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 بالشهر مرتين سياسية مجتمعية ـ تصدرثقافية                  
 

 

   الرصيفعلى حافة 

 

  
ر كثيرة كاألمن واالستقرار تشغل بال المواطن العراقي في الداخل، ونستطيع القول من خالل أمو

متابعتنا لألوضاع منذ السقوط وإلى يومنا هذا، إن من أهم األمور التي يحرص العراقيون على 

لميليشيات حماية المواطن وعدم السماح باستباحة دمه على يد مجهولين أو منتسبين : تحقيقها هي

معرفة السقف الزمني لمعالجة الفوضى السياسية واالقتصادية ... الهوية والتبعية؟و المنشأ متعددة

اقي وعائداته أين يذهب النفط العر. عرضها، أيضا، الكشف عن أسبابها؟والسائدة على طول البالد 

كم هي أموال . ؟ومن المسؤول عن اختفائه من األسواق العراقية ولحد اليوم؟منذ أول أيام الغزو

لسد العجز . ولماذا ال توضع تحت تصرف الجهات العراقية؟... العراق الموجودة في البنوك الدولية

صيانة البنية التحتية التي تضررت جراء الحروب وأعمال النهب العمل على المعاشي للمواطنين و

 ؟والفساد والسلب
 

ياة اليومية على المستوى الفردي وال يخفي العراقيون امتعاضهم من التمييز المفرط في مفردات الح

تتحكم . والجماعي، الذي تمارسه فئة مستهترة، أتت من خارج الحدود، ال رصيد شعبي وسياسي لها

جعل الساحة العراقية  بمقدرات بلدهم ومستقبله بتوجيه وضغط خارجي، إيراني وأمريكي

يشعرون بمرارة عندما يجري التأكيد على ذكر الطوائف والقوميات باالسم إال العربية ... مفتوحة

لماذا تتدفق : يتساءلون أيضا. تم تجاهلها وعدم ذكرها في مسار الحديث أو الخطاب السياسيي

ة الزراع واردات تحصد ،لوحدها لكنها ،ب والحصارواألموال للمناطق الكردية التي لم تنلها الحر

ضرائب من الدولة  دفع مستحقاتدون في كردستان العراق ة وموارد الحدود والنفط والصناع

ق الوسط والجنوب ألبسط مقومات الحياة اليومية من ماء وكهرباء فيما تفتقر مناط. اإلنتاجوفوائد 

عن ناهيك  للبنى التحتية ودمار خرابإلى ما تعانيه تلك المناطق من وغذاء ودواء باإلضافة وتعليم 

 .لقتلل من التعرض وخوف يوميةمداهمات و خطفو بطالةمن  عقدينمنذ  شبابها عانيهيما 
 

م متى تنتهي معاناة النازحين والمهجرين العراقيين عن ديارهم عنوة، وتنتهي مآسيه: واألهم معرفة

، قد أغلقت 0202إذ كانت السلطات العراقية بحلول نهاية آذار مارس . وعودة البسمة إلى وجوههم

. ودمجت جميع مخيمات النازحين تقريبا، ولم يتبق سوى مخيم واحد في نينوى وواحد في األنبار

ردين أدى هذا اإلجراء من قبل السلطات المركزية إلى تشريد اآلالف من البالغين واألطفال المش

ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى السكن أو الخدمات األساسية . داخليا أو تشريدهم مرة أخرى

فيما ال زال أكثر من مليون ونصف شخص في العراق يعتبرون . مثل الرعاية الصحية والتعليم

ين وأجبرتهم المعسكرات، هددت قوات األمن العراقية النازحوأثناء التحرك إلغالق . اخليانازحين د

العودة إلى السماح بأي بديل أو لحد الساعة على إخالء المخيمات في نينوى دون أن تعرض عليهم 

فيما ظل النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية يواجهون . مناطق خارج مقاطعاتهم األصلية

نه كان ينظر إليهم كان عليهم أن يتوقعوا طردهم أو مصادرة ممتلكاتهم أو تدمير منازلهم أل. عقبات

واألنكى من ذلك تعمدت قوات األمن حرمان النازحين . على أنهم من مؤيدي داعش المشتبه بهم

داخليا من الحصول على وثائق األحوال المدنية الضرورية لحرية التنقل والحصول على الخدمات 

ف الصخر بحقهم، فيما دعا قادة وحدات الحشد الشعبي إلى تطبيق نموذج جر. الصحية والتعليمية

 .للعائدين" التوطين القسري"إعادة 
 

، من "القوانين المدنية"أنه لمن المؤسف أن يعد العراق صاحب أقدم حضارة بشرية ومنشأ أهم 

. أكثر الدول التي يعاني مواطنوه من اإلهمال القسري على كل المستويات، االقتصادية والمعيشية

إلى . كان، انعدام السكن وفقدان األمن والرعاية االجتماعيةزيادة البطالة والفقر المدقع بين الس

جانب انقطاع الكهرباء وتفاقم انعدام األمن الغذائي ونقص مياه الشرب، وبالتالي إلى مزيد من 

... تحقيق العدالة المجتمعية خاصة في المحافظات الجنوبية األشد فقرا وإهماالبهدف االحتجاجات 

  .!لألسف دون جدوى

 
   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

. والمذاهبالقوميات والطوائف، األديان 
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؟

ن لعودة البسمة لوجوه صدمتها األحزا
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
 

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

 

   ل  لم  ا     ال 

 

   

 

 ال ط  ل جم    ال    أس س الُم   

في االول من يناير ـ كانون الثاني منذ انطالقهما 

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

آلراء سياسية تتعلق بشأن  ايضا ، عدم الترويج

 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

ا من مقاالت وآراء ليس نعتذر عن نشر ما يردن

  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 

 .المباديء

   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 
 يةالسياس. .المتعلقة بالشأن العراقي

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

 .  ةموضوعيالقواعد العمل الصحفي وب
 

في كل األحوال إننا نطمح لمزيد من الدعم 
وإبداء الرأي، وال نستثني النقد والنصح 
 ً . بهدف تطوير الصحيفة، شكال ومضمونا

ت الداعمة لما نقوم نأمل الكثير من المبادرا
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 .................يمتصم
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 ة سيستمرالطائفيوغضب تشرين ضد نظام الفساد ...إرحلوووو

 :ت تظر اإلجابة ال تساؤ
 
 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 عدملمصلحة من

 .؟المسؤول

 محاربة الفساد عن  لماذا يغض القضاء النظر

  ومالحقة الفاسدين؟

  يحصر السالح بيد الدولة والقضاء لماذا ال

 .ميليشيات األحزاب؟على 

 لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟ 

  لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء

 بما يتناسب مع الدخل العام؟ والنواب

  الوزراء و الرئاسات واتبر 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  0222المسروقة منذ 

 ؟ في الداخل والخارج الدولة وعقاراتها

  ل   ذا؟لماذا ال يُ    قا  ن  ن أين 

 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

 .ي حكم دون الرجوع لرأي الشعبأل

 لسياسية ا ذاهبهمالعراقيون على مختلف م

 . متساوون أمام القانون والدينية والقومية،

  ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على

يرعاها ، وحقوق الجميع يجب أن أخر

 . يصونها الدستورو القانون

  حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية. 

