن شبكة اإلعالم العراقي

” المهرجان العراقي األول للمحتوى الرقمي“

كانون األول الماضي، قد  33-31الذي عقد للمدة 

بالتعاون بين ”المسار الرقمي“أقر اصدار مجلة 

قمي العراقي، وبين عمادة كلية مجلس المسار الر

المنصور الجامعة، فيما يعقد مجلس المسار، 

الجلسة الثانية للملتقى العراقي لمشاهير الديجيتال، 

مطلع شباط المقبل، التي ستتمحور في موضوع 

 :االبتزاز اإللكتروني للمشاهير“

األساليب واألدوات والمصدات بالمشاركة مع 

احتفى مجلس المسار و.نقابة الفنانين العراقيين

احمد عبد ” الزمان“بتسمية، رئيس تحرير جريدة 

المجيد ضيف شرف الملتقى للعام، في ختام اعمال 

المهرجان العراقي االول للمحتوى الرقمي “

وجرى افتتاح فعاليات .بحضور نخبوي كبير

: الملتقى العراقي لمشاهير الديجيتال بحوارية“

، قدمها (يتالصناعة النجوم بين الشاشة والديج)

كل من االعالميين القديرين، الدكتور مجيد 

السامرائي، واالستاذ رائد الخالدي بحضور 

المهرجان “نخبوي نوعي، على هامش اعمال 

 .”العراقي األول للمحتوى الرقمي
 

 ت ديد   عد
 

فيما حدد مجلس المسار الرقمي العراقي، مطلع 

المنتدى “آذار المقبل موعدا  الطالق أعمال 

  الوطني الثاني للتواصل الرقمي وقال الدكتور

 

 
 

د الشمري، رئيس المجلس، ان المنتدى صف

الذي يشكل أكبر فعالية وطنية تهتم بالشأن 

الرقمي، سيتمحور موضوعه الرئيس هذا 

تسويق الوعي المجتمعي بالتحّول “العام في 

الرقمي مبينا  بان اجتماعات ستجري مع 

شركاء المنتدى الرئيسين، لإلعالن عن 

 31قمي الجائزة العراقية الثانية لإلبداع الر“

 31الوسام الوطني للتواصل الرقمي ”و

الذين يمنحان كتقليد سنوي ضمن وقائع  

وعقد مجل س .المنتدى لعدد من الفئات

المؤتمر العراقي الحواري األول “المسار 

للتربية الرقمية بالمشاركة مع مديرية تربية 

الكرخ الثانية، والتنسيق مع وزارة الداخلية، 

الملكية، وكلية ورعاية مجموعة المدارس 

النسور الجامعة، بحضور أكثر من مائة 

 36وخمسين شخصية نخبوية وتربوية، في 

بالقاعة المركزية  3031كانون الثاني 

 .للمجموعة الملكية ببغداد
 

المرحلة المقبلة )وشدد الشمري، على ان 

ستشهد اإلعالن عن البرامج التدريبية ذات 

هارات العالقة بالتربية الرقمية، وتنمية م

الهيئات التعليمية والتربوية، بالشراكة مع 

عدد من القطاعات، جرى بعدها تقديم الئحة 

شخصية  39خبراء التربية الرقمية، إلى 

نخبوية، ووثيقة المسار الرقمي العراقي إلى 

 (.شخصية تربوية 300
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "الزمن والنخب"حفل توقيع كتاب *  

 3031شباط  3 دكتور عبد الحسين شعبانلل

    

 

 
 

 

 

  

 عمار علي –عمان 

 ابتهال العربي –بغداد 
 

 

 

 

في عمان ـ  المكتبة الوطنيةمؤخرا استضافت  ”

، اتب الدكتور عبد الحسين شعبان، الكاالردن
في  "الزمن والنخب"للحديث عن كتابه 

  “  .أنطولوجيا الثقافة العربية
 

   
 

 

  



 َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهمصوت                                  12ص 2023 فبراير ـ شباط 51 47 العدد

 

 

 

  أز ة الدوال  و زالة الدولة ال راقية

  فارس الخطاب . د                  

 

 
ال توجد أزمة للدوالر األمريكي في العراق، بل 

هو إجراء معلوم بالنسبة للحكومة جاء نتيجة 

قبة في تهاون أو تواطؤ الحكومات المتعا

موضوع التحويالت المصرفية أو عبر المنافذ 

الحدودية لمئات الماليين من الدوالرات إلى 

هذا اإلجراء ربما لم يفاجئ رئيس . إيران

الحكومة دمحم شياع السوداني، ألن الجانب 

األمريكي أطلعه على نتائج متابعة حركة 

األموال العراقية وباألرقام وأسماء الشبكات 

وهم مجموعة من . لك العملياتالتي تقوم بت

اإليرانيين وبعض العراقيين وبإدارة وإشراف 

السفارة اإليرانية في بغداد التي تتولى شؤون 

ملفات عديدة، كل ملف منها يعتبر تدخال  في 

 .الشأن العراقي
 

انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار 

الدوالر في األسواق وتداعيات هذا االرتفاع 

سعار المواد الغذائية والسلع المستوردة على أ

في البالد، تقف وراءها إجراءات وزارة 

الخزانة األمريكية وتحديدا  االحتياطي الفيدرالي 

حيث استهدفت تلك اإلجراءات . في نيويورك

مجموعة من المصارف التجارية العراقية التي 

تتعامل مع إيران وتحت أغطية متعددة لإلفالت 

مفروضة على طهران، ثم من العقوبات ال

أعقبتها بكشف أسماء الشبكة المتعاملة بهذا 

الموضوع الذي تعتبره واشنطن غسيال  لألموال 

ومحاولة لتخفيف الضغط على الحكومة 

  .اإليرانية اقتصادي ا
 

حان الوقت لجعل النظام المصرفي العراقي “ 

بهذه ” يمتثل لممارسات تحويل األموال العالمية

يرية عبر مسؤول كبير في الجملة التحذ

االحتياطي الفيدرالي األمريكي، عن جدية 

واشنطن في شد الحبال تجاه الحكومة العراقية 

التي خسر العراق بسبب إغماض عيونها عن 

عمليات تهريب الدوالر لسنوات طويلة، مئات 

المليارات التي كانت كافية إلعادة إعمار 

 .العراق وبناء شبكة خدمات مثالية لشعبه

وبالفعل فإن نتائج اإلجراءات األمريكية 

خفضت كمية المبالغ المهربة إلى إيران وخالل 

مليون ا إلى  390ثالث أشهر فقط من حوالي 

مليون دوالر يوميا  بحسب المراقبة  30حوالي 

 .األمريكية
 

 

 

 

 

 

 

 لطالما كانت العالقة بين إيران والعراق ما بعد

لى أساس نظرية مبنية ع 3001احتالله عام 

” العراق“األواني المستطرقة، لكن باتجاه واحد 

وفي مثال العملة الصعبة فإن . ”إيران“إلى 

األرقام تثبت ذلك بشكل يومي ومنذ تشكيل أول 

وزارة عراقية بعد االحتالل؛ فمعدل التحويل 

مليون دوالر  80اليومي داخل العراق بحدود 

عن سواء مباشرة أو “وما يذهب إلى إيران 

مليون  390” طريق سوريا أو إقليم كردستان

وألن هذه النظرية حققت . دوالر يوميا  أيضا  

إليران وحلفائها موارد دائمة، تسابَق وكالء 

إيران في العراق من بعض أرباب العملية 

السياسية إلنتقاد إجراءات االحتياط األمريكي 

ووجهوا  سيال  من االنتقادات للسوداني لعدم 

جه اإلرادة األمريكية بحزم، متخذين وقوفه بو

للشعب ” سالح التجويع“شعارات عاطفية كـ 

العراقي، في حين هم يعلمون أن السوداني ولِد 

من رِحم انتماءاتهم العقائدية والتنظيمية وأن 

واشنطن وضعته على بيّنة من أمره بأسماء 

وتفاصيل ومواقع شبكات تهريب الدوالر من 

ما يجب أن يعلمه قادة  لكن. العراق إلى إيران

اإلطار التنسيقي أن البينة ال يمكن أن يغطيها أحد 

وقد وضعت واشنطن هذه البينّة أمام أنظاره حتى 

في السابق، كنا نبيع “خرج بلقاء تلفزيوني ليقول 

مليون دوالر، أو اقل بقليل في اليوم  100

 10اآلن البنك المركزي يبيع يوميا  من . الواحد

دوالر فما الذي تغير، ما الذي ف قد  مليون 90إلى 

في السوق، ال شيء، إذا  أين كانت تذهب 

هناك . األموال التي تخرج؟ وكلها بفواتير مزورة

سلع ي دخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أن 

الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا 

 .”األمر يجب أن يتوقف

 نسمع أن هناك تهريبا  “وأضاف السوداني 

ألموال ت نقل إلى إقليم كردستان، ومن اإلقليم 

 .”تذهب إلى دول الجوار
 

 
 

من خالل تصريح السوداني يتضح حجم هزالة 

الدولة العراقية التي دأبت خالل أكثر من عشرين 

عاما  على وضع شعبها في حاالت متنوعة من 

القحط واإلرهاب وانعدام الخدمات والتعليم 

 .ل معلومواألهم التطلع إلى مستقب
 

 

 

 

عشرون عاما  وإيران على وجه الخصوص 

وفيلق القدس الذراع األقوى للحرس الثوري 

اإليراني يسرح ويمرح في كل أنحاء العراق 

مساهما  في قتل واختفاء مئات اآلالف من 

عشرون عاما  وهذه الحكومات تصدر . العراقيين

إليران الدوالرات الخضراء وتوزع على شعبها 

عشرون عاما  ولم تجرأ حكومة  .”الحصرم“

مجرى أنهرها واحدة على طرح موضوع تحويل 

التي كانت تمثل روافد لنهر دجلة وسواه، على 

الحكومات اإليرانية المتعاقبة، وهذه المعلومة أكدها 

بشكل صريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 

 .فؤاد حسين خالل لقاء أجرته قناة عربية بارزة
 

اد حسين، فإن الواليات المتحدة لم وعلى ذكر فؤ

ترغب بتحديد موعد لزيارة السوداني لواشنطن، 

حتى يتم التوصل إلى صيغ يتوقف معها العراق 

على استخدام نظرية األواني المستطرقة لصالح 

إيران، فكان االتفاق أن يكون هناك لقاء مع 

وزير خارجية العراق ومحافظ البنك المركزي 

األمريكيين في واشنطن في مع بعض المسؤولين 

السابع من شباط، حتى يشكلوا قاعدة مواقف تجاه 

إيران، وهو أمر بالغ الصعوبة واألهمية ألنه 

سيفضي إلى سلوك جديد لواشنطن في العراق 

بعيدا  عن التوترات مع إيران مع دعم حكومة 

السوداني إذا ما رغب بنزع عباءة اإلطار 

 .التنسيقي عن كتفيه
 

يميز فترة حكم السوداني هو العالقة  إن أهم ما

المطردة مع السفيرة األمريكية في العراق إلينا 

رومانوسكي التي حاولت أن توضح للعراقيين أن 

السلوك األمريكي لصالح الشعب العراقي في 

النهاية، حيث أكدت في لقاء تلفزيوني على أن 

الواليات المتحدة ال تضع وال تحدد سعر صرف 

وإنها لم تفرض عقوبات  ل الدينار،الدوالر مقاب

جديدة على مصارف في العراق، بل تواصل آلية 

استغرقت عدة أعوام لتقوية القطاع المصرفي 

العراقي من أجل مساعدته على االمتثال للنظام 

العالمي، وضمان منع استخدامه لغسيل أموال 

 .الشعب العراقي وتهريبها إلى الخارج
 

هل واشنطن : ه هولكن السؤال الذي يطرح نفس

ترغب بمنع تهريب أموال الشعب العراقي إليذاء 

ا بالعقوبات المفروضة عليها، أم  إيران والتزام 

إنه سالح مزدوج يشمل إيذاء إيران من جهة 

والضغط على شعب العراق للقبول بأي مخرج 

يعيد لهم مستوى جيد ا من العيش بغض النظر 

  عمن يحكمهم؟
 

مليون دوالر من  3.9ناظم الزهاوي جمع 

 صفقات فساد مع البارزاني وبرهم صالح

نفي العبادي خضوعه لسليماني ال يغير من 

 حقيقة الهيمنة اإليرانية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ماليين الدوالرات تهرب بشكل :  الس  ا  

  !!خارج البالد بفواتير مزورةيومي إلى 
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إصرا  زعماء الميلي يا  :  راقب ن

على الب اء ف  المدن ي م  أ دافًا 

  يا ية واقت ادية

 تهيمن الميليشيات التابعة إليران على المشهد العام

في المدن العراقية أمني ا وسياسي ا واقتصادي ا، على 

الرغم من الوعود الحكومية الكثيرة وآخرها حكومة 

السوداني بإنهاء المظاهر المسلحة وإخراج الجيش 

وميليشيات الحشد من المدن إال أن هذه الوعود لم 

 .يتحقق شيء منها

وعلى الرغم من أن برنامج حكومة السوداني، نص 

وده على إنهاء المظاهر المسلحة في في أحد بن

المدن المنكوبة في شمالي وغربي العراق وسحب 

الميليشيات منها، لكن ال توجد بوادر حقيقة لتنفيذ 

 .هذا األمر

وأفادت مصادر سياسية بأن مزاعم الحكومة الحالية 

بتسليم الملف األمني في المدن للشرطة وإخراج 

المحافظات ال تشمل ” الحشد “الجيش وميليشيات 

 .المنكوبة

وأكدت المصادر، أن الخطة األمنية الجديدة تستثني 

نشر قوات الشرطة في المدن والمناطق المنكوبة، 

يقع ضمن مسؤولية “معتبرة أن هذا الملف 

الميليشيات المسلحة، وليس قوات األمن 

، مشيرة إلى أن األوامر العسكرية ”الحكومية

ات األنبار واألمنية الجديدة، لم تشمل محافظ

وصالح الدين ونينوى وديالى لدوافع طائفية، على 

الرغم من أنها أحوج إلى هذا اإلجراء من غيرها 

 .من مدن العراق

ويطالب سكان المدن المنكوبة بتخليصهم من هيمنة 

الميليشيات حيث ارتكبت انتهاكات كثيرة ضدهم 

إضافة لسيطرتها على الوضع االقتصادي عن 

قتصادية ومنعها عودة النازحين طريق مكاتبها اال

 .إلى مناطقهم، مع عجز حكومي للحد من نفوذها

المظاهر المسلحة “وقال النائب رعد الدهلكي إن 

من خالل الميليشيات ال تزال في مدن كثيرة من 

العراق، على الرغم من المطالبات إلخراجها، 

واإلبقاء على الشرطة المحلية والجهات األمنية 

كن الفصائل المسلحة ال تستجيب لهذه داخل المدن، ل

 .”المطالبات

الميليشيات تهاجم الجهات التي تطالب “وأضاف أن 

بإخراجها، وأن الحكومات المتعاقبة لم تستطع 

تثبيت موقف واضح من وجود هذه الفصائل، التي 

تنتمي معظمها إلى ميليشيا الحشد، داخل المدن 

 .”المستعادة

المدن المنكوبة  وجود الميليشيا في“وبين أن 

 ودخولها على الخطوط السياسية واألمنية

واالقتصادية يمثالن حالة تغيير في ديمغرافية تلك 

المدن، ال سيما أن هناك مناطق، وتحديد ا في ديالى 

والموصل باتت تسيطر عليها الميليشيات بشكل 

كامل، ناهيك عن االستيالء على األراضي 

 .”عناصر المسلحةالزراعية وتحويلها إلى منازل لل

وقال مراقبون سياسيون إن الميليشيات الموالية 

إليران، تشكل هاجس ا مقلق ا لسكان المدن الشمالية 

 بااليعاز والغربية، ومن المفترض أن تقوم الحكومة

لها باالنسحاب من المدن، لكن المصالح الشخصية 

واالستثمارات والتجارة للميليشيات تحول دون 

 .خروجهم

 