 الشعور باالنتماء  مبدأالعراق للجميع، و

 .  ال مناص عنهما والهوية

  ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل كي

أفضل، على الدولة تقع مسؤولية رعاية 

والصحة  وتوفير العمل والتعليمحقوقه 

  .واألمن له والعدالة االجتماعية

 جتماعية دون دستور حضاري العدالة اال

حكماء وأقره الشعب، ال يمكن أن أعده 

 .بشكل عادل تتحقق

 بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك  لفسادا

ـ طائفية ، تحميه سلطة للقيم واألخالق

منحرفة، شريكة فيما آل اليه من  شوفينية

 .  وضع خطير على الدولة والمجتمع

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

تجاذبت  .بل هو مركز العالم ،االطراف الدولية

اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا، 

وكما . دنيااشعاعاتها الثقافية وجابت ال ومنه نبعت

بغداد  ستبقىكانت بابل حاضرة العالم القديم 

 .والثقافة مدينة للعلم وتبقى حاضرة العالم

 

 

 

 ... المطل ب؟
 

تغيير وتعمل ل العدالة المجتمعية تحقيق إلىن وكل القوى التي تدعو على المنتفضي

فاضة  هداف االنتأ لتحقيقسياسي والجماهيري ن تواصل الضغط الطبيعة النظام، أ

 يجهد ذإو.. ي جهة كانتأليها من وفضح محاوالت االلتفاف عوتأمين مستلزماتها 

ضع عليهم و ،صفوفهم لتوحيد العراق محافظاتفي جميع  تهاقياداواالنتفاضة تنسيقيين 

يحدد  وطني سياسيبرنامج وإعداد  لضبط إيقاع الحراك التشريني موحدنظام داخلي 

م لاألحزاب الطائفية، الذين  نييسياسل نأن ال يسمحوو .مستقبلال مسارات العمل نحو

 العراقاحتالل وصولهم بعد منذ  ال الفشل والقتل والخرابللعراق ومجتمعاته إيجلبوا 

ألجل البقاء في  ،يقاع بهمإلاأو  االلتفاف على مطالبهم،، لسدة الحكم  0222عام 

   ! حزبيةـ الطائفية وال هم الفئويةمصالحالسلطة وتأمين 
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التخوف من الالئحة التي تم تداولها، : بإحتصار

موادها  ،ليس مغزاها فحسب، أنماأن يتم تجيير

 كلمة لصالح الحكومات وقمع منتقديها كلمة

 .مستقبالا 
 

هناك الحقيقة الكالم كثير بهذا الخصوص لكن 

أن عقوبة السجن وسلب  :نقطة مهمة وهي

اإلنسان حريته هو تعسف وتطرف الستخدام 

قانون ال يمس المتهمين بصورة مباشرة بل 

حرية التعبير عن الرأي والطباعة بيتعلق 

 يكتفت أنمن األولى  ، عندئذ يكوننشرالو

 انتهى(( .لماليةالمحكمة بالغرامة ا
 

إنه لمن الغرابة بمكان انقالب بعض المثقفين 

والحقوقيين القانونيين على مبادئهم ومواقفهم حد 

قلب المعادلة وااللتحاق بركب المطبلين لتجميل 

 بـأو ما يسمى " وثيقة المحتوى الرقمي"صورة 

والدفاع عن " قانون مكافحة المحتوى الهابط"

الذين كانوا بأالمس أيديولوجية أصحاب السلطة 

القريب على نقيض مع مفاهيم وممارسات نظام 

البعث اإلدارية والسياسية والقانونية، األمر الذي 

جعل األزمة تتأرجح بين العودة للنهج القديم أو 

، "العملية السياسية" بـاالنهيار الكامل لما يسمى 

وكالهما يزيد من عوامل نجاح مخططات 

 .دودالمستفيدين من خارج الح

إن نظرية صدام في عدم إعطاء الفرصة ألي 

طرف عراقي تحقيق أحالم المجتمع وحكم 

البالد بالطريقة التي يراها مناسبة ألبنائه دون 

تمييز، هي النظرية نفسها التي يدور في فلكها 

من اعتلى السلطة من بعده منذ عقدين من 

 .الزمن
 

ان واحدة من فقرات هذا القانون تجرم كل ]] 

بالنظام الديمقراطي في " ينتقد ما تسميه من 

العراق او الخروج عن الدستور والقوانين 

ووفق هذا التوصيف فأن أي شخص " النافذة

ينتقد نظام المكونات والطوائف والمحاصصة 

التي  القانون حسب مسودةفهو معرض للمسائلة، 

 [[.2191 تعتمد على قانون سنه نظام البعث عام
 

   ظمة البدي  ال راق عن  (( منقول))          

 

عبّر عدد من الناشطين والقانونيين والمراقبين ]]

للشأن العراقي، عن مخاوفهم من استخدام الئحة 

تنظيم المحتوى الرقمي التي تنوي هيئة االعالم 

المدونين " لتجفيف اقالم"واالتصاالت إقرارها، 

لكبح "على مواقع التواصل االجتماعي و

، فيما يتعلق بالتعاطي "األفواهالحريات وتكميم 

والفساد المستشري في " الفشل الحكومي"مع 

 [[.البالد

 

 ش ق  ي زعن   ((منقول))

 

 

 

 