 
 

 

 

     ال  ا  الح  م      ر  الم           اس  ح  الم   الم  

 

 
 

 

   

 

 

ويرى مراقبون أن إصرار زعماء الميليشيات على 

البقاء داخل المدن واألحياء السكنية يحمل أهداف ا 

سياسية واقتصادية واضحة، ال سيما أنها بلغت 

مرحلة كبيرة من التدخل وفرض شخصيات تابعة 

لها في تلك المدن، وترى نفسها الحاكم والمسيطر 

أهلها  الفعلي عليها، مبينين أن إفراغ المدن من

ومنع عودتهم إليها أوضح المظاهر على هيمنتها 

 .وقوة نفوذها وتواطؤ الحكومة معها

وتنتشر عشرات الميليشيات في محافظات األنبار 

وصالح الدين وديالى ونينوى وكركوك وحزام 

بغداد وشمالي بابل، قسم منها مرتبط بإيران بشكل 

” العصائب”و” حزب هللا“مباشر، وأبرزها كتائب 

، وتبسط هيمنتها عن ”الخراساني”و” النجباء”و

 .طريق مكاتبها االقتصادية بعلم الجهات الحكومية

وتستحوذ المكاتب االقتصادية على مشاريع عقود 

ومناقصات تحصل عليها بسبب نفوذها وتمنحها 

لشركات مرتبطة بها، وتفرض اإلتاوات على 

التجار والشركات والمزارعين، فضال  عن تدخلها 

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاصة  بشؤون

 .بالمدن التي تسيطر عليها

ا  وأعترف محافظ نينوى نجم الجبوري مؤخر 

بفرض نسب وعموالت على المشاريع في 

المحافظة، وقال إن جهات تأخذ عموالت وصلت 

من الشركات التي تحال إليها المشاريع، % 30إلى 

 .من دون تسمية تلك الجهات

عالمي زياد السنجري، إن وقال الصحفي واإل

سلطة الميليشيات أقوى من سلطة الدولة وال توجد “

سلطة تستطيع إغالق المكاتب االقتصادية المنتشرة 

في نينوى، وهناك مناطق ال يمكن الدخول إليها من 

دون موافقة المليشيات مثل مدينة سنجار وسهل 

 .”نينوى وتلعفر

ت، هي أهم الملفات التي تشهد تدخال“وأضاف أن 

المزايدات والمناقصات التي تعلن عنها محافظة 

نينوى، وأن جميع المشاريع تخضع لفرض 

عموالت ونسب أو تحال إلى جهات تابعة 

 .للميليشيات، وإال فإنها لن تنفذ

ألف نازح من  390وتمنع الميليشيات أكثر من 

المحافظات المنكوبة، يعيشون أوضاع ا إنسانية 

قهم، حيث بينت جهات قاسية من العودة لمناط

حقوقية أن الميليشيات تمنع بالقوة عودة آالف 

العائالت النازحة من مناطق جرف الصخر شمالي 

بابل ومناطق جنوبي تكريت وغربي األنبار 

وقضاء سنجار في نينوى، وقضاء المقدادية 

بمحافظة ديالى، واعترفت وزارة الهجرة بأن 

ات وانعدام المخاوف األمنية جراء انتشار الميليشي

 .الخدمات حالت دون عودة النازحين

 

وطالب  اشط ن ح  قي ن بإ هاء  لف ال زوح ف  

الم افظا  الم ك بة ال يما الم اطق   زوعة 

السكان الت  تسيطر عليها الميلي يا ،  تهمين 

ال ك  ة ال الية باإل مال المت مد وعدم إ  اف 

ال ازحين الذين  ضى على وج د   ف   خيما  

   ا  و   ي ا  ن  ن ال  ر  8 زوح أكثر  ن ال

وال  ز وا ت ا  األ راض وال ر ان  ن ب ية 

ال   ق األ ا ية فيما يستمر ا تيالء الميلي يا  

على   اط ه  الت  ا تث تها ال ك  ة  ن قرا  

 .خطة إخراج الجيش والميلي يا   ن المدن
 

 

 

 

 عدنان الظاهر . د                

 
 ..أتقّصى 

ْده ِد في ممشاها  أقفو خطَو اله 

 :وأ عيد  ِحساَب تالبيِب األلواِن 

 األصفر  يستهويها

 يستنشق  أنفاَس الزنبِق فيها

 األحمر  ي غريني

 أشقى فيِه يطويها طيّا

 األسود  عنها ي قصيني 

 األخضر  ي دنيني منها ق ْطبا

 يفتح  للسائِر في نوٍم بابا

سنىوفراديَس مجّساِت األطواِر ال  ح 

ْضرِ   وخوابَي أقماِر الزيتوِن الخ 

 شقّي للحامِل هّما  دْربا

 ناقوَس شروعِ الِرحلِة قبَل طلوعِ الفجرِ 

 نِْذَرالواهِب للبؤرةِ لونا  

 ومزيَج بنفسجِ طيِف العسجِد في رؤيا عينيها  

حتاال نَسِكبا  يتسلّل  فّواحا  م   م 

 حيث  الفجر  بنفسج  ألالِء الجيِد السامي

 ق  الطوِق طريق  الشوِق يزمُّ ل ماهاأَلَ 

ْمرا  إْن َحضرْت شقّْت للحاضِرأثوابا  ح 

 َجلّْت وتجلّتْ 

 رفعْت أستاَر موازيِن األقدارِ 

 !غابْت .... دارْت وازوّرْت 

ما بال  بنفسجِ شّمِ الريحِ إذا المَس خيٌط في ك حٍل 

 ه ْدبا 

ّمانِة عيِن الذئِب تالوينا  زينت ها َعْوسج  ر 

 ت  زوال  الوق

ْز للرحلِة قنديال  َجّهِ

 نحَو الخّطِ المائِل بين اللحظِة واألخرى

مَّ الم ختضَّ وباِدله  التنسيقا  ض 

 يتقّصى أخباَر الذائِب تحنانا  شوقا

 الضارِب في نجِم الغيبِة رمال 

 يسأل  ما قاَل بنفسج  عينيها للكنِز الكامِن فيها ِسّرا

 ِر ؟والساحر  في قانوِن نضوجِ األوتا

 الفتنة  فيها

 في بحِر الروحِ النشوى

 سكرى ودِّ الندِّ النائي قَْسرا

 عفوا  مملكةَ الشوِق العالِق طْوقا

 وعبيِر بنفسجِ ما قاَل الشاهق  ِعْشقا

ْرقِ   السائح  في ع مِق مكاحِل َجْمِر األحداِق الز 

 روٌح تتألّق  فيها آنا  آنا

 ومراصيد  حصوِن اإلغراِء حساباٌت أ خرى

ّبٍ لم يبدأْ بعد    يا صفقةَ ح 

 خوفي ِمن قرعِ طبوِل الصدِّ 

 وعبوِر الشوِق عبيَر مصدّاِت الَشْهِد    

 !خوفي من نجٍم يهوي بي 
 

 

 

 أ يرة الطيف الب  سج 
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  عبد الجبار العبيدي. د      

 
وحدة سرمدية ..وحدة  العراق وشعب العراق 

الكبرى   منذ بداية عصر الحضارات

واآلكدية والبابلية واآلشورية  السومرية..

سرمدية بشعبها المخترع  للمظاهر ..

فهو أول من أخترع العجلة ..الحضارية

وأول من رفض حكم ,..والكتابة والقانون 

واليوم دولته بال قانون ..الزرادشتيين الغريب 

ألد االعداء له هم ...ويحكمها الغريب

الساسانيون والعثمانيون واليوم تدمره 

ية  والعثمانية بعلم الوطنيين كما يدعون الساسان

أنه شعب يعبد بالده رغم قوى الظالم  ...باطال  

التي هاجمته على مر االعوام والسنين  كما 

واهم   ، من يعتقد انه يستطيع اخضاعه ..اليوم

كما يفعلون به أعدءه .. حتى ولو بقوة الحديد

واهم   ، من يعتقد انه سينتصر عليه ..اليوم

شعب علماني ليس للدين فيه ..الدين بتزييف 

ال دينكم ... من أصل اال الدين الصحيح

كفاية فضائيات ..المذهبي المزيف اللعين 

ومقاالت تخريف فقد مللنا منها ومن اقالمهم 

واهم من يعتقد االنتصار عليهم ...السوداء 

بعمالئه الغرباء  الحاقدين من الحاكمين  

فهوأول من حرر نفسه من ..

هؤالء الذين القوا الخسران ..عمارييناألست

المبين بحكم طبيعة االنسان الوطني العراقي 

 فال يغرنكم الخونة اليوم انهم....الغيور 

 ..زائلون
 

بعد أنتهاء عصرجمهورية الخوف والرعب 

جاء عصر ..والقادة الخائبين .. 3001عام

لكن مع االسف ..الوطنيين كما كنا نعتقد خطئا ، 

جدد في غالبيتهم بعيدين عن الثقة كان القادة ال

والتصدبق في حمل المهمة الوطنية للعراقيين 

فهم ال يستحقون والء الوطنيين ، النهم غرباء 

مكنهم المحتل من احتالل الوطن بالتزييف 

وليس .. 3003فكان مؤتمر لندن عام 

فاصبحنا  ننظر ..للمخلصين في هذا من أصل 

ى نخرجهم اليهم نظرة الكراهية والخيانة حت

من حكم الوطن أوحتى العودة مرة اخرى اذا 

أقتضى األمر للنضال من جديد ، كما هم ثوار 

الجل اعادة الوطن للعراقيين ..تشرين األبطال 

وان قهرته . . ،فالعراقي  ال ينام على ضيم

الغرباء اليوم ان  أغبياء قادتهم.. السنيين

 ؟.اعتقدوا ان البندقية هي البديل 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

فجعلهم هللا في وهم الواهمين انهم ...والتاريخ معا  

ومادروا ان هللا جعلهم في ع مٍد ..ينتصرون س

وها ترى اليوم ..ممددة لئال يخرجهم منها

الحاكمين  بين هارب ومختفي وسجين ينتظر 

فال تسمعوا من احد أمل االصالح كلهم ..المصير

 .كاذبون
 

على الواليات المتحدة االمريكية صاحبة الدستور 

 العظيم ان ال تسمح لمثل هؤالء التي جاءت بهم

لتنصبهم حكام جالدين فهي اليوم امام التاريخ في 

قفص االتهام ان لم ترفع الظلم عن 

وتسحب عمالؤها من ساحة ..المظلومين

فالوطن والشعب ليس ملكا للخونة ..الوطنيين 

 .والمجرمين
 

وأذا كان التغيير من اجل المصالح دون الوطن  

العراقي الكبير ،فلماذا الدستور واالنتخابات 

دولة القانون ومرجعيات الدين األجنبية  وظهور

الصامتة صمت القبور ؟ فالدستور للدستورين  

،واالنتخابات للمخلصين ،اما المرجعيات فهي 

وهم كاذب من المتخلفين الدينيين فاالسالم ال 

يعترف بالكهنوتيين ، والقول الفصل فيه يحتاج 

الى التأني والصبر والتدقيق حتى ال يقع المتابع 

وحتى نكون  .طأ التقدير الذي ال يرحمفي خ

العراقيون ال ينامون على ضيم .. منصفين

 :ونحن نقول لهم ...الخائنين 
 

فموت  الحر أسهل  ...فال تقبلن ضيما  مخافة ميتٍة 

 من ضيمِ 

 :أقول...

التاريخ ال يعيد نفسه لكن الزمن يعود باحداث .

اخرى متشابهة وأن أختلف زمانها،النك حين 

يك ان تفهم أنك تكتب تحت  أراء تكتب عل

المختلفين؟ لذا عليك ان تكون صادقا  محايدا امام 

هللا والوطن والناس أجمعين فأن القسم بغير هللا 

فالذين آمنوا . ونقضه ظلم كبير..شرك

وآقسمواوعملوا عمال صالحا  اوصى بعضهم 

اليوم  فأين..بعضا باالستمساك بالحق ال يخونون

لحكم الخائنين الهاربين غالبية رجال مجلس ا

الخائنين للقسم واليمين الذين اقروا على انفسهم 

بالخيانة والفساد حتى اصبحوا بنظر العام 

والخاص  اذالء مختفين نتحداهم ان ظهر منهم 

في قصورهم المظلمة .. واحدا امام الجماهير

قابعين يتحسرون على الوطنيين انظر الى 

ق من غضب الح  وجوههم اصبحت كريهة

عالية  ونقول وبثقة..المصير عليهم ينتظرون

مقصرا بحق الوطن  الزال القلم الوطني..

 ..؟.والجماهير

 

 

 18التتمة في العدد القادم                     

ً .. ادا  فاشلةت ت قي.. ال راقي ن ال ي ا  ن على ضي   !!ال ت  ع وط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

قاوم الشعب حكامه الجدد منذ بداية التغيير 

حينما تبين انهم من غير المخلصين  حتى  

جعلوا قادته الجدد ال ينامون ليلتهم خوفا من 

ي خطأ من يعتقد انه بأستطاعته قهرهم ..الضنين 

نامل من السيد الصدر ان يقاوم كنا ..عبر السنين

ال ان يتنازل عن الحقوق ..الباطل لدحر الخائنين

المكتسبة للشعب العراقي بانتخاباته الحرة 

ليسلمها لألطاريين ليدخلوه في شِر ليٍل شديد 

هؤالء الذين ..الظلمة فيه من الشرور الكثير

استباحوا العرض والمال والدين شرها  وحبا  في 

فهل  كان الصدر رجل ديٍن ..؟ الوالء لألخرين

ولم يصل ..لم يستوعب حركة التاريخ  

؟ واال هل من المعقول ان الثلث من .. لمعتركها 

األصوات النشاز لملوم االطاريين صنائع 

يبطل .. التشكيل  المحكمة االتحادية باطلة

؟ بأي دستور كتبت هذه ..الثلثين من المنتخبين

الطاريين من لتحتل الوطن وزارة ا..اآلقاويل

من وجهة نظري  ان من .. الجهلة والنفعيين ؟ 

وال نقول ..يتحمل الخطأ الكبير هم الصدريون

؟ هم الذين جبنوا امام ضغط االعداء ..أكثر فيهم

كان عليهم ان اليستجيبوا لسيدهم ، .الخارجيين

 .فالوطن والدين ليسوا طاعة للمعممين 
 

غابة ان ان االوطان مثل انسان ال..نعود ونقول 

لم ي حصن نفسه فأن حيواناتها المفترسة تأكله 

ما سنحت لها فرصة األفتراس دون كل

واليوم وألن من يقود العراق يقع في ..عراقيل

هذه الظاهرة فأن االخرين المحيطين بالوطن 

ومن يتبعهم من الخانعين "  تركيا وايران"

يغتنمون الفرص للعودة اليه واالستيالء عليه 

حقدا ..لضمه اليهما حتى ليجعلوه أسم بال مسمى 

نعم العراق .."التاريخ   على اسمه الخالد عبر

يتحججون باالسالم " اليوم مو دولة

واالسالم بريء من مذاهب ..والمذهب

والدولة تحكم بالقانون وهم اليوم بال ...التخريف

ال عزة نفس لهم وال وطنية ،وال ..قانون  

 األثنان هم..وال حتى قيم العراقيين ...رجولة 

ام وال فالعراقي  ما ن..في َوَهم الخسران المبين

؟أقرأوا التاريخ .ينام على ضيم من المعتدين

 ؟..لتجدون
 

جاء من اجل  ..التغييرالسياسي في العراق 

؟ ..التحرير الكلي للعراقيين  فاألخالص له دين

غتاب للناس طعين  وغيره  شر وهالك لكل م 

وليس كمايظنون انهم جاؤا من اجل السلطة ..