" عصبة السلطة"اعتاد العراقيون على مفاجآت 

الحاكمة وحيثياتها على حياة المجتمع والمواطن، 

أيضا على مستقبل البالد وانعكاساتها على عدم 

فاإلنذار بتعديل قانون . هتطور العراق وإعمار

االنتخابات والعودة إلى وثيقة المحتوى الرقمي، 

لم تكونا محض فكرة طارئة كمن تخطر ببال 

فكالهما كان . العب النرد للترفيه عن نفسه

خالل " العصبة"مطروحا على جدول أعمال تلك 

مباحثاتها حول استالم السلطة بعد إعالن الصدر 

الفائزة بعد ثمانية أشهر  استقالة مجموعته النيابية

وعدم قدرته على شل  0202من إجراء انتخابات 

كتلة "، بسبب مراوغة "اإلطار التنسيقي"

من جهة، وكيد مجموعة الكتلتين " المستقلين

الذين " الكردية البرزاني"و " السنية"الفائزتين 

اللعبة "أشاروا إلى أنهم يراقبون المشهد السياسي 

أنهم كانوا يلعبون في  عن كثب، بيد" الغامضة

، مستمرون في "لعبة انتهازية"ذات الوقت 

الحوار مع القوى واألحزاب الممثلة في البرلمان 

، الذي ما "اإلطار التنسيقي"وبشكل خاص مع 

برح يتحدث جهارا عن تعديل قانون االنتخابات 

لسان حال " أعداء األمس"في حالة تمكنه مع 

شكيل الحكومة من العودة إلى ت" حلفاء اليوم"

. التوافقية لضمان الفوز في االنتخابات القادمة

وفيما بعد وألسباب سياسية كيدية ترتبط بمستقبل 

نكون أو ال "وجوده أي اإلطار من حيث نظرية 

، شرع الراية للحديث عن محاولة تمرير "نكون

الوثيقة "مسودة الئحة تنظيم المحتوى الرقمي 

كل ذلك . نإلقرارها في البرلما "الملغومة

باختصار يتعلق بمستقبل تلك الكيانات على 

استلمناها وبعد ما "الساحة السياسية على قاعدة 

  ".ننطقها 
 

كتب شاب أكاديمي فنانا من ثوار تشرين ))

هاي بعض النقاط بخصوص قانون ... متسائال 

 :المحتوى الهابط
 

إذا كانت الحكومة جادة بإصالح المجتمع 

 :ابط فلم الومحاربة المحتوى اله
 

تبدأ بإعادة النظر بالتعليم اإللزامي بدال من * 

 التجنيد اإللزامي
 

 إعادة العمل بالمسرح المدرسي* 
 

القضاء على عصابات التسول من األرامل * 

 واأليتام وإدخالهم في برامج إعادة تأهيل لكي

 .يكون نفعا للمجتمع ال ضرر عليه
 

 ..تفعيل قانون تجريم عمالة األطفال* 
 

 هنالك سؤال مهم جدا
 

 معاييرمفهوم وما هي اآلداب العامة وهل هناك 

 موضوعة لها؟

  وهل كلمة اآلداب مطلقة أم نسبية؟

 

 
 

 
 

  

 !! ب  د ا  رعبة" وثي ة  لغ  ة"الم ت ى الرقم  

  

 
 

 

 

   

 

 

أن هذه الالئحة تحمل في : فيما يرى البعض

ياتها سالحا ذو حدين، وفي فقراتها بنودا كثيرة ط

حرية  وأهمهابشكل يقيد الحريات " ملغومة"

التعبير، مشيرين إلى أن هذه القوانين ظاهرها 

إيجابي لكن باطنها سلبي غايته إعادة البالد إلى 

 .الدكتاتورية"
 

الماسكة " االطراف السياسية"يبدو أن على ما و

. ن نفسهاحة تحصيهذه الالئبالسلطة ترغب من 

تكميم المواطن هو استخدامها لخشاه لكن ما ي

  بنود ها تحتوي علىانحيث  .التي تنتقدها االفواه

ملغومة بشكل تقيد الحريات، وخصوصا حرية 

 :من أخطرها ما ورد فيها من فقرات ."التعبير

هي نقد الدولة والسلطات والشخصيات، حيث 

ها لغم سميت استهدافا، وكل كلمة استهداف في

 ."خطير على حرية التعبير
 

البالد على "ان  :يقول الناشط المدني، عمر الطائي

 شفا حفرة من الهاوية واالنهيار، والقوى السياسية

الحاكمة ال قدرة لها على معالجة الفشل، لذلك تلجأ 

ا بعد الوعي السياسي  إلى تكميم االفواه خصوصا

طيح للشباب بعد تظاهرات تشرين التي كادت ان ت

بهم، لذلك يخشون من الشباب القادم الذي ال يملك 

 ".اال رأيه الحر وادوات الديمقراطية لمعارضتهم
 

طالبنا اكثر من مرة بتشريع قوانين تنظم "ويتابع 

ضوابط الرأي العام وغير ذلك، لكن بصياغة 

تخدم المجتمع دون جنبة سياسية، لكن لالسف يتم 

هذه  اهمال ذلك، وتجرى محاوالت لتشريع

القوانين بطريقة تكمم االفواه وتقدس السلطة 

وتهمل المجتمع الذي يعاني من الفضاء 

 ".االلكتروني السائب دون قوانين
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    را  الُ   ب  ال ح   .... ال راق 

 

   

 

 

ويخشى اإلطار التنسيقي الذي يحاول ان يدفع 

ات باتجاه اقناع زعيم التيار مقتدى بوساط

الصدر للقبول بالقانون، خروج الوضع عن 

  .السيطرة وتوسع االحتجاجات

وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم 

الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف 

سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة 

في آب الماضي التي تورط فيها  الخضراء

 .لصدر مع جهات مسلحة في الداخلأنصار ا

وشارك الزاملي فيديو سابق لممثل المرجعية 

عبد المهدي الكربالئي يرفض فيه الدائرة 

: وقال النائب في صفحته على فيسبوك. المغلقة

 ."ال للقائمة المغلقة، ال للدائرة الواحدة"

وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو 

اقع التواصل للكربالئي بشكل واسع على مو

االجتماعي خالل اليومين االخيرين الذي يعود 

 .0221الى عام 

ويقول الكربالئي في المقطع التسجيلي ان 

رأي المرجعية الدينية هو ال للقائمة المغلقة "

ا أن "وال للدائرة االنتخابية الواحدة ، مضيفا

القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين "

 ."البرلمان الختيار من يمثلهم في
 

اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة  وكانت

قد اعلنت السبت الماضي، عزمها الخروج 

بتظاهرات ضد محاوالت تمرير قانون سانت 

ليغو االنتخابي امام البرلمان اليوم االثنين 

 (امس)

تضرب "ان السلطة  واعتبرت اللجنة في بيان

 كل معاناة العراقيين، وتتجاهل" َعرض الجدار

لتتوجه نحو "ازمة ارتفاع األسعار والدوالر 

قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس 

 ."المحافظات في أروقة البرلمان

هذِه المسودة التي تنوي "وبينت اللجنة ان 

احزاب السلطة تمريرها لالنتخابات النيابية 

بغالف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل 

ا   ."غالبية الشعب والمرجعية سابقا
 

الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان 

: ان( المدى)عارف الحمامي في حديث مع 

حوارات جرت قبل عقد الجلسة بشأن وضع "

 ."صيغة نهائية للقانون

ونفى الحمامي قبل دقائق من إعالن بدء 

الجلسة ان تكون جرت تعديالت على القانون، 

الحوارات كانت تصب في اقناع "مبينا ان 

 ."معترضينال
 

وقبل ذلك كانت لجنة األقاليم في البرلمان، 

في تعديل قانون  وهي لجنة مساندة للقانونية

قدمت توصيات بشأن قانوني  االنتخابات،

االنتخابات النيابية وانتخابات مجالس 

 .المحافظات

*** 

 

 ا         ر  .. ج ار    

 

   

 
 

البرلمان يتراجع عن د ج اال تخابا  

الم لية  ع الت ري ية بسبب  خاوف 

 اع االحتجاجا  ن اتس
 

 8083 فبراير 82  المدىص ي ة    
 

 تميم الحسن 
 

نجح المحتجون والنواب المستقلون في منع 

القوى السياسية من المضي بتشريع قانون 

. «سانت ليغو»االنتخابات الذي يفرض نظام 

وأعلن مجلس النواب أمس، بعد تأخر عقد 

جلسته لعدة ساعات، تأجيل مناقشة القانون الى 

 .سبوع المقبلاال

وجاء هذا التأجيل عقب تجمع المئات من 

المحتجين خارج أسوار الخضراء منددين 

 .بالقانون الجديد

وبحسب بيان البرلمان يبدو انه جرى اتفاق على 

فصل االنتخابات المحلية عن التشريعية الذي 

كان في الصيغة السابقة للقانون التي أثارت 

 .اعتراضات كبيرة

االعالمية لمجلس النواب، أن وذكرت الدائرة 

صوت على تأجيل تقرير ومناقشة : "االخير

مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات 

لسنة ( 20)مجالس المحافظات واالقضية رقم 

 ."إلى جلسة يوم السبت الُمقبل 0222

نواب من  22وكان مشروع القانون الذي قدمه 

مج اإلطار التنسيقي، قبل اسبوع، قد طلب د

انتخابات مجالس المحافظات مع االنتخابات 

التشريعية والغاء قانون الدوائر المتعددة الذي 

 .0202شرع عام 

وتأخر عقد جلسة البرلمان المؤجلة من االسبوع 

 2الماضي بشأن تعديل قانون االنتخابات 

ساعات على موعدها المقرر في جدول اعمال 

 .البرلمان

دة قبل الجلسة واكد نواب اجراء حوارات متعد

في محاولة لتقريب وجهات النظر واجراء 

تعديالت في الساعات االخيرة قبل تمرير 

 .القانون

وفي خارج مبنى البرلمان كان المئات 

" سانت ليغو"يتظاهرون رافضين اعتماد نظام 

 .بعد يوم من التحشيد ضد القانون

وتداولت معلومات عشية انطالق االحتجاجات 

مية من التيار الصدري عن مشاركة غير رس

بعد مواقف معارضة للقانون الجديد صدرت من 

 .قيادات التيار
 

 

 

 

 

 

 

 Solidarity with us     م  ا م   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 ن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهمصوت َمن سقطوا إلستعادة وط                                 6ص 2123 مارس آذار ـ 10 84 العدد

 

 

 

     ح   

 

 

   

 

    

 
 

 

ُكِشف النقاب مؤخرا عن سرقة مواد ملوثة مشعة 

خطرة من موقع لطمر النفايات في العراق، 

 .. تحديداا، بصحراء البالد الجنوبية
 

كم  273)در رفيع في محافظة ذي قار وأكد مص

عن تعّرض موقع طمر للمواد ( جنوب بغداد

ا في الصحراء للسرقة من قبل  الملوثة إشعاعيا

 .مجهولين
 

العراقية عن المصدر " شفق نيوز"ونقلت وكالة 

ا في "قوله أن  موقع طمر المواد الملوثة إشعاعيا

الصحراء المحاذية لمحافظة المثنى الجنوبي يحوي 

ا  29ى عل قطعة حديد كبيرة الحجم ملوثة إشعاعيا

طن من التراب الملوث  0ويحوي كذلك على 

 ."المحيط بتلك المواد المسرطنة
 

 
 

الموقع المذكور تعّرض ايضا لسرقة "وأضاف ان 

قطعة حديد ملوثة، ويعتبر من أخطر مواقع  02

بث مرض السرطان في البالد، وسرقة هذه المواد 

يعني إدخالها بصناعة مواد منزلية قد تصل إلى 

 ."منازل المواطنين في أي لحظة
 

مي وعلى الرغم من انه لم يصدر أي اعالن رس

عن هذه السرقات لحد االن اال ان المصدر أوضح 

لجنة أمنية عليا شكلت لمتابعة هذا الملف "أن 

الخطير والذي أشارت فيه الى ضعف السيطرة 

األمنية في منطقة طمر المواد الملوثة حيث أن 

 ."كم عنها 02أقرب نقطة تفتيش تبعد أكثر من 

لهذا  اللجنة االمنية العليا المشكلة"وأشار إلى أن 

ا بتشديد العمل في السيطرات  االمر أوصت أيضا

األمنية على قضايا تهريب المواد المعدنية القابلة 

وتمت اإلطاحة ( الخردة -السكراب)للتدوير 

مؤخراا بمحاولتي تهريب حديد من هذا النوع إلى 

 ."خارج المحافظة
 

قطع الحديد الملوث وصلت "وأكد المصدر إن 

أربيل في اقليم كردستان أجزاء منه إلى محافظة 

موضحا انه .. وبالتحديد لبعض معامل الحديد

بحسب المعلومات فإن هذا سيتم العمل على "