والمال والخلود في الدنيا ونسيان 

شخصيات مزدوجة العقيدة ....ابالعق

قصيري النظر في التقييم  كأصحاب ..والتفكير

الفيل الذين أرادوا التدمير فجعلهم القدر في شٍر 

 كلهم كانوا مسلسل من تمثيلية .....مستطير

 انــــــواحدة دون مراعاة لحرمة الوطن واالنس
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     كفاح الزهاوي                  
 

 

هبط خلف الجبال الشاهقة، كانت الشمس ت

 من الوقت هذا مظلمة قليال فيرطبة و والغرفة

 رويدا، رويدا الليل بأسدال ستائره همَّ  .الغسق

 في فشيئا شيئا أخذت تسكن العصافيروزقزقة 

 الراحة من السماء حتى انطفأت، ونالت قسطا

 .أعشاشها في
 

 في عالمههناك بعيدا  وفي مكان ما      

 من ترانيمتدفقت الثكالى، و يجنش المنسي، عال

المجروحين،  أعماق في لتستوطن الهموم

 .مظلمة كوة في تاركة اثار الهزيمة
 

 بدأت جمرات الكآبة تتقد من تحت الرماد    

فاحتد الشعور  ،عندما لفحه سواد الليل

كانت أمواج االضطرابات تنتشر ، بالوحدة

بتسارع فوق األفكار اآلسنة كي تستفيق من 

كان يتمعن في دفاتره العتيقة . اركوده

كانت ملغومة . المركونة فوق رفوف المغبرة

 .بالذكريات البائسة
 

 تلك الواجف قلبه ارتسمت فيلقد       

 السنين، التي مر على المشؤومة الذكريات

 انبجستفجأة و. األمل جدران تهدم ان كادت

 األفكار عليه وانهمرت عينيه من الدموع

 مبعثرة الذاكرة حقائب يف وتناثرت بكثافة

 المشاعر بسبب الروابط متخلخلة األجزاء

 .المعاناة بحر في المتصادمة
 

 كشريط البائسة المشاهد تلكعليه  مرت     

عينيه،  بؤبؤ في الضوء تسلل ان منذ مسجل

 سوداء واصبحت نضت قد األلوان أن منه ظنا

 البؤس شدة من جهمت قد معتمة، والوجوه

 هناك أن يتخيل بات تىالنفس، ح وتعذيب

الهذيان،  الى أقرب حادة صرخات تطلق أشباح

 حد وصراعا  داخليا، تؤلمه قلقا  مستديما تسبب

 من يكاد. االنكسار الرعب، حد العذاب، حد

 مرساة من المتبقية النور خيوط يفقد ان قسوتها

االنهيار،  حافة شفا على الزمن، ويصبح

 .والهاوية
 

الحداث لم تكن محض كان يشعر ان تلك ا    

صدفة او مجرد حوادث عرضية، وانما 

َوثَبَْت هذه االفكار في ، وقلهضربت بقوة في ع

حيث عاش تفاصيلها ولكنه لم يستطع . ذهنه

  .صياغتها بالشكل المطلوب

 

     

اليأس كأنه صراع  مع صراع في دخل     

 طموحاته خاليا ليأس الذي التهمالبقاء، هذا ا

بذل . طويل زمن منذ آمالهشريان  وقطع

جهودا إضافيا، كي يوقف مد الخراب في 

كان يجب عليه ان يضيء عقله . مسيرة حياته

 ثمار بقايا تتالشى ويسطر على ايقاعاته كي ال

 . أفكاره أروقة في اإلنسانية
 

 ينحرف ال حتى بجد في محاوالته استمر    

 قاٍس، قذر وحش إلىيتحول و سارالم عن

 هذا. شيء كل ويفقد متماسك غيرضعيف و

 وانعدام الشك تراب في تعفر الذي الشعور

 رؤية من بصره، ومنعه أضعف الثقة، الذي

 .النهار وضح في الحياة دقائق
 

نفسه، متأصال   في المر الهزيمة بطعم شعر    

 قاربا المتأرجحة احاسيسهغدا . باإلحباط

عواصف وال األمواج تالطم وسط يتماوج

 سعى .النجاة اصوات تبلغها ال هائجةال بحريةال

 من للخروج األغالل عقد تفتيت الى قوته بكل

 غيرنظرته  سالمة ليرى الضوء إلى عزلته

 .العالم إلى المكتملة
 

 
     

 يعرف أن دون تؤلمه الماضي حكايات     

 فهو. تفاصيلها يدرك أن دون أسبابها، يعيشها

 يعيده الذاكرة أعماق في رفيع خيط على يمشي

 . المنسية الطفولة أحالم إلى
 

لعله  العقالني العالم هذاالى  يتطلع كان    

 تنتشله أن. معاناته واستمرار عذابه يوقف

همومه،  ثقل وتزيل الحرية فضاء الىالنجوم 

الكثيفة،  األشجار على يسقط نورها ويرى

 :منحه الشعوراألرض، في على ظاللها فيعكس

 . قدمه موطئ يجد أن يستطيع أنه
 

 اشداقه ملء ويصرخ همومه يفرغ أن أراد     

 قدرته آالم، ولكن من الدهر يخفيه ما ويقول

 مما الكالم عن المواصلة، فتوقف على خانته

 حتى ساوره الشعور، حزنه اضعافا، من زاد

 .العالم مواجهة في قوته فقد انه
 

. شّرا تقدح التي يونالع في يتفرس كان    

 شيئا األحداث، كأن من فاته ما يدرك ان حاول

. أعماقه في الغوص وحاول يفهمه غامضا  لم

 وكأنما االنفجار لدرجة جاحظتين عيناه كانت

 في العجز عن تعبير الرؤية، انه عليه يصعب

 .نفسه جماح كبح

 

 

 

 

 

 

 

 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 باسم مجلس حضور

 النهائية السنة المتحان التحضير من

 الواعي المثقف من حذروهم

 الحسين ضد بانه اتهامه وعلموهم

  االشخاص عبودية فيهم كرسوا

  مالحظة

  تلومون ال

 

 ( يج)   يردون 

 

 

 

 

                          

                           ال ا ر  ح   ب

 

   ال     ر   لب  
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 حيث يقلل… وصلته المئة دبابة غربية

الخبراء العسكريين من قدرتها على قلب 

, معادلة الحرب لصالح الغرب وأوكرانيا

اليمكن لهذا , فجبهة حرب تمتد أللف كيلومتر

العدد من الدبابات أن تحسم حربا  وتأتي 

 . بنصر
 

وقد جاء تصريح الرئيس الروسي فالديمير 

يعتقد !".سنصهرها : " بوتين الغاضب حاسما  

ه الحرب إلى حرب البعض بعدم تحول هذ

ليس , نووية وبقائها في حدود حرب استنزاف

بسبب خشية أطرافها على السالم العالمي بل  

بسبب حجم المصالح الهائل لديها المهدد 

والتي تتعدى أهمية  بقاء أوكرانيا على , بالهدر

 .الخارطة

عامال  " دور المصالح " وقد تلعب مفارقة 

وتطمين , ايجابيا  في لجم الحرب وتجميدها

على النقيض مما ي ظن , مخاوف البشرية منها

 . بها من سوء
 

ويعزو مراقبون إلى أسباب عدم إحتمالية 

الى صراع , تحولها إلى حرب نووية أيضا  

المصالح والمواقف بين الدول الداعمة 

ألوكرانيا ذاتها والحديث عن نضوب مخزونها 

الحربي الذي استنزفه الثقب األسود 

مما حدا برئيس مجلس النواب , األوكراني

األمريكي الجمهوري الجديد كيفن مكارثي 

التصريح حول المساعدات العسكرية والمالية 

لن يكون هناك شيك : " األمريكية ألوكرانيا 

 ".على بياض 
 

ال يخفى التعاطف العربي العام مع روسيا ضد 

أمريكا والناتو فلطالما كانت روسيا السوفيتية 

عكس , الية داعمة لقضاياهوالح, تاريخيا  

رغم أن مباديء روسيا , أمريكا والناتو

الرأسمالية اليوم غير مبادئها عندما كانت 

, وترى الجماهير العربية اليوم.. سوفيتية

رافضة لمبدأ القطب الواحد الذي يدافع لبقاءه 

 .قادة أمريكا والغرب 
 

هل ي عقل أن تضحي أوروبا بنفسها ألجل 

 !!أوكرانيا ؟

 
الحتالل يستغل الحرب الروسية االوكرانية ا

 ويمارس االرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين

 

 !!؟    ن   اٍد لل رب   اٍد للسالم

   

 

 

 

  

 

              

 إحسن جواد كاظم           
 
 

ما قاله رئيس مجلس األمن القومي الروسي 

الشخص الثاني بعد , ديمتري ميدفيديف

, فالديمير بوتين رئيس دولة روسيا الفيدرالية

عندما , ؤخذ على محمل الجدال ينبغي إال أن ي

أن هزيمة قوة نووية في حرب : " صرح 

 !".قد تشعل حربا  نووية , تقليدية
 

العالم على شفا حرب عالمية ثالثة تختلف عن 

سابقاتها المدمرة بكونها ستكون ماحقة للجميع 

 .وال يخرج منها منتصر

, وإدانة أطرافها, وبغض النظر عن البادئ بها

ظهور قوى مناهضة  فإن المستغرب عدم

للحرب ومصعّدي أوارها كما كنا نشهد 

احتجاجات قوى السالم في العالم وخاصة في 

كالمظاهرات , العواصم األوروبية وأمريكا

العارمة ضد الحرب الفيتنامية في واشنطن 

وباريس وبرلين أو المظاهرات الكبيرة ضد 

الحرب على العراق في مدن ألمانية عديدة 

 ..لين وكذلك لندن وباريسوفي مقدمتها بر
 

في , تقليديا  , غالبا  ما كان الدور المحوري

مناهضة الحروب يقع على عاتق الشعوب 

األوربية التي اكتوت بنيران حربين عالميتين 

. مدمرتين وبالتالي األكثر وعيا  بمخاطرها

إضافة إلى كون حلف الناتو العسكري حلف 

 . امريكي شمالي باألساس -اوربي 

ان الداينمو المحرك لحركات السالم هي وقد ك

التي إنحسر تأثيرها وأصبحت , أحزاب اليسار

تعاني اليوم من صعود قوى اليمين في دول 

التي تحاصرها وتكبل , أوروبية عديدة

 .حركتها
 

يبدو أن المصاعب والهموم واالحتياجات 

اليومية للمواطن الغربي واألوروبي 

طر التي المخا, مؤقتا  , غيّبت , بالخصوص

ولهذا ظهروا , تجلبها تداعيات الحرب

غير آبهين , يلفهم جزع كافكوي, كالمنومين

 .بحجم المأساة القادمة
 

لكن تصاعد التململ والخشية الشعبية من 

تنامى وأصبح جليا  على , تداعيات هذه الحرب

السيما مع وصول , مواقع السوشيال ميديا

 أفواج ماليين الالجئين األوكرانيين إلى

وانعكس هذا التململ على وسائل . بلدانهم

 كانت إلى, إعالمية عالمية منظورة ومقروءة

 
 

 
 

 

 

 

 

فترة قريبة تدين روسيا وتخوض ضدها حربا  

اعالمية ضروسا  وتحرض عليها دون النظر 

إلى تداعيات هذه المواقف المنحازة والتغاضي 

عن أدوار األطراف األخرى من حلف الناتو 

تزيد النار حطبا  " التي , خصوصوامريكا بال

وتنزلق يوما  بعد آخر في مستنقع هذه " 

وكان البد أن يصل القلق إلى .. الحرب

أن أوروبا ليست مستعدة : " سياسيين صرحوا 

 !"للتضحية بنفسها ألجل أوكرانيا 
 

لم تتبلور االحتجاجات المتصاعدة في أوروبا  

, إلى مستوى حركة سالم معادية للحرب

, ها أخذت طابعا  اقتصاديا  وليس سياسيا  فأغلب

تتعلق بالحد من التضخم الذي يضرب 

وارتفاع أسعار السلع , اقتصاديات الغرب

 …وتراجع الخدمات والوقود والسكن

, وقد يكون عنصر القطبية وانقسام العالم 

بين رأسمالي واشتراكي والصراع , سابقا  

بينهما كان عامال  محفزا  لتغذية مواقف 

رضة تكون أساسا  لدعوات السلم ونشوء معا

بينما اليوم نشهد . حركة مناهضة للحرب

صراعا  بين قطبين رأسماليين تحركهما 

… طموحاتهما نحو تعزيز النفوذ والهيمنة

فبينما تجهد روسيا لتؤكد قطبيتها كدولة 

فإن أمريكا تقاتل لبقاء , عظمى عائدة

 .وحدانيتها
 

 
 

 رب االوكرانية على معيشتهالح وتأثيرالعالم العربي ا
 

 

شعوب قارات العالم االخرى كذلك غارقة في 

, وهي ال تقيم وزنا  لما يدور, مشاكلها الخاصة

وربما تعتبرها حربا  بعيدة عن حدودها بين 

ضواري تبحث عن نفوذها ومصالحها 

رغم انها تدفع ايضا  , وهيمنتها على العالم

ا في اقله, فاتورة هذه الحرب بشكل او بآخر

تذبذب أسعار النفط والدوالر في األسواق 

 .العالمية
 

ومن خالل متابعتنا لما يدور على الجبهات في 

أوكرانيا من تقدم روسي وعجز ناتوي عن 

 تغيير الكفة لصالح الجيش األوكراني حتى لو
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 الثاف  ـ 21 صال ن

 

   

 

 

   جميل الساعدي
 

ن في سنجار اشارت الممثلة خالل لقائها عددا  من اإليزيديي ”

 “أنا حزينة جدا  بما حدث لكم: االمريكية أنجيال جولي
  

 

 

 

 حسن عبد الحميد             
 

 نوال الحوار 

 تحيّة للنّواب 
  

ر يقول الشاع"النهايات مفتوحة ... البدايات مغلقة

الراحل سعدي يوسف، وما يعيننا على درجات 

معينة من قبول أو موافقة على قوله ، بداية الشروع 

  من تلك التي ينطبق  بالكثير من المشاريع و األفاق

جدّد النظر   عليها أو يتفق ، و ما مدعاة ذلك سوى م 

نوال .د  للميسم و النسق الذي سارت على منواله

ة السورية في بدء الحوار الشاعرة و اإلعالمي

" بيروت"في   إعالنها عن تأسيس صالونها

  39/عاصمة الثقافة و النور تحت إغرأءات الرقم

طبيعة المكان   حيال ما شاء وأن تصادف مع

ختار و أثر اللمعان الذي بات يتمتّع به هذا الرقم   الم 

  حيث جاء متناسبا  مع عدد المقاعد الذي يستوعبه

  ته و أطر أنشطتهالمكان الم خصص لجلسا

وفعالياته ، والذي تجلّى بجدّية التعاضد على فكرة 

التأسيس و مقترح التسميّة و الشروع بِرسم أفاقه 

ومراميه مع المفكر و الباحث الكبير   وتطلعاته

  عبدالحسين شعبان ، الذي أّرتأ أن ي رشحني.د

  كأول نشاط ي دّشن حفل إفتتاح الصالون، كان ذلك

مع مرور   ، تزامنا  3033/آب العام في الثاني من

عام عن حادثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من 

  ذاك الشهر وذات العام ، حيث جرى خالل مراسيم

تلك الدعوة الباذخة بسمو المحبة و الشعر 

من لدن جميع الحاضرين حفل توقيع   والموسيقى

مجموعتي الشعريّة ، بعنواها المستل من قصيدة 

حين تنّكر الموج لضحكات " دثة عن هذه الحا

الصادرة عن دار إبعاد  -طبعة بيروت-" القوارب 

للطباعة و النشر والتوزيع ،بمقدمة جليلة و رائعة 

شعبان ، ولعل ما أشعرني بنشوة عارمة .د  بقلم

مشاهدتي محاور   مغسولة بمويجات سرور، ساعة

 .tv لنا  لقناة -وتم بثه قبل أيام –اللقاء الذي أجراه 

" ضمن برنامجه   السورية اإلعالمي فراس خليفة

و  39/حول إحتفاء صالون " شارع الحمرا

نتخب من   بحضور جمع ثقافي فكري ومعرفي م 

واليمن ، حمل /فلسطين/لبنان /العراق /سوريا 

 -تحيّة إلى مّظفر النّواب و الذي كان " عنوان

عدّ له -أصال   كما  -بأسابيع -قبل رحيل النّواب   م 

نوال عبر ما جرى .د -حينها-ارت وأعلنت عنهأش

في ثنايا ذلك اللقاء المّوسع عبر نافذة برنامج 

في   شعبان. الذي جمعها مع د  "شارع الحمرا"

حوار تداولي ، تناظري زخر بالكثير و األثير من 

معلومات وإضاءة إضافات فيما سعت إليه مرامي 

ي ف  و نوايا جوهر فكرة التأسيس وما سينتج عنه

قوادم األيام ، من حيث الثقافة هي السالح المضى 

والدفاع عن كل قيم الخير و التسامح   في المقاومة

  . و الجمال

 

 

 
 

 

 انتهاك حرمة اإلنسانية من قبل الوحوش اآلدمية ،

زيارة . ة وغدراالتي فاقت الوحوش الحيوانية قسو

 هذه الفنانة إلى سنجار هو إدانة وتنديد بجرائم

وهو   . (الدواعش)عصابات الوثنيين المتوحشين 

موقف يختلف عن موقف ساسة بلدها بزاوية 

ألّن بين ضلوعها يخفق قلب . درجة 380مقدارها 

انسان فنان ، ال قلب سياسي براغماتي ، غّطى 

ه الحجارة بل عليه الصدأ حتى تحّول الى ما يشب

 .أشدّ قسوة  
 

 
حماية النازحين وحفظ كرامتهم : أنجلينا جولي

 مسؤولية جماعية

 

 ت  يه الى ال راء الكرام*    
 

 هو المقتضبة المقالة هذه كتابة وراء الدافع كان

 دوالر مليون 30 ب الممثلة هذه تبرع خبر

 في هناك حين في ، العراقيين الالجئين لمساعدة

 حوزته وفي الجائع فم من اللقمة قيسر من بالدي

 .قارون أموال
 

 الساعدي جميل 
 

 
 

 

 

 

 

في عالم السينما كما في عالم السياسة تبرز 

أسماء وتحقق شهرة واسعة، وذاكرتنا تحتفظ 

كن الحدث المهم الذي  لبأسماء الكثير منهم ، 

لفت أنظار وسائل اإلعالم العالمية و حتى الناس 

هو زيارة الفنانة الممثلة  البسطاء هذه األيام 

والمنتجة البارزة  في صناعة األفالم نجمة 

هوليود ، الحائزة على جائزة اوسكار انجلينا 

جولي إلى سنجار وتفقدها أحوال النازحين  ، بل 

إنا أرى في هذه . أحوال الالجئين في أوطانهم 

الزيارة  تذكيرا وتأكيدا على الرسالة اإلنسانية  

تحتّم على الفنانين أن ينشروها في للفن ، والتي  

كّل مكان ،  ألّن الفن أذا تبنى قيم الخير والجمال 

والعدل ، فإنّه سيساعد في خلق وعي  كوني 

يجنب البشرية الكثير من الكوارث ، وسيصلح 

ما أفسده السياسيون وفي مقدمتهم تجار السالح 

لقد اعتذرت انجلينا جولي عن تلبية .  والحروب 

التي وجهت لها من قبل دهاقنة السياسة الدعوات 

في العراق بمختلف ألوانهم وأشكالهم وقومياتهم 

وطوائفهم ،والتي عبّرت عن الرغبة في 

استضافتها واللقاء بها ، ويبدو أّن السبب يكمن 

وبررت .في أّن مهمتها إنسانية وليست سياسية 

عدم اإلستجابة بضيق الوقت ، متفادية الولوج 

. السياسة وأكاذيبها ونفاقهافي مستنقعات 

وحرمت المتعطشين للشهرة أن يستغلوا شهرتها 

في عالم الفن ، فهي تدرك بغرائزها الطبيعية أّن 

هناك مخلوقات طفيليلية في دنيا السياسة تعتاش 

على طاقات اآلخرين، وتحاول أن تجيّر كّل شئ 

وإن الفنان الحقيقي لن يموت ضميره . لمصلحتها

ن ، وانجيلينا جولي هي من أوفر امتلك الماليي

ممثلي هوليود ماال وكسبا ، لكنها بقيت تلك 

اإلنسانة البسيطة ، التي تتحسس آالم الفقراء 

ومعاناة المحرومين ، وتتألم من أعماقها ال 

 دــــاهــــــتمثيال بل حقيقة وتدمع عيناها أمام مش
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  ... اآلن وقت ا حان

 

   

 

 

 يا له القمر من اكذوبة نيسان الماضية والقادمة

كم كنت وحيدة وغاضبة النك خلفت القمر شريد 

 !.صحوتك

 ميادين من وحشة دماء وجرحى للشهداءيا لها ال

… 

، يا الكاريبي ، كالنا توكتوك، كما يرانا -آواه

 القمر،

 كالنا صمت طين كما ترون،

 المطر والقمر عنك، والمقهى عن أناشيد البقاء

 !.التي ال اعرف عنها شيئا تماما

 

 ...زلزال ب د زلزال   
 

- 0 - 

من  ، ترفع الطفل،-؛ الفراشة -من تحت األنقاض 

 !.ذراعه

 

 الفصل االول؛

- 1 - 

 !.، برعم الزعفران، أرجواني-شاحب ينط 

- 2 - 

 !.، يشهق الصمت، بحلم-تحت األنقاض 

- 3 - 

 !.، صوت المطر نقال، على الركام-ليلة بائسة

- 4 - 

 !.، يتجمد، من األلم-البرد المثير المشقة

 

 الفصل الثاني؛

- 5 - 

ة اليوم، ، في عينيه شاي ظهير-مقاهي خجولة 

 !.تصاعد للتو

- 6 - 

، اذرع الطفل مرفوعتان، -من تحت األنقاض

 !.لفراشة

- 7 - 

 !.، حلقي مر، عن الحرب والجوع-سماء رمادية 

-8 - 

، االستغاثة، على طول -الصرخة منخفضة 

 !.الشوارع

- 9 - 

، اللوز ذاهب يرافق، إبتسامة -الصمت العظيم 

 !.حفيدته

 

 الفصل الثالث؛

- 10 - 

، تحت يده برد، صحن الفطيرة، -  طفل يتأوه فم 

، ترفع -؛ الفراشة -من تحت األنقاض .! مقلوب

 !.الطفل، من ذراعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انطاكيا -تركيا 

11 February  2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

   الجبوري إشبيليا. د.أ     
 

 .آواه ، حان وقتنا اآلن يا نهر الكاريبي

القمر يقوم بزيارتك في الليل، بينما أجالس نافذة 

 المقهى وحدي

 مع حقيبتي ورزمة من األوراق على الطاولة

 ل يدي،فنجان القهوة في متناو

 المقهى ال يحتاج إلى مذياع،

 - ال تحتاج الى مفاتيح الصمت -  وانت كما انت 

 لي الزورق االكثر سرية على ضفافك  القمر

 ضوءه شفاف، يسهره علنا دائما ؛

 نخيل دجلة تخلت عنه اغاني مقاهينا، 

 كالنا احب التوكتوك والعشاق،

 واالمهات والجرحى  االطفال

 ،كرهوا الضباع والفقر

 يرتدي سعف النخيل النهر الوحيد بالقمر المتسخ،

الغناء الفريد منزوع الحنجرة، حال المقاهي في 

 الخريف

 وحين حملنا المطر في معاطفنا

 ابتعد عنا الرصيف والحجر،

نعم غنينا وتدافعوا االطفال حماية مالئكيتهم من 

 .الضباع

كالنا لدينا عيون التوكتوك حزينة سوداء، 

 ألشجار والعشاق،والعديد من ا

 وعدم القدرة على الركض اسرع الى المقهى

 .مع اي شخص لمطر اخر

،كدت انسى اغلق فمي، والصراخ والنخيل -آواه 

 ايضا،

الشاي وفمي لديهما وظائف مماثلة للنخيل في 

 - دجلة

 التمر والطين شغلوا انفسهم

 … السواد األناشيد والفنون  بأرض

 …اخرأناشيد النخيل متاحف و أحكام 

 غير ان ذلك، ال يمنع من الغضب

 ، غضب امس -المقهى 

 (التسيو خوسيه باينو) عندما اتصل بي 

 …االصدقاء كان احدهم اقرب إلينا يوما ما

اغنيتي ليست مهمة، وصمتي كذلك غريبا عليك 

 بما فيه الكفاية

 الرسل لك تحيات يومية من هانوي

طعم الشاي اليومي اليك من   وال الرسال

 الميادين،جرحى 

، كم كنت غاضبة النك تركت نفسك دون -آواه 

 !.نفسك

 يا له من زمن موحش وفريد،

 َويَا لك من شجاعة صمت، َويَا لها المقاهي

 مزدوجة النوافذ واألرصفة،
 

 

 

 انتحر الجغرافية مدرس يكولون

 العراق ةخارط ماشاف بعد

 رسمها ذكي طالب ... الجديدة

 باالمتحان

 
 

 صافي فكره عراقي باقي ، زين

 ويعين الرسم على ومركز

 .وطنه مدن مواقع

 

 ت ليـــــــــــ ا تتتت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  هذا الطالب يجب أن يعبر مراحل

 مدرسهالهو والمعلم ومدير  دراسية

 ما رسم فقد ، جدا ذكي طالب هذا 

 حدود في العالم عن بخاطره يجول

 العراق مساحة

 عقله في موجود ما جميع رسم نعم 

 األذكياء من الطفل هذا نعم وقلبه

 قطعه ذاكر وفوكاهه هاي ودشوف 

 بيعلل عقار

 خوش ،والعمارة االرجنتين هايف ما 

 الكويت الن تبدلت حدود الوسط من

 وكيفهم وايط الكوت يم راحت

 باريس بالموضوع الحلو ههههههه 

 وانيهيالد يم

 

 

 باللبن   تح عراق 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 َمن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهمصوت                                  19ص 2023 فبراير ـ شباط 51 47 العدد

 

 

 

 ؟... ن ب يد     فضاءا   ا

 األخ ر (2) 

 

 

   

 

 

 ثائر ايوب             
 

 

ِسمْت من  جميل كاللون البنفسجّي في لوحة ر 

 ....أجل امرأة

 له حق الحزن بعيدا هناك.. هو العراق

 .هنا في القلب.... و لي حّق البكاء في بغداد

لست  الّسيّاب و ال مظفّر ألعلن أّن كلكامش 

 أبي

 لكّن دمي فراتّي بدون إعالن

 .و كم كسرت  أقداح العرق من مياهه مباشرة

ليس للعراقّي إال الحزن مثلما ليس للفنّان ... ال

 إال الّرسم

إن الفّن يولَد  في العراق فكن عراقيّا لتصير " 

 " فنّانا 

 ما الفن؟_ 

حياة بال فّن حياة مستحيلة و حتّى إذا كانت _ 

 .متاحة فإنها بال معنى

 و ماذا أيضا؟_ 

لفنّان ريشته فال يعود المرء قادرا أن يمسك ا

 على التّمييز

بينها و بين أصابعه و بين قلبه و بين غواية 

 .األلوان

 لك األلوان ثأرا من الغربة

 .و لي أن أكتب حزننا شعرا يهزم الخيبة

 و ما الّشعر؟_ 

في هذا البرد الّشديد و عندما تجلس قرب _ 

أن تتخيّل  –محض محاولة  –المدفأة حاول 

اناة الذين ال يملكون غير جلودهم لمواجهة مع

 .الّشعر هو هذه المحاولة. لؤم الشتاء

 أال تخاف؟_ 

 .لن أخسر أكثر مما خسرته_ 

لقد خسرنا كّل شيء و خسرنا ... صحيح_ 

 .الوطن أيضا

 .تمّرد على النّص الذي كتبته أمريكا_ 

هذا النّص ليس تاريخا إنما التاريخ أنا و أنت 

 .جنوننا..... 

 .لنا العراق_ 

الحنين  ال بل نحن العراق فاحِم نفسك بي من_ 

 .فالحنين مدّمر العظماء

 .فهناك يقتلون جمالنا الحالم... ال تلتفت للخلف

 

 

 .لم يبَق سوى المنفى إذن_ 

 ..ال تلتفت لألمام_ 

 .فهناك يقتلون جمالنا القادم

بلى بالحريّة و الّسالم  .ال تلتفت إال لنفسك الح 

نا شردّتنا لكننا النزال نستطيع هزيمة أوطان

 المنفى و الوطن

 كالهما معا

طالما مازال في استطاعة األصابع أن تتزوج 

 .الّريشة

... فالبشريّة كلها ماتزال محتجزة, الحرية_ 

 .موزعة على المئات من السجون
 

هذا بحد ذاته انتصار . كن أنت أنت كما أنت_ 

ر انتصا. على كل شيء من أجل كل شيء

 .للحياة على الحياة
 

 
 

 .و ربّما انتصار الحياة ضدّ الموت_ 

أن تكون فنّانا يعني أن تجّرب نوعا جديدا _ 

يعني . من الموت مع كّل لوحة جديدة ترسمها

أن يكون لديك آالف الخبرات التي تتعلّق بكلمة 

هذه القطعة األثريّة ... الحياة. واحدة هي الحياة

يمتها إال حين تسرقها النّادرة التي ال نعرف ق

. المافيات بكل انتماءاتها و توّجهاتها التّجاريّة

حيات َك ملكك . ال تعِط للتّجار فرصة السرقة

 .فأحببها لتحميها
 

 .آه من الحب... آه من الحبّ .... آه من الحبّ 

 .لم يبق شيء كي يقال

سنرتشف اآلن الكأس األخير على ضوء 

 الشموع

 بلنصل إلى النجوم حيث القل

 ينفض عنه الّسجون و األغالل

 .ثم نبكي بدون دموع

 
 
 

 

  هاشم معتوق               

 

 ..شمس األحالم  

 قد نضيف القليل من الليل الى الصباح

 مثل هذا يجعلنا نتذكر من أين جئنا

 مثل هذا جدير باالحترام

 بال مسافة الليل

 بال عقل

 بال قلب

 هكذا تقريبا جميع البدايات تائهة وعائمة

 هكذا الرقص مثل القراءة أن تتعلم التهجي أوال

 أن تتعلم الصدق فمرجعنا األخالق

 األصالة كالصالة التي تفرضها القيود الدينية

كالخوف الذي ينتظر الشمس كي تعيد له 

 الحرية

 واإلطمئنان

 ..ال مر الب ري  

 