صهره من جديد واعادة عملية تصنيعه رغم تلوثه، 

 ."بغية تحويله إلى مواد استخدام منزلية
 

 
 

 

 
 

زيارات ميدانية "ونوه المصدر إلى وجود 

رة في البالد مفاجئة لمعامل الحديد المنتش

لالطالع على المواد المستعملة في صناعتها 

وسحب نماذج منها لمتابعة ما إذا كان الحديد 

ا أم ال ا إشعاعيا  ."ملوثا

يذكر ان هيئة المنافذ الحدودية العراقية كانت 

تشرين االول اكتوبر  02قد أكدت رسميا في 

االف حاوية  2الماضي عن إخالء أكثر من 

 .لبحرية في البصرةخطرة من المنافذ ا

وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ عالء 

الدين القيسي أنه قد تم نقل هذه الحاويات 

لكنه لم " بحراسة مشددة إلى أماكن مخصصة

يشر الى عدد الحاويات االخرى الخطرة التي 

 .اخليت من مطار بغداد الدولي ايضا
 

يشار إلى أنه من بين تلك المواد التي تم 

ن الموانئ والمطارات العراقية إخالؤها م

مواد كيميائية )هناك مواد عالية الخطورة 

( نترات األمونيوم-مزدوجة االستخدام 

وغيرها من المواد خطيرة االنفجار والمضرة 

صحيا وهو ما تطلّب إبعادها إلى مخازن 

خاصة بعيدة عن المناطق السكنية والمنشآت 

 .الحيوية

 

 ألف دي ا    اب   050

  دوال 000
 

الجميع يبحث عن مخرج لتذبذب سعر صرف 

الدوالر أمام الدينار، بعدما تجاوز سعر 

دوالر ما  222ألف دينار مقابل  292الصرف 

تسبب بمزيد من االرباك دون بحث األسباب 

    .وسبل الحل
  

المواطنون قلقون من ارتفاع األسعار ويهددون 

بالخروج إلى الشارع في حال عدم عودة سعر 

  .إلى ما كان عليه وتثبيته الصرف

ال حاجة لخروج "حيدر، موظف، يرى أنه 

الشعب إلى الشارع للتظاهر أو للتعبير عن 

الحل بيد اصحاب "، معتبراا أن "غضبه

  ".، والكرة في ملعبهم(الحكومة)

كيف يعيش : "بدوره يتساءل جعفر، كاسب

دوالر تجاوز  222الفقير وسعر صرف الـ 

ا رئيس الوزراء إلى ، دا"ألف دينار؟ 292 عيا

 ".إيجاد حل للفقراء"

 
 
 
 
 
 

 

أحمد، بائع، يشير في حديثه لشبكة اعالمية إن 

آالف دينار،  4سعر الدزينة الواحدة ارتفع نحو "

ا أن "ومن شأن ذلك أن يؤثر علينا ، مضيفا

 2المواطن لن يشتري البضاعة التي يشتريها بـ "

  ".ف دينار آالنآال 4آالف دينار في السابق بـ 
 

فالبحث عن مخرج الزال دون في هذا السياق، 

في جدوى، اذ ان االحزاب المهيمنة على السلطة 

بمن  ةالكردية والسني والكتلاإلطار التنسيقي 

 وارئيس البرلمان دمحم الحلبوسي لم يوافقفيهم 

عقد جلسة استثنائية للبرلمان على  حتى اآلن

من ع كافية تواقيالعراقي على الرغم جمع 

 .أجل إيجاد حل للوضع الراهن،
 

ا رغم أن البنك المر كزي العراقي والحكومة أيضا

إجراءات للحد من تداعيات انخفاض قيمة  ااتخذ

الدينار أمام الدوالر، لكنها كانت غير مجدية، 

ألن الضغط موجه من خارج العراق ودون إيجاد 

 .حل له من الصعب عودة الوضع لطبيعته
 

 
  

ار المساعي الحكومية للحد من ارتفاع في إط

سعر صرف الدوالر، كان مجلس الوزراء 

، (0200كانون الثاني  22)العراقي قد قرر يوم 

الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع 

والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف 

ديناراا للدوالر الواحد، ( 2472)الرسمي البالغ 

ت السلع والخدمات من وهو قرار يشمل مبيعا

القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية 

الوطنية واألجنبية والوكاالت التجارية وشركات 

االتصاالت واإلنترنت ومبيعات المجمعات 

 .السكنية االستثمارية
  

االنخفاض المستمر لسعر صرف الدينار أمام 

الدوالر، أثر على جميع المناحي، وأثار استياء 

، حيث بلغ الوضع حداا يأملون فيه المواطنين

ألف دينار  242-247عودة سعر الصرف إلى 

دوالر، ناسين مطالبهم السابقة بإعادة  222مقابل 

 .ألف دينار 203-202سعر الصرف إلى 
 

***** 
 

  والدي ا  الزال يراوح ف   كا ه ..  اد  لّ ثة اش اعياً تسرق
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 وجهة  ظر جديرة باال تمام   

   

 

  د التراخيص  ير الد ت  ية جلس ال ز اء يتب ى ع 

 

 

 

 

   

 

    

 أحمد موسى جياد                 

 