 ألعلى ال يملك سلماا

 الضياء الذي يستطيع الطيران

 األعلى ال يتحدث

 األعلى ليس الغيب أو المجهول

 العين التي تذهب للبعيد كزرقاء اليمامة

 اإلنتظار في الروح والشغف

 التجول في األمكنة 

 الفقدان أو الكبت

 العين السليمة في الصورة والفكرة

 األعلى اإلسراء في الجنائن البعيدة

ألعلى رغبة الروح أن تصبح الشخصية ا

 المالئكية

 

 ..ال خ ية البريئة
 

 العفوية أنك التحرق المراحل

 خاليا من السوبرية

 شديد عند قراءة األلوان

 معتصم بحبل الواقعية

 مخلص للبعيد حد التالشي

كالنهر مغمض العينين كريم مع االتجاهات 

 والزرع

 العفوية كاالصابع المدماة باإلرادة

 ا الوحيد تحقيق الهدفهمه

 

 

 ...   ح     را                           
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 23 ال رب  المسرح  هرجان 

 

 هاشم مطر  واية للروائ ..  ائ ة ال قت 

 

 

 

 الدو ة ل  د ال راق اختيا 

 1614 ع ر الراب ة
 

 

من مهرجان المسرح  31في ختام الدورة 

أعلن األمين  في المغرب الذي اقيم العربي

ل لمهرجان المسرح العربي الكاتب إسماعي العام

 31 عبد هللا عن اسم الدولة المنظمة للدورة الـ

في العاشر من كانون لمهرجان المسرح العربي 

، وهي دولة العراق، وتسلم 3031يناير / الثاني

الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين 

ملف الدورة الرابعة عشرة، وصعد الوفد 

يتقدم أعضاءه نقيب الفنانين العراقي بالكامل 

 31تور جبار جودي الذي تسلم ملف الدورة الدك

على خشبة المسرح فرحا باختيار .لإلهتداء بها

  .دولة العراق لتنظيم الدورة المقبلة

 

 
 

معروف أن هناك مهرجان بغداد المسرحي الذي 

يقام سنويا  ويحقق نجاحا  وإقباال  عربيا  وعالميا  

على المشاركة فيه، وبالتالي ستكون دورة 

لمسرح العربي إضافة نوعية لحضور مهرجان ا

 .الفن المسرحي على الساحة العراقية

 

 
 جواد األسدي. الفنان المخرج المسرحي د

 

في دورة هذا العام بالدار البيضاء كم كان 

لحضور المخرج العراقي الدكتور جواد األسدي 

من قيمة نوعية سواء في الكلمة التي ألقاها بإسم 

الندوة التي ن ظمت المسرحيين العرب، أو في 

لإلستماع إلى تفاصيل عن محطات سيرته الفنيىة 

 .الطويلة

 

 

 

 

 

                  

 شاكر األنباري                

 

: لهاش   طر"  ائ ة ال قت" 

 أحداث   ازية لتا يخ عراق 

رائحة " مريم هي الشخصية الرئيسية في رواية

، بدأت (صفحة 900)لهاشم مطر  "الوقت

ة، انشغاالتها مراهقتها في أسرة عراقية عادي

تنحصر بالدراسة، والعشق من بعيد، وأخبار 

تاريخ عادي جدا  . الجيران وأصدقاء المدرسة

مأساة فردية . ينساب بهدوء حتى حدثت المأساة

للوهلة األولى، وفي الوقت ذاته جماعية هدمت 

  .تماسك مجتمع، وذاكرته، وانتماءاته الفرعية
 

الت يبدأ تاريخ األحداث عند تهجير العائ

العراقية في نهاية السبعينيات وبداية الحرب 

وكانت عائلة مريم واحدة من . العراقية االيرانية

تلك العوائل المهّجرة إلى إيران في ما عرف 

ومريم هي الرابط العام ". التبعية"سلطويا  بـ

لكل الشخصيات واألمكنة واألحداث التي 

تناولتها الرواية، ويمكن في حساب بسيط 

ن مسار الزمن الروائي يمتد أكثر من معرفة أ

عشرين سنة، بدأته مريم مراهقة في مدينة من 

مدن العراق، قد تكوت بعقوبة بلدة الكاتب أو 

بغداد عاصمة الجميع، لتنتهي في مدينة 

كوبنهاغن عاصمة الدانمارك عبر معاملة 

مع زوجها المقيم في تلك " جمع الشمل"

  .المدينة
 

عراق ثم تنتهي، بل تمتد األمكنة ال تبدأ في ال

إلى رحلة الخروج القسرية التي أجبرت تلك 

العائالت عليها من قبل قوى األمن، عبر 

مهانات وفظاظات انتقامية وجبال ووديان 

ثم تمتد إلى مخيمات . موحشة عند الحدود

الالجئين في إيران، لتتواصل نحو دولة عربية، 

ربما هي سوريا أو لبنان، ثم باريس 

غن حيث استقرت مريم أخيرا مع وكوبنها

حكاية جمع الشمل لها دروب ودهاليز . عائلتها

بين المدن وأروقة السفارات والطائرات 

والمخاطر فيها، لتشمل ما ينتج عن كل ذلك من 

. التباين بين بيئتين، بالد األم وبالد المهجر

رافق ذلك توالد شخصيات بعضها من بعض 

شخصيات بعضها كما قرأنا في ألف ليلة وليلة، 

أوربي وبعضها عربي، مع هواجس مكثفة 

حول الهجرة ومواجهة ما هو جديد، وغامض، 

  .ومختلف

 

غال الكاتب هاشم مطر كان اشتغاال  روائيا  اشت

متواتراَ، عبر عشرات الشخوص متعددي 

الثقافات والمشارب والهموم، إذ يعتمد في كل 

ذلك على التحليل النفسي والروحي للشخصيات 

الرئيسية والثانوية، وحوارات بين : كلها

الشخصيات، واستبطانات مع النفس، وجمل 

والشخصيات في قصيرة تتابع حركة األحداث 

المكان والزمان، مع تداعيات تفرضها الحالة 

. النفسية وتكرار المواقف وتداخل المصائر

تفاصيل تقتنصها جمل الكاتب بال تعب، لتتخلق 

حركة مندفعة بشكل دائم نحو النهاية في متون 

  .السرد
 

كان يكرر " رائحة الوقت"والزمن في رواية 

لة كل شخصية نفسه، ماضيا  وحاضرا ، تبعا  لحا

حيث تستعاد األمكنة . وتداعياتها الذهنية

السابقة، وتستعاد معها شخصيات كانت منسية، 

ومواقف مختبئة في ذاكرات تتقلب في األمكنة 

ذاتها التي ظنت أنها تجاوزتها وغادرتها إلى 

الزمن المستعاد هو تمظهر حتمي لتعلق . األبد

الشخصيات بالماضي نتيجة الغربة، 

ات، والتكيف المرتبك مع البيئات واالحباط

ال لبطلة الرواية مريم وحدها، بل . الجديدة

لمعظم األشخاص الذين مرقوا في سيرتها 

وهي حالة . وتقاطعت مصائرهم مع مصيرها

معظم المهاجرين والمنفيين والمغتربين في 

وال يقتصر األمر على العراقيين، بل . العالم

في العقود ظاهرة عامة تعيشها البشرية خاصة 

األخيرة من الكوارث، والحروب، واالهتزازات 

وقد شكلت سمة حضارية لكل فرد . االجتماعية

  .على األرض
 

 
 

نعم هو تعلّق محموم بالماضي كأمكنة، 

وروائح، وأطعمة، وقصص حب، وخيانات، 

وطقوس حياتية، وأحداث سياسية عاشتها منطقة 

 كان أبرزها الحرب العراقية. الشرق األوسط

اإليرانية، ومشكلة األنظمة الديكتاتورية، وثقل 

. القمع النفسي والجسدي المتفشي في تلك الدول

حتى جاءت الرواية كما لو أن الكاتب أراد منها 

خلق تاريخ آخر مواز للتاريخ الرسمي 

المعروف، لما عاشه بلده العراق، وما عاشته 

تاريخ مواز مأساوي الجريان . بلدان قريبة منه

حقا  إلى مستنقع الكوارث التي تعيشها قاد ال

 .المنطقة
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 ! ص ما ح  بالمك  ش ء ب... شطآن الر اد... ية وا
 

  الياسري عصام    

 

عندما طرق سمعي نبأ إعالن األمانة العامة 

لجائزة الشارقة لإلبداع العربي فوز رواية 

للكاتب العراقي الدكتور علي ( َشّطٱن الّرماد)

األول ضمن منافسات عواد عبد هللا بالمركز 

، (٠٢٠٠-٠٢٠٢)الدورة السادسة والعشرين 

تجولت بين صفحات المواقع المختلفة عبر 

ن معلومات اإلنترنت، ابحث بالدرجة األولى ع

عنوانها الذي ال يختزل،  تتعلق بالرواية، إذ إن

ذهب بي نحو الفضول والبحث عن البعد الثالث 

 في مضمون العنوان الذي يفسر كل شيء مما

ويكشف عن   ".الموصل"الفاضلة حّل بالمدينة 

، وآثار  الرمزية بعض من همس الرواية

الذي تركه سقوط الحضارة وصراع " الرماد"

 أن أيضا. األضداد من أجل السلطة، ليس إال

أقف أنا العراقي الذي سبغه سرد األحداث 

أستكشف األبعاد الرمزية  المؤلمة في بلده دوما،

يات الرواية وحدود أبعادها، على خلفوالتعبيرية 

إنما . المجتمعية والسياسية واالنسانية والمعيشية

ه الغاية، إنما رغبة في لم يقتصر ذلك على هذ

عرفة ما الذي جذبه كاتب الرواية وممحاكاتي 

 السردي" شطآن الرماد" مثل عنوانالختيار 

 .. المغزى لروايته

 

 الكاتبأراد شطآن، على ما أعتقد، إختيار و

 آالمهأن يعبر عن على النقيض من الرماد، 

الذي يخترق مدينته " دجلة"نهر سواحل  لجفاف

تعد  لم يرد لها، ولماالعتبار األثرية التي ال زال 

  رغــم ور،ـمدللة كما كانت في العديد من العص

 الفكرية والعلميةو التاريخيةعطاءاتها أهمية 

وأخيرا، ظهور أنقاض مدينة قديمة . واألدبية

إلى جانب أنقاض المدينة الجديدة بسبب جفاف 

ب، الذي يفترض النهر، شريان الحياة والخص

... أن يولى باالهتمام وإعادة نبض الحياة إليه

. عجز البحث عما كنت أطمح لمعرفته: أقول

لكن من المؤسف، أن المؤسسات الثقافية 

ووسائل اإلعالم العراقية، المرئي والمقروء، 

 .لم تتناول هذا الحدث الهام على اإلطالق

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الصديق الشاعر 

ي المقيم في برلين فارس مطر، كان قدر العراق

عملية شخصيا  المسؤولية اإلخبارية وتولي 

التواصل مع العديد من وسائل اإلعالم ومواقع 

نشر هذا الخبر ب للقيام التواصل االجتماعي

بأ فوز كما ورعى مباشرة بعد ن. المشرف

 حديثي معه تلفونيا الدكتور علي عواد عبد هللا

باركت منجزه الروائي حيث " نينوى" وهو في

 .وقدمت له التهاني

عمل مقدم ( ٠٢٢)فازت الرواية من بين 

للمنافسة في فئات الجائزة المختلفة، وكانت 

مدينة الموصل العراقية هي القيمة الرئيسة 

والمرتكز الداللي الفاعل الذي بنيت أحداث 

الرواية حوله، إذ حاول الكاتب أن يجسد 

لحرة وهي ت ختزل مرارة التجربة اإلنسانية ا

بين جدران أربع سعيا وراء دفنها ومحو كل 

 ...تاريخها الحضاري والفكري

وفقا لشروط المسابقة المتعلقة بعروض 

بالطباعة والنشر  للكاتب المنافسة، ال يسمح

قبل انتهاء إعالن الفائزين، بمعنى أن الرواية 

لكن المؤسسة العامة لجائزة . غير متوفرة حاليا

بداع العربي ستقوم باإلجراءات الشارقة لإل

المتعلقة بتصميم الغالف والطباعة والنشر 

  .والتوزيع

 
 

 
 

 

 

 نزار محمود . د                    

 

هذا هو عنوان الرواية التي حصل " شطآن الرماد"

عنها الكاتب الروائي الدكتور علي عواد عبدهللا، 

وهو من أبناء مدينة الموصل التي عاشت األلم 

 .ملوتعيش األ

لم أطلع بعد على الرواية، لكني تابعت بعض ما 

كتب عنها وما رواه الكاتب في مقابلة له على شاشة 

anb وبالتأكيد كانت . العربية ضمن برنامج نوافذ

الرواية قد حملت من الرسالة والحبكة واللغة 

وتقنيات الرواية ما جعلها تفوز بالمرتبة األولى من 

 .لى هذه الجائزةعمل تقدم للحصول ع 100بين 

والكاتب علي عواد، شاب في مقتبل العمر، يوحي 

هدوءه بأنه يحمل من وضوح الرؤية واإلتزان 

كما أن . الداخلي ما يعد بالكثير من العطاء واالبداع

عناوين رواياته األخرى تؤشر هي األخرى عن 

 .تميز في كتاباته وما يتناوله من موضوعات

رماد، جاذبية شطآن ال: يحمل عنوان الرواية

ورمزية في آن واحد، وهي تتحدث عن مدينة، كنت 

ثالث أحداث هزت : قد كتبت فيها مقاال  بعنوان

بأيام المجاعة أبان الحرب : الموصل، وحددتها

العالمية األولى وبأحداث الشواف وبسيطرة داعش 

 .عليها وما تسبب جرائها

نعم لقد شهدت شطآن دجلة، التي تخترق مدينة 

يصعب في الوقت . الدم والخراب والحداد الموصل،

الحاضر اللقاء بمن شهد أيام المجاعة التي إضطر 

فيها الناس الى أكل ما تتناوله الماشية، وأن تنتهي 

حياة سفاح وزوجته الى حبل المشنقة بسبب خطفهم 

 .ألطفال وحيوانات وذبحها وبيعها كطعام للناس

ممن شهد بيد انه ما يزال الكثير على قيد الحياة 

أحداث الشواف بمآسيها اإلنسانية من قتل وسحل 

 .وحرق ونهب

واذا كانت رواية علي عواد قد ركزت على تناثر 

رماد ما احترق أثناء حكم داعش وتحريرها من 

عصاباتها على شطآن دجلة فقد جاءت لتكمل نسج 

ثالثية تراجيدية لهذه المدينة التي لم تبخل في عطاء 

 .ل وفن وأدبأبنائها في علم وعم

تذكرت وأنا أتابع اللقاء مع الدكتور علي على 

الشاشة، وهو يتحدث عن شوارع الفاروق 

والزنجيلي وأزقة مدينة الموصل القديمة وما حل بها 

من دمار وخراب، وكيف شهدتها أثناء زياراتي 

المتكررة وأنا العراقي ابن الموصل الذي يقيم في 

  ة ومنهاكم حزنت على أشياء كثير. ألمانيا

البيت الذي ولدت فيه وقد أصبح أثرا  بعد عين، في 

منطقة الكوازين التي تحتضن أقدم منارة في 

 .الموصل

 