 االيجاز اتابع وانا مرعبة امل خيبةب شعرت 

 السوداني دمحم األخ الوزراء مجلس لرئيس الصحفي

 على اسمع ما اصدق ال واكاد شباط، 7 يوم مساء

 رئيس ان ويبدو .النفطي بالشان يتعلق ما قدر

 "وتدوير احياء" على مصر التنفيذية السلطة

 شفافية وبكل تقديم دون السابقة المشاريع مقترحات

 األدلة على المستندة االقتصادية جدواها يديؤ ما

 يتأكد ان ودون الرصينة المحدثة والدراسات الثبوتية

 الطروحات يردد بل .الدستور مع تعارضها عدم من

 منطقي تحليل أي امام وبسرعة بسهولة تنهار التي

 من وبالشواهد وباالدلة بالبيانات ومسند ومقارن

 ويبدو .األخيرة السنوات خالل النفطي القطاع تجربة

 دبلوماسية" على مواكب الوزراء مجلس رئيس ان

 بزيارة القيام ينوي كلما ؛"الكارثية الترضيات

 مصلحة ويخدم، يهم مشروع، مقدما يطرح خارجية،

 توتال مع االتفاقية :سيزورها التي الدولة وشركات

 عقبة-بصرة النفط وانبوب فرنسا، زيارة قبل انرجيز

 جولة عقود تفعيل وأخيرا االردن، زيارة قبل

 الى اليوم زيارته قبل السيئة الخامسة التراخيص

 األخ النفط وزير استقبل السياق هذا وفي .االمارات

 توتال شركة وفد من كل الماضيين اليومين في حيان

 .... األردني والسفير انرجيز
  

 مجلس رئيس لالخوان مقدما اعتذر ان اود البدء قبل

 وللقراء المعنيين والمسؤولين نفطال ووزير الوزراء

 حيث المرة، هذه الشديدة صراحتي عن الكرام

 الحروف، من العديد على النقاط من الكثير سأضع

 الخطرة االتجاهات من والتحذير الى التنبيه في آمال

 واالولويات المدروسة غير والخطوات

 مزيد الى بمجملها ستؤدي والتي المقلوبة/المغلوطة

 بالمصلحة واالضرار النفطي القطاع يف التخبط من

 يجهلها من على قاسية فالحقائق .للعراق االقتصادية

  .يتجاهلها من وتدين

 األول، :جزئين الى الموجزة المتابعة هذه تنقسم

 سيئة الخامسة التراخيص جولة تعتبر لماذا يعالج

 بينما للعراق االقتصادي المصلحة مع وتتعارض

 خطاب في ورد ما على دالر الثاني القسم يتضمن

 والوزارة طرحه ما وتفنيد الوزراء مجلس رئيس

 .والوقائع والشواهد بالحقائق
 

 سيئة الخامسة التراخيص جولة تعتبر لماذا :أوال

 من أي بتنفيذ البدء عدم ويجب دستورية وغير

 .عقودها
 

 والحوارات المتابعات من العديد لي كان لقد

 الجولة تلك مساوئ حول والمنشورة المباشرة

 :يلي بما تلخيصها يمكن والتي

 

         

 التراخيص جولة وعقد اعداد مرحلة اشاب لقد ـ2

 والتصرفات والشكوك الغموض من الكثير تلك

 في التحقيق الى بمجملها أدت التي االعتيادية غير

 لم .القانونية واسسها ومصداقيتها مشروعيتها

 للتحقيق ينهائ تقرير أي نص تاريخه لغاية ينشر

 قبل من اليه اإلشارة رغم الموضوع بهذا المتعلق

 هذا فلماذا !!النفط ووزارة الوزراء مجلس رئيس

 التعتيم؟
 

 نوع من هو الجولة لتلك المعتمد العقد ان ـ0

 التحليلية النواحي ومن ،"األرباح في المشاركة"

 في المشاركة عقود فان والتنفيذية والقانونية

 في المشاركة لعقود "النقدي" الجانب هي األرباح

 والعيني، النقدي الجانبين، وكال ؛"العيني" اإلنتاج

 او للربح األجنبية الشركة "ملكية" ضمنيا يعنيان

 المحددة النسب حسب المستقبلي اإلنتاج

 الدستور مع تتعارض الملكية وهذه .تعاقديا

 العراقي الشعب ملكية على يؤكد الذي العراقي

 عقود دستورية عدم يعني مام والغاز، للنفط

 ".األرباح في المشاركة"
 

 للشركة تعطي الجولة هذه عقود صيغة ان ـ2

 مما جدا بكثير اكثر "العوائد" من نسبة األجنبية

 األربعة التراخيص لجوالت الخدمة عقود تعطيه

 انما المقارن االقتصادي بالتحليل وهذا األولى؛

 اعلى تحقق ال" باالرباح المشاركة عقود ان يعني

 هنا تتعارض انها أي ،"العراقي للشعب مصلحة

 دستورية عدم أي -الدستور في ورد ما مع ايضا

 .العقود هذه
 

 
 

 على اإل ا اتية "الهالل" شركة حصلت ـ4

 ال ائمة ف   د جة كانت انها رغم حقول ثالثة

 وبما .اإلقليم حكومة مع عقودها بسبب الس داء

 عدم المتضمن العليا االتحادية المحكمة قرار ان

 النفط قانون دستورية وعدم اإلقليم عقود قانونية

 مع الهالل شركة عقود ان وبما لإلقليم، والغاز

 الدستوري، غير القانون ذلك على استندت اإلقليم

 غير تصبح اإلقليم في عقودها فان

 لها شركة مع التعاقد يجوز ال وعليه .دستورية

 السيادية الحدود ضمن دستورية غير عقود

 .للعراق
 

 على الحالية الحكومة إصرار حالة وفي ـ3

 من يصبح الهالل، شركة مع التعاقد

 المحكمة الى اللجوء جدا والمبرر الضروري

 .التعاقد هذا وإلغاء إليقاف االتحادية

 

 

 