 ال ا قة جائزة على ت    الم ص 
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 ً  -1-  ساؤ ا أيضا
 

 د العزف رفضت شبعا

 كانت صديقتي.للتي

 ( تاضي)
 

 إذا كانت حياتِك من بريق

 حياتي عمر ضوء عمر ورد

 ماعاد طعم الشاي الذي اخدره 

 بطعم الشاي الذي كنا نشربه

 من كف أمي ،

 ( رالسماو)وذاك 

 بانعكاسات وجهي المبتسم 

 كنت اروضه ( بلبل)لرفرفة اجنحة 

 بلغة القلب 

 عشه خصالت شعري 

 الِحمنّانريشه ينفض 

 ببؤبؤ العين يلتصق 

 عدسة مشوشة 

 أرى أشياء اليمكن تفسيرها 

 !وال ادري ِلَم تخبرني بها الذكريات ؟

 الحيوانات صامتة بصور ناطقة

 بطلة اسطورية ( تاضي)كانت 

 تؤجر الثلج بعود ثقاب

 تتعامل بمكٍر مع الوهم بتصرف منطقي

 تَجمع  المطر وتوخز الظالم

 م باألعذار بنفسية متربصة للوه

 تكسر قفص س لم الكركرات

 ليموت البلبل  بيد صاحبه 

 حسبتها صديقتي

 أنا 

 التي روضت الحمير

 . حسبتهم بالبل
 

ً )  للب ر قلت  ( أل ريكا تبا
 

 .. سأراقص النار بين دخان القلم ونار الكاميرا

 من قبل طوفاٍن وطوفان 

 ..األرض بشكل امرأة بحالة الحمل

 ة آلهة الوركاء الحكيمة والملهمة كبير (اينانا) منذ 

 حارسة الحانة في ساللة كيش ( ركوبارا ) و

 حفيدة نرام سين راقصة المعبد ( اور ناشا ) و 

 (اإلنخيدوانا) منذ اول قصيدة نثر كتبتها الكاهنة 

 (سيدة النوامس اإللهية( ) أنانا-عشتار)لإللهة 

 حوريات عين في جنة هللا غير المرئية

 أرض الماء والطين والقصبحارسات على 

 ومابين الماء ومساء السماء في مثل هذا اليوم 

 رقصت مع دخان بنادق المارينز رغم الركالت

بصحبة كاميرتي التي جلجلها ( الهچع)رقصة 

 شعري بالسواد

صورت حاالتهم الهستيرية امام صمود 

 ..العراقيات

 ..حامالت الحليب والدواء ألطفال الوطن
 

 

 

   ر سعاد السام               
 

 

 

 ً  -2-  ساؤ ا أيضا
 

 على أنغامي ، عزفت شبعاد 

  . لعراقية بنكهة نجفية

 دٌر يسير و خطوتيك حداء  

 عطر  الورود هواك يا أسماء 

 (أسماء الحميداوي)

 مثال  

 

 النساء مرايا عاكسة 

 بالعلم واألدب 

 يوقظن عقول

 جيل الغد القريب

 عليهن ما عليهن فعله

 في تعليق صور االخالق والتربية

 على جدران البيوت

 ل صورة ولوحة لها اسم ك

 قدوة ،رحمة ،عدالة ، عطاء، وأسماء

 ثم ضيفوا ماترونه مناسبا  في تعليقاتكم

 عن امرأة تتحرك بجلد رجل 

 تصول وتجول في المحافل الثقافية

 ملتزمة بأزياء لمكان طابعه ديني

قلمها ردَ على التغيرات التي اصابها التشويه 

 المتعمد 

 رها بالتعتيملمحو هوية المرأة وطمس فك

 راحت مدققة في تفاصيل الكتب المحفوظة 

 في مقابر المكتبات

 نبشت أرواح ك تابها بالتواصل 

 حتى توصلت لمفهوم 

 تمكين جبهة األسرة الداخلية

 وتشكيل تحالف علمي مدروس

 يبعدها عن التصدعات االقتصادية 

 ولعبة األسواق واستغالل الظروف

 ات وتناقضات الزمن باختالف السياس

 بطلة بفكر سليم

 حروفها خرائط تنوير وتبشير وتصحيح

 تنقل عدوى التحدي والكرامة والشرف

 الى تراب الوطن 

 لتقول العراقيات هنا 

 مثلما لكل زمان رجاله 

 للنساء ايضا  زمان ومكان 

 والتاريخ هو الفصل والحكم

 .…في التقييم

 
 

 

 
 
 

 

 المبدعالت كيل  ان   ن اعمال ال 

  ا   الربي  
 

لمناسبة يوم اللغة  (ثري دي)لوحة فن رقمي  

العربية التي امست في خبر كان بحيث اصبح 

 .المذيع والمقدم والمحلل في الفضاءيات العراقية

كما شنت دائرة  .ال يعرف حتى حروف الجر 

ن المرور حملة ضدها بحذف الكتابة العربية م

 .تمشيا مع اعداء اللغه العربية .لوحات المركبات 

وهنا تجاهل تام على استخدام اللغه العربية في 

علما ان اللغة الكردية غزت  .المحافظات الشمالية

كل المستمسكات الحكومية والشخصية وحتى 

  .سنوية السيارة بشكل غير منطقي

ع اللغه الكردية من كل ارجو التعامل بالمثل ورف

س النواب واستبدال شعار مجل ..امالتالتع

كراد وفي اليسار الالكردي في اليمين شمس ا

ثالث نخالت تمثل المحافظات الشمالية وعلى كل 

  .خارطة العراق علم برزان 

وفوق كل هذا  ..لماذا هذا االنبطاح للكرد 

مليار وهم ناهبين خيرات  ٠٢٢تصرف لهم 

ويدرون ولم يسددو فلسا واحدا للدولة  .العراق 

النفط والغاز الى تركيا كما هناك قرار للمحاكم 

  .تجاوزه االكراد و الحكومة وديون مترتبة قديمة

الخرجين كان اجدر بالحكومة انصاف الشباب 

هرين امام وزارات من مهندسين واطباء ومتظا

 .ما سوينا شي. كونوا عادلين  ..الدولة وغيرهم 

ياعلي الوضع خوجة علي ملة علي وهللا يستر 

 .من تاليها ترة الشعب العراقي يقرا الممحي

 ..ويصبر بس ما يسكت ويلكم من غضب الحليم 

 ...هللا في عونك يا شعب العراق المظلوم
 

 سامي الربيعي                                      
 

 
 

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

 

  

 

   

 

 تت دى.. ل حة ف ية  قمية

 ال مت
 

   
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011040792040&__cft__%5b0%5d=AZWUEGwIAUyJuaW7-7mSV4vwcTD-D-Jsqrb4aRXDQp-b8KW9PX8zkaRm5P4lZRflOIlbozq4w8qsNXlqIKFmHC0AnJ9dc65PSWNJXxXDsINqL7Gi-2EEM0d8AsWqWXkVGUJeU3S86h-8nxJ1LYozJ8eXeZgcIawLgW4ZCOYDVwGIpg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011040792040&__cft__%5b0%5d=AZWUEGwIAUyJuaW7-7mSV4vwcTD-D-Jsqrb4aRXDQp-b8KW9PX8zkaRm5P4lZRflOIlbozq4w8qsNXlqIKFmHC0AnJ9dc65PSWNJXxXDsINqL7Gi-2EEM0d8AsWqWXkVGUJeU3S86h-8nxJ1LYozJ8eXeZgcIawLgW4ZCOYDVwGIpg&__tn__=-UC%2CP-R
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 قيس عزيزي

 منقولة عن وهي ملص، دمحم مقالة لك أرسل

 تسعينيات فيفي برلين  معك بداهامسجلة  حوارات

في  لقاءات خالل لسنوات واستمرت الماضي القرن

كنا قد ذهبنا  3221أو  29في عام  ..مختلفةأزمنة 

أثناء  (دلفي) سينما في" الليل"لمشاهدة فيلم  آنذاك

 برلينالهالسينمائي الدولي ـ  برلين مهرجان مشاركته

أكمل قد  آنذاك كان دمحم ملص،، والفوروم قسم في

ذهبنا بمعية دمحم ساء  م العرضبعد  .نتاجه تواإ

 أميرالي عمر الراحل السوري المخرج الصديقو

ال  ممتعة سهرة لقضاء "انسمار" في بيتك لىإ

 جرى أثناءها. تخلو من مائدة فيها كل ما لذ وطاب

   .ومضامينها فكرةال نقاش حولال

 .بنشرها سأقوم ألهميتها
 

 العزيز عصام

 في عميقةو مدهشة حقا اآلن لي بالنسبة هي المقابلة

 ومن والسينمائيين السينما لنقاد خاصة معانيها

 أي على دالالتها، فهم في ويتعمقون السينما يحبون

 صعاليك مجلة في نشرها أردت إن تفعل حسن حال

 والتي تسجيلها علي مرت التي السنين تلك كل بعد،

 الحياة" كتاب في قريب وقت في إال تنشر لم

 المخرج عني هأصدر الذي" الجدار على قصاصات

 !ملص؟ دمحم
 

    قيس

 ال ياة -الزبيدي قيس" الموسوم كتابهصدور  تأخر

 دار) 9132مايو  6لغاية  "الجدا  على ق اصا 

 ملص اعتمد وفيه( بيروت -نوفل -أنطوان هاشيت

 واسترجاع دسر في األدبي السيناريو تقنية على

 لقائه منذ المخضرم، العراقي المخرج مع ذكرياته

 الكندي سينما صالة في 3291 عام هب األول

 وكيف" 97 -القنيطرة" فيلمه عرض أثناء الدمشقية

 التي األسماء أبرز من واحدا   الزبيدي اسم كان

 في الفائت القرن سبعينيات أوائل المشهد تصدّرت

 التي الدورة. بدمشق 3299 الشباب سينما مهرجان

" البديلة السينما" شعار األولى للمرة طرحت

 الوراء إلى روادها ينظر" كان لمرحلة نكعنوا

 العربية السينما حال إزاء سيما ال ،"بغضب

 وسيطرة وفكريا ، وجماليا   فنيا   وقتذاك المتردي

  .نتاجها معظم على التجارية النزعة

  على ظهر( التسجيلي) مصطلح أنبالذكر  والجدير
 

 

 

 

  *دمحم ملص              
 

ئيين العرب ولدى عملية التعبير لدى السينما

كموديل؛ أهم من « الليل»فلمك ! المتلقي؟

هذا ليس ! مثال  « أحالم المدينة »فلمك 

ا من  كموديل أو « أحالم المدينة»انتقاص 

أكثر أهمية في السينما « الليل»لكن ! كأهمية

لقد قدمت السينما التسجيلية في . العربية

العالم؛ نماذج متطورة جدًّا؛ كان لها تأثير 

في السينما الروائية؛ ليس بتناول المادة؛  كبير

أو الموضوع؛ إنما باألساليب واألشكال 

وانعكس هذا . والصياغة الجديدة في التعبير

فإذا لم يتسنَّ للرؤية . على األعمال الروائية

الدرامية أن تتعامل مع مادة تسجيلية؛ 

وتكتشف غناها وتحافظ على الصدق 

! أمام مشكلة واألمانة؛ فهذا يضع هذه الرؤية

المادة « فهم»ها نحن مع ا اآلن حاولنا 

التسجيلية التي صورتها حول صبري مدلل؛ 

والمصورة ضمن تصور روائي؛ بهدف رسم 

لصبري مدلل؛ كشخصية روائية « بورتريه»

 .في الفلم التسجيلي

ا ●  لقد اعتمدت في تحقيق هذا الفلم تصور 

ية والبنية الروائ. روائيًّا لبناء فلم تسجيلي

 .مستمدة من التماس مع الشخصية المصورة

هناك حالتان وطريقتان أو منهجان  ■

إما الواقع كما هو في : للتعامل مع الواقع

أو أن نصنع له موديال  فنيًّا؛ ! وضعه اليومي

نتعامل معه يحاكي الواقع؛ لكنه ليس هو 

 .الواقع

في الفلم التسجيلي يكون الموديل واقعيًّا 

وبالتالي فإن العالقة تعود . يًّاوالتعامل معه فن

الموديل . إلى ما يحاكي الواقع والواقع ذاته

مصنوع ! في الفلم الروائي هو موديل مبتكر

اقع؛ ليعالج فنيًّا؛ ليس ألنه فقط موجود في الو

   .وينتهي حينما ينتهي تصويره
 

 من فيلم الليل
 

 البقية في ص التالية ـــــــــــــــــــــ 

مخرج سوري ولد في القنيطرة ” ملصدمحم ”  *

، والتحق بعد دراسته الثانوية بمعهد 3619عام 

 .3611السينما في موسكو وتخرج منه في عام 

 .الروائية والوثائقية اخرج العديد من األفالم

 

 

  ...ملص يكتب سيرة المخرج العراقي قيس الزبيدي دمحم   ..إشا ة  
 

لم أطلع نترنت، وجدت مقاال الواثناء تجوالي بين المواقع على ا 31نهاية يناير 

حول الصديق السينمائي قيس الزبيدي، كتبه،  3038 أيار 3منشور في عليه، 

 * لقيس تفكتب .."دمحم ملص"المخرج السوري الصديق 
 

 اليومية الحياة فيلمه) في االيأمير عمر المخرج دي
قيس )ر المونتي يد ىوعل ،(3299 سورية قرية في

 من أهم من ويعتبران ،(الجنسية عراقي الزبيدي،

 التسجيلية السينما وتأسيس تطور في ساهموا

  .فقط السورية وليس العربية
 

 
 

الس  م  ال ر    :   س ال    ي
  ... م رس ال غ  ب    ال ا  

  
ز قيس الزبيدي المونتاج لفلمي أن أنج بعد

؛ الذي قمنا «حلب مقامات المسرة»التسجيلي 

بتنفيذه في بيته في برلين؛ أجريت قبل مغادرتي 

ا سينمائيًّا مسجال  بقي داخل  له ولبرلين؛ حوار 

أعتقد أن هذا … األشرطة لسنوات طويلة

الحوار يتيح الفرصة لإلطالل على تجربة هذا 

ته السينمائية؛ وآرائه السينمائي؛ وعلى تصورا

ال تزال راهنة؛ وتحمل  –كما أعتقد  –التي 

األهمية حتى اليوم، وبخاصة لبلدان عربية 

. قررت أن تلج مجال اإلنتاج السينمائي الوطني

لذلك قررت اإلفراج عن هذا الحوار للمرة 

 .األولى
 

 يبدأ قيس بال  ل
 

إن رؤيتي كسينمائي ألي فلم عربي جديد؛ »

دى القدرة في السيطرة على وسائله تقوم على م

من هذا المنطلق أراه . التعبيرية وإدارة الممثل

خطوة متقدمة أو متأخرة؛ في موقعه ضمن 

 .«وضع السينما العربية

أتقصد أن أي فلم عربي جديد؛ ال ينفصل ● 

 !بالنسبة لك عن وضع السينما العربية؟

تقييمي ال ينفصل عن نظرتي للوضع ! فعال   ■

 .لسينما العربيةالعام ل

أنظر للفلم متسائال  إلى أي مدى يطرح هذا الفلم 

وهل ! جديد ا عبر الوسيط السينمائي؟« موديال  »

 دفــــع من الممكن االستناد إليه ليكون مفيد ا في
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؛ وينتهي     حين تصور صبري مدلل مثال 

اآلن إلى أي . التصوير فإن حياته تبقى مستمرة

مدى تستطيع أن تصنع أنت موديال  يكون له 

عالقة بحياته الفنية والعائلية واالجتماعية؛ فهذا 

زة وال يفقد المي. سيكون شكل من األشكال

األساسية للفلم التسجيلي؛ أي كشيء موجود في 

الواقع؛ بغض النظر عن المعالجة، أما في حالة 

ا وأتعرف على شخوصه بينما هم  أن أرى فلم 

ليسوا في الواقع؛ فهنا نبتعد عن الصدق 

حبن … الحقيقة هنا خط أحمر. واألمانة

ليسري نصر هللا؛ « صبيان وبنات»شاهدت فلم 

الروائي في التسجيلي قد  اكتشفت أن استخدام

جعلني أغير من نظرتي لطبيعة المشكلة؛ يعني 

أن الشيء الذي شاهدته في الفلم هو شيء ليس 

السؤال إلى أي مدى . موجود ا في الواقع

يستطيع الفلم التسجيلي إيجاد شكل فني؛ لخلق 

موديل لظاهرة واقعية؛ توجد في شكله 

بتكار ومعالجته؛ وتكون قادرة رغم الحرية واال

واإلبداع؛ على أن ال تغير أو تزيف في هذا 

 !الواقع؟
 

 
 قيس الزبيدي

 

على األقل في  –أعتقد أن تجربتك التسجيلية ● 

كانت  –المرحلة التي عملت بها في سوريا 

خاللها السينما التسجيلية تسير على المنوال 

نفسه؛ الذي تناقضه وتنتـقده؛ وهي كذلك إلى 

االنتقال من تعبير اللحظة التي جرى فيها 

السينما »إلى مصطلح « الوثائقية»السينما 

وانضويت أنت وغيرك من . «التسجيلية

. السينمائيين السوريين آنذاك تحت هذا الشعار

بمعنى أن السينما التي يصنع صانعها موديال  

فنيًّا لنفسه؛ ويحاول أن يجر الوثيقة وفق 

 .الموديل الفني؛ ليعبر عن الواقع وال يزيفه

إضافة لذلك فإني أتساءل عن مفهوم السينما 

 .الوثائقية؛ دون أن يكون للمؤلف موديل فني
 

قانونية الظاهرة وشرعية المنهج؛ قضايا  ■

ليس لها عالقة بوجود موديل فني فقط؛ إنما 

وإلى أي مدى يكون الموديل ! بوعي الموديل

ا على أن يحتوي الظاهرة  .قادر 
 

ا في يوم ●  من حياته؛ حين تراقب شخص 

وأول مسألة تحتاجها هي . ساعة 31تحتاج إلى 

 ات ـــــطـفما المح. أن تختزلها في ساعة واحدة

 

 

 

في التعبير  التي تختارها؟ وما مدى درايتها

عن هذا اليوم؛ وهل هذا اليوم الذي اخترته يوم 

 عادي وغير مهم؟
 

ساعة ليس  31قد تلجأ إلى تشكيل هذه الـ  ■

وهنا . من يوم واحد؛ بل من أيام خالل سنة

في الفلم الروائي . البناء الدرامي هو الموديل

. يجب أن تعمل وفق تصور درامي وجمالي

عادة إنتاج الحاالت أما مسألة إعادة البناء؛ وإ

. اليومية بشكل تمثيلي؛ فإن هذا سيكون تمثيليًّا

فكما صنع آيزنشتاين السينما الروائية بشكلها 

الجديد؛ فإن يوري إيفانز هو الذي صنع 

للسينما التسجيلية شكلها الجديد؛ وفتح الباب 

كما بريخت في المسرح؛ لصناعة موديالت 

ن ذهب فحي. أخرى على نفس المنوال المذكور

يوري إيفانز ليصور مظاهرة عمالية، ووصل 

ا عن المظاهرة التي كانت قد بدأت، فقد  متأخر 

ا لقضاياهم؛ أن  اتفق مع النقابة باعتباره نصير 

فأعادوا تمثيل . ينظموا له مظاهرة ليصورها

المظاهرة لكن تدخل البوليس جعل المظاهرة 

 .الممثلة حقيقة
 

تي حققتها مع هل نعد السينما التسجيلية ال● 

بعض السينمائيين السوريين؛ قد انطلقت من 

الواقع والتعبير عن الواقع بصورة وثائقية؛ أم 

انطلقتم من موديل في أذهانكم؛ وكان في 

الغالب فكريًّا وأيديولوجيًّا فأسَّستم ألنفسكم 

يتموها تسجيلية؟ هل يمكن أن نلقي ! سينما سمَّ

 !نظرة على هذه السينما بمنظور اليوم؟

إذا كنت أريد أن أختار قضية من الواقع  ■

ألتحدث عنها؛ فأنا ال أقف عند جانب أو شكل 

أو عنصر أو منهج يحددني؛ إال إذا كان هذا 

الشكل أو العنصر أو الطريقة تغير في طبيعة 

إن هدفي . الموضوع؛ وتصنع منه شيئ ا آخر

ا استخدام كل شيء ممكن بدون حدود . دائم 

قد يجوز أن أكتشفه . عفاألساس هو الموضو

بشكل أكبر أو أكثر أو أعمق؛ من خالل 

ولكن باعتبار أن السينما . تماّسي مع الواقع

هي لغة الدال والمدلول؛ وأن األشياء في 

. السينما بتجاورها وتداخلها تأخذ دالالت ثانية

فاألشياء التي أراها في الواقع؛ تأخذ في الوقت 

لتعبير في نفسه دالالت جديدة؛ وهذا أساس ا

 .السينما التسجيلية
 

 
 حلب مقامات المسرة  

 

   

في السينما الروائية نحن ال نرى األشياء 

الواقعية؛ ولكن عبر األشياء الواقعية يحاول كل 

فلم أن يخلق دالالته ولغته؛ فأنت تستطيع أن 

تعيد بناء العالمات في الفلم الروائي وفق ما 

فلم هو تصور عن الواقع وليس تراه؛ إذ إن ال

في الفلم التسجيلي أستمد التصور . الواقع ذاته

مباشرة من الواقع؛ بعدها يتشكل لدي التصور 

في المرحلة التالية يكون . الفني عن هذا الواقع

من جهة يكون العمل على هذا . عملي مركب ا

التصور بشكل فني ودرامي؛ كما تفرض علي 

يمكن أن أشكل  بعدها ال. طريقة التصوير

األشياء وأغير الجغرافيا وأحرك الناس كما 

 .أشاء، أثناء التعامل الفني في تشكيل هذا الواقع

 

 به وال ع  الم هج تط ير
 

ا ●  تحدثت عن أن السينمائي يعرف دائم 

ا أن يربط بين  دالالت األشياء؛ ويعرف أيض 

أال . المادة المصورة ليخلق منها دالالت جديدة

الموديل األيديولوجي في عقله؛  ترى معي أن

والخبرة الحرفية التي لديه؛ تقوده إلى موديل 

بالتالي إن ! أيديولوجي أكثر منه موديال  واقعيًّا

! السينما التسجيلية لم تكن مرة سينما تسجيلية

بل كانت كما عبر عنها أي سينمائي ضمن 

مرجعية أيديولوجية أو تعبيرية خاصة به 

ضية مهمة؛ تتطلب إعادة هذه ق. كسينما مؤلف

النظر بالتسمية؛ سواء كان الفلم رؤية ذاتية 

مستمدة من الواقع؛ أو كان تسجيليًّا يصور 

الواقع بمرجعية ذاتية أو أيديولوجية؛ فما 

الفرق؟ إذا كانت في آخر المطاف سينما ليس 

 .لها عالقة إال بمؤلفها
 

لكني لخصت التيارات ! هذا صحيح ■

ع إلى المصادر؛ هناك وبالرجو. الموجودة

. وما تقوله أنت هو واحد منها. ثالثة تيارات

التي « سينما الحقيقة»أعتقد أنك تتذكر ما يسمى 

كانت تستبعد المونتاج باعتبار أن المونتاج هو 

فنشأ عن ذلك؛ شيء . شكل من أشكال التزييف

جديد هو اللقطة المشهد؛ حيث تتابع األشياء؛ 

. اللقطة دون انقطاع وال يتغير المكان؛ وتستمر

كانت هذه محاولة األمانة للواقع؛ وقد لعب هذا 

ا في األربعينيات لكن النقطة المهمة في . دور 

تلك الفترة؛ التي كانت نقطة تحول وحققت شيئ ا 

جديد ا؛ هي طريقة أفالم وكتابات آيزنشتاين؛ 

حققه أورسون ويلز في فلم وبخاصة بعد ما 

لمونتاج البصري واستخدامه ل« المواطن كين»

داخل اللقطة ذاتها؛ وتجاور األشياء داخل 

اللقطة؛ ليس من خالل المونتاج األفقي كما فعل 

 . آيزنشتاين
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 .و من الجماجم العفنة المحشوة الفئران

معطر بماء حملت معولي الحديدى الصلب 

  النهرين

يكون النخيل عندما يهز نفسه رطبا حلو   حيث

 احمر

 وعندما صرختها، هزت ريح الشوارع سمعي

 ما سمعه نبوخذنصر ، حطام اللوحات العظيمة، و

 إساءة األجيال فهمها

 .من الجهل باالناشيد المقدسة والحكمة

سعف أخضر مستدام ، عشب المرسم كسرته 

 جدران طين منخفضة

لى ظهري جمر اعددت نفسي أكثر، حمل كفي ع

 من الحجر ،

فكرت بعد ذلك عندما غطت الشمس غروبها في 

 النهر ، وسرعت

 من الرجال مثل جلجامش وانكيدو و اوتنابيشتم

 او خومبايا

 إرادة األجداد والشعراء ، أكثر حيرة وشدة،

في الذاكرة اآلن الطوفان من قبل كل جريمة 

 .جارحة

يتعفن  الحلم األخضر في العالم آنذاك  كان العصر

 حجر المرسم

 . الذي أصبحت رائحته الكريهة من االنهيار

ال يزال العفن المعاصر معنا، حين ذهب الرجال 

 .الحضارة

طائر الرماد الميت   ولكن عشتار ، كما يتم الرفع

 في مهب الريح

التي تحفز جمرة عقل الثور السماوي، الحكمة 

 السوداء ،

 .رمادعشتار حيث أعيننا تحترق من نثر دون ال

اشتعلت كما المرسم في الغضب، وحين ظننت 

 بقدوم إنكيدو انكسرت حزنا،

اذ بعض العبيد المتعفن، يمرحون القتل في هذه 

 البحيرة الضيقة من األلوان،

 ولكن ال يزال فحم عظامي يقاتل للرسم،

ا من هواء  كان ذلك النسيم األبيض مرة واحدة أيض 

 الربيع

 مستعمرة العشبة الخالدة،

 نليل مثل بلدنا، جزء من الحزن، قطعة مطر منإ  

 التراب المبلل، قطعة اناشيد

عن طريق قنوات رغوة أنهر دماء المرسم 

 العظيم،

و الطوفان العابث ال ينفصل من فصول سردية 

 .مريرة

الرحمة الخالدة : كل شيء في المرسم له خاصية 

 .ال تنتهي

 :الزمن يختلف عن ترتيب الشفقة  وهذا

تظاري قريب لك، إذا كان قصير وكذلك ان

 .صديقي
 

 ـــــــــــــــــــــ
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 ................ ت ت أ  اض  ر   عظي 

 

 

 
 

 
   
 

 

   شعوب الجبوري. د.أ       

 
الرغم من انهيار المرسم العظيم، لدينا في  على

 اللوحات

صنعة إرادة جداريات ألوان خطوط االيقونات 

 المستقيمة و

تأمالت يصنع منها المجد، إلى أقواس قزح  

 الشتاء،

ال يمكن الفنان أن يمر عليه وقت طويل قبل أن 

 يتشرب الزيت في الظالم، و

إليها يحمل ذواتنا عمق ا صادرا، لدينا من نورنا 

 . . .في الرماد

 النخيل حيث بدلته معفرة باأللوان، دفن الجرة

اذ الحجارة الخزفية فقط، أغشية قماش اللوحات  

 هذا المرسم العتيق،

تراب اتنقبه بحرقة، واالصوات التي تختلط 

 فتياتها األحالم

الشبيهة بالنهر ، تطرد من ثيابها المزركشة 

 بيوتات العناكب

 بقطعة قماش،  لها مذياع وتحت األنقاض أغنية

تسمرت وقتها، نشبت كتب الزقورة العظيمة،  

 مآثر

 .أبقتني على ملف مخالب القيثارة، االباء األوائل

 صرخت حال األفواه كرب البوابة االشورية

 بالرماد ؛  حال طائر الجمر

النبوه الدافئة كانت تعزف أناشيد أعرفها، تتأمل 

 فيها

 ما وصم عنها العار؛

حظة، تم غمرة الركام، جلسات أريكة في الل

 خشبية، وسعف متيبس

تطايرها لحن متأخر ، وعجلة نقل يعلوها بقايا 

 نخيل

 وثياب سومرية بالطمي تحت الوحل،

 .تثبت أقدام المارة من على فضالت الماشية 

 ثلة غربان، تحوم عنها

ا لألشجار  طيور كاسرة تجثم انتظار 

ها الكلمات والنبوع الدافئة استقرها، أشاطر 

ا   صرير 

 .أغصان الكالبتوال

اتسرع رائحة القراطيس، يلتصقنا المتن بالجلد 

 الميت

 .في زكام األنف جذام التاريخ المر

 الوداع الخالق للدفء، لون-  قطنت أنهار

 حقول الخضراء السواد،

  لون الحزن الميت، وداعا أيها النخيل والطيور

 !السعيدة

 
 

 

 

 

 

 

بساتين دماء الرخاء البابلي، مثل الرخام المبلل 

 في المطر، مجد من حجر،

أزدهر منبع إشراقة الجمال كلمات حفرتها 

 جدران المرسم

غروب الشمس،  وألوان الفرشاة المتساقطة من

 حين ذهبت، مستقيمة صحيحة

ولكن حين ينكسر العشب في سلسلة من 

 األشجار

 يرن النخيل العظم، بأسمائه،

ينشد بأسمائها المدن السومرية الموجودة أسفل 

 رطب النخيل

و القصب والبردي الميت، يحيها جنح الطير 

 يرفرف لألناشيد،

 ابحثها معه بشغف، وانظفها اإلدراك

حيوانات الميتة أو الشيء البشري من بعض ال

 من الغزاة

ومن الذين سقطوا ضحية من أيام الشر ، من 

 .أزمنة كتب الشر

يبدو أن المحاصيل األصلية شحت ما اليها من 

 ،…القمح

ساد القحط بعد حين كانت البصل المالح، 

 …والليمون اليابس الحامض

 أسمعت القيثارة، نمت جانب النهر اليها

الذي يسد رمق النهر ؛ ذهبت  في ذلك الطمث 

 لصيقة المجارف المستبدة،
 

 
 

أحفر من األلوان ثياب قماشة اللوحة الخالدة عن 

 اوروك

ذهبت دفء خرير رخامة سحرية، عظمتها 

 النهرية في النسيم

ذهبت كما فتياتهم اللطيفات مع الجرار الفخارية  

 لألنهر،

 كان النسيم لحنا خصبا من اشعة الشمس

 .هر اليهن، لطمس األذىيتدفق الن

 لقد تسلقت جدار المرسم المهدم،

 مع المشغوالت السومرية 

من الحرفيين المنفيين الذين يحمون بمعاولهم 

 هذا المرسم العظيم

 الشعور بالذنب،  ربما من االرتباك باالنتماء، او

 ولكبح المرتزقة من إيجار الدودة القاتل
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  يحيى علوان              

   

 