 وهي جيد جيو فهما الصينيتين الشركتين اما ـ9

 والرصينة، المعروفة النفطية الشركات من ليست

 حديثة استثمارية شركة تكون ان ويحتمل

 في مسجلة فهي جي أي يو شركة اما .التاسيس

 حقل تطوير حقوق اشترت ان وسبق كونك هونك

 محافظة في انرجي كويت شركة من الفيحاء

 .تاريخه لغاية للحقل المشغلة وهي البصرة،
 

 العديد بالتفصيل بينتُ  فقد تقدم، ما الى اضافة ـ7

 الجولة العقد مسودة ومساوئ نواقص من

 دائرة في المسؤولين مع تحاورت وقد الخامسة،

 في بشانها النفط وزارة في والتراخيص العقود

 ويمكن عديدة مواقع في منشورة وجميعها حينه،

 لذكرها مبرر اجد ال ولذا بسهولة، عليها االطالع

  .االن بالتفصيل
 

 الوزراء مجلس رئيس طرحه ما على الرد :ثا يا

 النفط ووزارة النفط ووزير
 

 المشاريع من هذه " الوزراء مجلس رئيس قال ـ2

 أربع منذ عطلةالم الخامسة الجولة ضمن المهمة

 وبعد اإلجراءات صحة في شكوى بسبب سنوات

 تبين والنزاهة المالية للرقابة الملف هذا ذهب أن

 حسم وتم سليمة اإلجراءات أن أخيراا 

  ".الموضوع
 

 الي "النهائي النص" تاريخه لغاية ينشر لم :الرد

 هي وما ،"النزاهة"و "المالية الرقابة" تقرير من

 التقريرين، كال يف وردت التي الحقائق

 هي وما بشانها، التحقق تم التي واإلجراءات

 تم" لعبارة عديدة تفسيرات فهناك :النهائية النتائج

 .الموضوع حسم تم فكيف ،"الموضوع حسم

 "اإلجراءات صحة" على تركز التحقيق ان ويبدو

 نصوص تعارض او توافق مدى ذكر يتم ولم

 ستورالد مع االولى باألحرف الموقعة العقود

 التأكد الوزراء مجلس رئيس من اطلب .النافذ

 النني العقود، هذه ومشروعية دستورية من فورا

 الى اشرت كما الدستور، مع تتعارض انها أرى

 .أعاله ذلك
 

 الشركات حدىا" الوزراء مجلس رئيس قال  ـ0

 كمية ربع توفر أن ممكن المشروع في العاملة

  " شهرا 23 خالل المستورد الغاز

يقع رئيس مجلس الوزراء في فخ قبول : ردال

وترديد ما تدعيه الشركات األجنبية دون ان يتعظ 

من التجارب العديدة والكثيرة السابقة التي اثبتت 

على رئيس مجلس الوزراء . بطالن هكذا وعود

مراجعة تصريحات شركة شل، مثال، وممثلها في 

ذلك الوقت منير بوعزيزي، بشان العوائد 

تي سيحصل عليها العراق من عقد المعجلة ال

شركة غاز البصرة والذي وقعت االتفاقية 

 لم تاريخهولغاية  0222االطارية له في شباط 

 المتعاقد الطاقة من %32 الشركة انتاج يتجاوز

 .عليها

 البقية في العدد القادم                         
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قراءة ف  ال ثي ة السيا ية ل  ى التغيير 

 الديم راط  بال راق 

 

 

 

 

   

 

 

ومحاكمة المفسدين واسترداد األموال العامة 

مبدأ الفصل بين السلطات، المنهوبة، احترام 

صيانة استقاللية الهيئات المستقلة، محاكمة 

المجرمين وداعميهم من قتلة المتظاهرين، 

والكشف عن مصير المغيبين من الناشطين 

وجبر الضرر للضحايا وعوائلهم، .. وغيرهم

التطبيق الفعلي والعملي لقانون األحزاب 

السياسية، بما يؤمن حصر السالح بيد القوات 

األمنية الدستورية، حماية سيادة العراق من 

التدخالت واالنتهاكات الخارجية، وضمان 

استقاللية القرار الوطني العراقي، أنهاء معاناة 

أن تقوم ". أبناء شعبنا من النازحين والمهجرين

أحزاب المحاصصة بتنفيذ هذه األجراءات يعني 

، قبر النظام القائم على الفساد والنهب الُمنّظّمين

وهذا الحلم من الُمحال وليس من الصعب 

فهذه القوى ال تمثّل نفسها فقط لتكون . تحقيقه

هناك أمكانية ولو لتيّارات صغيرة منها كي 

تشعر بآالم الناس ومحنة الوطن للبدء بهذه 

األجراءات، بل تمثّل قوى أقليمية ودولية لها 

أجنداتها في بالدنا وهو ما جعلها في مأمن لليوم 

لرغم من فسادها وأجرامها ونهبها للمال على ا

أّن تحقيق هذه األجراءات بحاجة الى . العام

جهات سياسيّة تمتلك القرار السياسي، فما هي 

سبل القوى الديموقراطيّة لتنفيذ هذه األجراءات 

وهي ال تمتلك القرار السياسي، بل وال تستطيع 

 ؟..التأثير فيه 
 

ا  04لّف من المرحلة الثانية وفق الوثيقة تتأ مطلبا

يجب تحقيقها ، وهي األخرى تغطي مساحة 

اال . واسعة من المطالب الضرورية لبدء التغيير

أنها تصطدم هي األخرى كما سابقتها بعدم 

أمكانية القوى الديموقراطية لتوفير األرضية 

المناسبة لتحقيقها، فهي ليست على رأس 

طة السلطة، وال تمثيل برلماني مؤثّر لها في السل

ا مؤثراا بين مئات  التشريعية، وال تمتلك إعالما

الفضائيات والمنّصات األعالمية لقوى 

المحاصصة، وفقيرة ماليا مقارنة بأحزاب 

وحتى مطالبها بأصالح النظام . حيتان الفساد

األنتخابي وتعديل الدستور يعتبران ترف 

سياسي لعدم أمكانية تحقيقهما، كون مفاتيح 

س القوى الفاسدة التي تسن التغيير هنا بيد نف

قوانين أنتخابية على مقاساتها، وال مصلحة لها 

في تغيير ولو بعض البنود من الدستور الذي 

وفي هذه الحالة فأّن كل ما . ُكتب على عجالة

طرحته الوثيقة عبارة عن مناشدات ليس ااّل، 

فتبني أية قضيّة دون أمكانية النجاح فيها يعتبر 

المشروع الديموقراطي  ولكي ال يفشل. فشال

للتغيير، فأّن القوى الديموقراطيّة بحاجة الى 

 ي ــــتجاوز حالة األنا فيما بينها، تواجد ميداني ف
 

 البقية في ص التالية                         

   رأي
 
   حدث...ف

 
 عراف

   

 
 

سياسيّة أو مجتمعية لم تحضر المؤتمر، ولماذا؟ 

هل تعّول القوى الديموقراطيّة على قوى سياسيّة 

ة في السلطة منذ بدء نظام المحاصصة فاعل

لليوم؟ إن كانت هناك قوى سياسية أو مجتمعية لم 

تنظم الى مظلّة القوى الديموقراطية في 

مؤتمرها، فعلى المؤتمرين التحّرك وبسرعة من 

تجمع القوى والحركات "اجل تحقيق هدفهم في 

، فالوقت "المؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي

ننا وال شعبنا وقوى ليس في صالح وط

المحاصصة الفاسدة تستعد من خالل إقرار 

أّما إن . الميزانيّة لجولة سرقات ونهب جديدين

كان المؤتمر يعّول على وجود تجّمعات وطنيّة 

صغيرة داخل أحزاب سلطة المحاصّصة، فأنّه 

كّمن يبحث عن إبرة في أكوام من القّش موّزعة 

أس من قوى إعالن الي. على كل التراب العراقي

المحاصصة في أي تغيير منشود لبناء نظام 

سياسي مؤسساتي في بيانات القوى الديموقراطيّة 

بشكل واضح، هي الخطوة الجريئة لوضع 

العراق على سّكة التغيير الحقيقي كما جاء في 

 .ديباجة الوثيقة

 