 َ  َط الجدا 

 
َمـْن يَه شُّ َعنّـي أَنسـاَم نِسـياٍن يَتََمطـّى مثَل * 

 ث عبـاٍن يستيقظ  على َمهله تـّوا   تحتَ 

ٍة   ؟...شمٍس شتِويَـّ

ـد ِب الـذكـرى ؟  َمـْن ي عين نـي ا مِسك  به 

كيَف .. قََط الجـدار  ، فبَعثََرِت الريـح  أشيائيسَ 

هـا ؟  أَل مُّ

أيَن أ علِّـق  قصاصاتَي الصغيرةَ، أستعين  بهـا علـى 

نهـار ؟  النسيان، والجـدار  م 

نهـار ... أَيـَن أ َعلِّـق  اللوحـات والص ـور  فالجـدار  م 

 ؟

ر  ِظلِّـي، يؤنِس  غربَتي والجـدار  ... أيـَن أ سـّمِ

نهـار ؟  م 
 

 
 

 ، ص نـي، لََهفـي يَلَهث  ـزني يَقـر  أَيـَن ألَصـق  ح 

نهـاْر ؟  فَـَرحـي يَشرق  بـي والجـدار  م 

أيـَن أ علِّـق  مـرآتـي، تصطـاد  قََمـرا  يتلَصَّص  من 

نهــار   ؟الشباِك ، والجـدار  م 

ع ـريْي أمـاَم عيـوِن الجـار، فالجـدار   َمـْن يَست ر 

نهـار ؟  م 

أيـَن ا علِّـق  أَزهـارَي األولـى، َجفّْفت هـا فـي ك ت بـي، 

 ..تِ انتظـارا  ألَميـَرةٍ لـْم تـأ

نهــار ؟  أيـَن أ َعلِّــق  كـلَّ هـذا والجـدار  م 

َمـْن يحِمـل  إِلَــيَّ صنـدوَق َجـدَّتِـي الصنـدََل، 

عـا  بمساميَر كَرويّـةَ، ـَرصَّ  م 

ه قبـَل أْن ينهـاَر  الرأِس ، أَضـ مُّ فيه مـا كنت  أ ِعلَّقـ 

 الجـدار ؟

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

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

علـى َمـْن سيتكيء  الـراء  بعـدَ أَن َسقََط الجــدار  

 ؟... وانهــار 

 
 

 

 

 ...الهب ط إلى أعلى
 

لمي كما في حسرت ي، أهبط هبوَط النِعَِم أو في ح 

 اللعنات، مدفوعا  بقوةٍ خرافية 

 .  ال ت ميز  بين النِعَمة والنِقَمة

كأنَّ الهبوَط  ي رّمم  خرابي، ي رتّق  شروخي 

 ويرصُّ إنكساراتي،

 .. أهبط   إلى السماء

فال   فالصاعد  يتوق   إلى الوصول، أما الهابط  

 ي ريد الوصول، 

في هاوية تستطيل وقد كي يبقى يرقص طويال  

 ! تضيق  حتى لَتبدو أنبوَب عواء

قَمطا   َسفَري في هاوية الجمال عمودي ٌ، م 

 .بالسحاب، حيث ال مكاَن للشجاعة أو الغضب

وكلما ضاَق قاع  الهاوية، إتسعت سمائي 

 ..! الخاصة

 .فأروح  أتوسد  ِخشخاَش الكون

وس"كأني إستوطنت  الرحيَل منذ زمِن   ، "دَْقناو 

 ِربت  زيَت الوحشِة األسود، شَ 

حتى صاَر للحزِن .. وغدوت  غريبا  عنّي 

 ..َسكراته

لكن كيَف لي أ خاطب  النسيان وأَهمس  في أذِن 

 !الليل عن نهاراٍت تخون  ِجلدَها؟

وكيَف لي أ طلق  عصفورة  جديدة من دِم خطأ  

 !  قديم، يبدو مثل وردة مجفّفَة؟

بالكلماِت نَفَقا  للمعاني كيَف يتسنّى لي أَْن أَحف َر 

رةِ بالتابو؟  !والمفردات الم سوَّ

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

 ..!شحيٌح، أو شحيحا  يَبدو، ما تبقّى لي من َزَمٍن 

ولٌَع بـ قال " المستقبليين"و" المستقبلية"صديٌق م 

 لي عبر الهاتف كأنه يؤنبني

الحلم ..! لكن المستقبل يأتي على كل حال:" 

 !"؟..ذلك، لماذا ال تنتظروالوقت كفيالن ب

.. قوٌل أربَك لغتي فتكّسَرْت إبتسامةٌ على َشفَتي

 وإْذ استغربت  من يقينيَّته السرمدية، 

 لماذا إذن يتأخر بهذا الشكل؟   :" سألت  بسذاجتي 

إنني أَِشقُّ وأشقى في دروِب الحياة طول الع مِر، 

 دون أن أشعر بحضور المستقبل، 

 

 !!قيت؟فهل ثمة خلل في التو

   !!"أم ألنَّ المستقبَل ماٍض يسيل؟

 

 

 

    الجبوري الغزالي .د              
 

 

  أوليفيرا

 :محتوى الرسالة

 كمان أوليفيرا ،

 أوليفيرا حبة تين افريقي 

  .الكمان منتصف ذراعيها
 

 مساءات مريرة شعرها

 .الشواطئ واسعة مليئة بالحجارة والغناء

 أجلس أسمع معزوفات لحن متالطم،

 اشرعة زنجية،زبد البحر اليها، يحمل 

 فيها من حقائبي اسفار، شغف

  .حرارة حمراء، رمادية ، بيضاء
 

 نهر مرح من العاب اطفال ودمع أصفر ،

 اليها سمعي المتطاير  ينام

 .أخضر
 

 جسر حجري قديم،

 طحالب يابسة  تحت ضفتي النهر

 أشجار النخيل الرمادية المحروقة

 حزن اسفار إفريقيا المكلوم،  لحن

 لجنوب افريقية، الهفهاا( أوليفيرا)

 أرنو مخضر

 من بيت النوم الصيفي

  اغفو مع تمرجح غصن صفصاف

 في نهر، أسرح معزوفاتها

 .نعاس خالل أغسطس
 

 االنتظارات كانت اشد

 األيام التي أمضيتها، أسهر أوجاعها،

 كانت معي، بل ارافقها كتابة جديد

 الصحراء األفريقية

 أيام فقدتها ،

 صف ذراعيها،أوليفيرا ، انام منت

 .اضمها فئ المسافات الفناء

 أوليفيرا

 أوليفيرا

 األيام التي تكبر ، مثل العوسج،

 ،  مثل الكمان انام بعيد االن

  .أوليفيرا الموسيقى ذراعك المأوى
 ـــــــــــــــــــــــــ

 الجبوري اكد .د / الفرنسية عن ترجمة  *

 .. ن األعماقإب ا  ش ري 

 
 

 

 
 

 
   
 

 ..................أولي يرا
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 (11   1) ح       أح اث..         غ ا  
       

 عدنان الظاهر . د            
 

 

. ضيف هذه األسرة الكريمة حييت  أني كنت  

تبادلنا األحاديث التلفونية واتفقنا أْن أزورهم يوم 

ثم . جمعة فالجمعة عطلة ال دواَم رسميا  فيها 

أْن أصلها بعد ظهر  رتبّت برنامج السفرة للحلة

الخميس كما نّسقت مع بعض أقاربي هناك أمر 

مبيتي وأْن ألتقي مضيفيَّ نهار الجمعة على أْن 

تجري ... لكن . أغادر الحلة صباح السبت 

سقطت  فجأة  مريضا  في أشدِّ حاالت ... الرياح  

المرض ألما  ومعاناةٍ فاتصلت بهذه العائلة معتذرا  

د مشروع زيارتهم في الحلة أني ال أستطيع  تنفي

ألْم أقْل . فتأسفوا وتفّهموا ظرفي وحراجة حالي 

إنَّ الناَس مختلفون باختالف طبائعهم وتربة 

نشأتهم والمحيط العائلي الذي تربوا فيه ؟ لماذا 

حرصت هذه العائلة األكرم من كل كرم أْن 

تستضيفني وأْن أجّرب طعامهم وأن يروا إنسانا  

صل ترك الحلة في آب عام مثلهم حالوي األ

؟ إنه الدم النبيل يجري في عروقهم  3693

األصيلة حامال  أقوى وأنقى الجينات فلهم مني 

 .التقدير والتبجيل والشكر الجزيل 
 

 2الجزء  9حل ة 
 

 ( 3033تشرين الثاني ـ كانون األول ) 
 

 بغداد الي ظى ـ ال ائمة
 

! ي نائمة ، ليتني ثم ليتن/ ليتني وجدتها يقظى 

وجدتها كائنا  يحاول النهوض نافضا  تراب القبر 

عفّرة من رميم منفوشة . عن أكفانه  رأيتها امرأة  م 

الشعر نصفها يتنفس ورأيت  النصف اآلخر ميّتا  

رأيتها ن صبا  تذكارّيا  ما أْن يقوَم . مكتوم األنفاس 

جثة تحاول . حتى يتهاوى فيسقط على أّمِ رأسه 

شبّك حديد العودة للحياة تتنف س من خالل فتحات م 

رأيت  الحياة والموَت . قاٍس بارد ال روَح فيهِ 

يتزامنان ويتعايشان في صراع ظاهر ـ خفّيٍ 

شرِس ي حّسه الرائي لكنه ال يدرك كنهه وال يقف 

هل ستنتصر  الحياة  فيها على . على حقيقة أبعاده 

عناصر الفناء ومتى ؟ هذا هو السؤال الحيوي 

 . ال ي ن  مالشاخص أما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صوت الصعاليك: شارة إ*  

  كذا تكل  باب فاطمة
 01/12/2011 :تاريخ النشر

 دار الكتاب العزيز :الناشر
             

 بقية في العدد القادم                           

 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 1الجزء  8ب ية حل ة 

 
 1622 األول كا  ن  ـ  رين الثا ت

 زيارات وتجواالت ميدانية * 
 
 

 آخر الجزء السابق
 

 

 :صرت ساعتها أردد قول المتنبي 

 َصِحَب الناس  قبلنا ذا الزمانا

 وعناهْم من أمرِه ما عنانا

ال ينسى رجٌل مثلي من أمثالك يا فتاة وسيّدة 

نفسها وتصرفاتها فهل هي التربية الشخصية أم 

 ة أو كلتاهما معا  ؟التربية العائلي
 

 ـ وفاء الُكتّاب و جال ال كر والث افة 3

زارني في بيتي ولمرتين اإلنسان والمفّكر 

والكاتب الرائع األستاذ وجيه عبّاس الموسوي ، 

أهذا ! كان اللقاءان مثل خطفة خيال . أبو علي 

هو وجيه عبّاس نفسه الذي واكبت  مطالَع كتاباته 

مذاك معروفا  إالّ للقلّة األولى وما كان الرجل يو

القليلة من الناس ؟ كتبت  له يومذاك معربا  عن 

إعجابي بكتاباته وشجعته على المضّي ق د ما في 

ردَّ على رسالتي فورا  . نهجه وأسلوبه في الكتابة 

شاكرا  وكان رده في غاية األدب والتواضع مع 

إتفقنا على أْن نلتقي . ثقة عالية بالنفس والمستقبل 

شارع معين أمام مخزن معين في حي أور  في

وكان اللقاء األول إْذ شّخصته على الفور فوجهه 

هو هو كما هو معروف في الكثير من وسائل 

كان اللقاء . اإلعالم ال ت خطئه عين  الرائي أبدا  

األول في بيت أقاربي قصيرا  مختصرا  شرب فيه 

ن فنجان قهوة ال أكثر لكنه قدّم لي كتابيه الضخمي

ر ) األول بعنوان   3010/ عولمة بالدهن الح 

الذي نشره تباعا  على شكل حلقات ( صفحة 

. قرأت أغلبها أو جميعها في العديد من المواقع 

/ هكذا تكلَّم باب  فاطمة ) كتابه الثاني بعنوان 

تصفحته . جديدٌ عليَّ جلُّ ما فيه( صفحة  919

ّسر في بعض األماسي في البيت وقرأت  منه ما تي

. وما سنحت لي به ظروف البيت والصحة 

يعرض األستاذ وجيه في هذا الكتاب نظريات أو 

فرضيات أو وجهات نظر جديدة جريئة في 

مسائل قديمة خاض فيها كثيرون قبله فيما يخص 

خالفات مستعصية وجدت لها المناخات المالئمة 

الجديد هو . بعد وفاة نبي اإلسالم دمحم بن عبد هللا 

ت أبو علي األكثر من جريئة وقد قلت له تفسيرا

في اللقاء الثاني إنها تفسيرات ووجهات نظر 

 .قابلة للنقاش والجدل 
 

في لقائنا الثاني جاءنا تحت قيادته سيارة فورد 

 يعل في هذا اللقاء كان أبو. جميلة رباعية الدفع 

 معه أكثر إنفتاحا  فتناقشنا في أمور شتّى والحديث

 

 

 

عرض لي مشروعا  ثوريا  غير . غٍر ال ي ملُّ م  

مسبوق يتناول فيه قضيه إكتشافه لوزن أو بحر 

أو تفعيلة جديدة تنتظم آي السور القرآنية قال 

تفاصيل هذا الكشف وإني  إنه بصدد نشر

شخصيا  أنتظر ما سينشر األستاذ وجيه بفارغ 

لشعر الصبر ألني مهتمٌّ بمسألة موازين ا

وجدت  أبا . وإيقاعاته الوزنية وغير الوزنية 

علي بحرا  ووجدته موسوعة ثقافية متعددة 

الجوانب ثم وجدته شابا  خجوال  كثير التواضع 

ال يمتُّ بأّيما صلة لموضوعات ما ينشر على 

المأل من صرخات وفضائح وشتائم محسوبة 

[ سوقية فيها سباب وفشار فاضح ] وتعبيرات 

تني الظروف اللعينة المتقلبة فلسوف إذا ساعد. 

أكتب عن بعض ما ورد من مقاالت في كتابه 

وجيه عباس ( . هكذا تكلم باب فاطمة ) الثاني 

عالم متفّرد وإنسكلوبيديا يفتخر العراق بها 

 .وبأمثالها 
 

 
 

لم ألتِق األستاذ وجيه قبال  فما تفسير ميله للقاء 

عن بي في بغداد ؟ كان دائم السؤال عني 

طريق إبنتي قرطبة والسالم عليَّ ثم فاجأني 

ذات مساء األستاذ وفاق الجّصاني بأْن بلّغني 

نعم ، الحديث عن وجيه . سالَم وجيه عبّاس 

عباس حديث ذو نغمة ومذاق خاصين لذا 

عاهدت  نفسي أْن أكّرَس القدر غير اليسير من 

جهدي للكتابة عن بعض مقاالت وأطروحات 

 ( .كذا تلكم باب  فاطمة ه) كتابه الثاني 

 ـ كرُم كراِم ال   س ووفاُء كريماته  4

ذكرت في بعض الحلقات السابقة أنَّ َمَرضي 

فاجئ حاَل دون تلبيتي لدعوة على الغداء  الم 

تفّضلت بها عليَّ إحدى العوائل الحالوية 

قبلت الدعوة إبتداء  وكنت  مسرورا   .العريقة 

رّبِ هذه  أني سأتشرف بالتعرف عن كثب على

 العائلة وأبنائه وبناته وإني سأفتخر وسأفاخر ما 
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األوسكار في دور البطولة الثانوية، العمل غير مكتمل لالسف النه يحتاج بوستر ابيض 
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 البغداديالكا يكاتير 
 1613ي 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    

 
   

 

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