 
 

 

للوثيقة، من أّن " مباديء أساسية"جاء في حقل 

تتبنى، تؤمن، تتمّسك  القوى الديموقراطية ترى،

وتنشد تحقيق جملة من المطالب، والتي بالحقيقة 

هي مطالب تهم حياة الناس والوطن بشكل 

والمبادئ االساسيّة التي وردت في هذا . مباشر

الحقل تعتبر كالم أنشائي، إن لم تكن للقوى 

الديموقراطيّة القدرة على تحويلها من نصوص 

ولتحقيق . توريّةأنشائيّة الى نصوص قانونيّة ودس

تجاوز األزمات "هذا األمر أي التغيير المنشود و

، فأن المؤتمرين طرحوا في الوثيقة "المتراكمة

 .الختامية خّطة عمل من مرحلتين
 

المرحلة األولى في الوثيقة وهي ال بدّ منها كما 

جاء فيها، تتكّون من ثمانية إجراءت تغّطي 

حقيقة مساحة واسعة من المطالب والتي هي بال

أسس قوية للبدء بإصالحات تعتبر مقدّمة ال بدّ 

وقد بدأت . منها نحو التغيير المنشود ديموقراطيّا

اتخاذ إجراءات "هذه األجراءات بالمطالبة بـ 

عاجلة، بما يخفف من معاناة الناس االقتصادية 

  والمعيشية والخدمية والصحية، فتح ملفات الفساد

 

 

      رضا زكي           
 

في ظل األوضاع السياسيّة واألقتصادية 

تمر به بالدنا، كان  واألجتماعية المعقّدة التي

من الضروري أن تجتمع القوى الديموقراطية 

صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الجذري 

لشكل نظام الحكم بالبالد، لصياغة وثيقة 

سياسية وبرنامج عمل طموح للتحرر من 

األزمات السياسية التي تلقي بظاللها على 

األوضاع اإلقتصادية واألجتماعية المزرية 

صنعها قوى المحاصصة، للوصول التي ت

بشعبنا ووطننا الى بّر األمان، هذا البر الذي 

يتحّول الى سراب حقيقي كلّما طال ُعْمْر نظام 

. المحاصصة الطائفية القومية الفاسد والفاشل

فهل طرح المؤتمرون في مؤتمرهم المنعقد 

برنامج  0200ببغداد اواسط تشرين األّول 

سيّة ومقبوليتهم في عمل وفق أمكانياتهم السيا

شارع سياسي مبنى على األستقطاب الطائفي 

والقومي؟ وما مدى أمكانية تحقيقهم لبضع 

نقاط وليس كّل ما جاء في الوثيقة السياسيّة 

خطى نحو التغيير ومعالجة "تحت عنوان 

مرحلتين "، والتي تتطلب وفق الوثيقة "االزمة

من اإلجراءات الالزمة لمعالجة األزمات 

، وما هي السبل للبدء في النضال "اكمةالمتر

لتحقيق التغيير الحقيقي لنهج المحاصّصة 

 ونحو بناء دولة مؤسسات؟
 

ونرى أن توفر ".. لقد جاء في ديباجة الوثيقة 

إرادة سياسية فاعلة وثقة شعبية ودعم 

جماهيري واسع، يشكل ضرورة لتجاوز ما 

تراكم من مشكالت وأزمات على الصعد 

ما يبقى المحك لجدية المشروع هو المختلفة، في

، وأن (المنجز)والمعيار هو ( الممارسة)

تكمن في التطبيق الفعلي ( المصداقية)

، وهذا األمر يُعتبر تقدّما في نظرة "والنتائج

القوى الديموقراطيّة المجتمعة لألنتكاسات 

 .والفشل الذي الزم عملها منذ االحتالل لليوم
 

األوحد للتغيير لقد شخّصت الوثيقة الطريق 

تغيير موازين "الديموقراطي المطلوب وهو 

القوى لصالح أصحاب هذا المشروع 

، وشخّصت أيضا "ومناصريه وداعميه

وبوضوح من أّن هذا التغيير يحتاج الى حشد 

طيف واسع من القوى الداعمة، السياسية "

والمجتمعية، ولبرنامج وخطوات جريئة 

ة التغيير وارادة كافية لوضع العراق على سك

من هي هذه القوى السياسيّة ". الحقيقي

 ةــــــوى ديموقراطيــوالمجتمعية؟ هل هناك ق
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 التغيير ق ى ...ب ية

   

 

 ال ساد ك ف عن  ت قف لن ...االحتجاج ت سي يا 

   

 

 

 
 

المدارس والمعاهد والجامعات فالطلبة وكما 

ين كانوا القاطرة التي ما إنتفاضة تشر برهنت

أن تتحّرك حتى كنا نرى الرعب مرسوما 

على وجوه المتحاصصين، تواجد شبه مستمر 

في األسواق ومناطق تجّمع المواطنين وأنتقاد 

السلطة في عدم توفير الخدمات للناس من 

خالل حديث مباشر معهم، عدم الثقة بأي تيار 

ديني أو شخصية دينية والتعاون معهما وإن 

على مستوى الشارع، كون أنتفاضة تشرين 

أثبتت انهما الخطر األكبر أمام أي تغيير 

حقيقي لشكل نظام الحكم بالبالد، عدم الثقة 

ا من  بالقوى القومية في خوضها نضاالا وطنيا

 أجل التغيير كونها
 

جزء فاعل من نظام المحاصصة والفساد 

ونهب ثروات الشعب، تنظيم تظاهرات 

كل أخفاق سلطوي وما وأعتصامات عند 

أكثر أخفاقاتها، تشكيل لجنة عليا تأخذ على 

عاتقها تنسيق العمل بين مختلف أطراف 

القوى الديموقراطية ودعوة غير المنضوية 

منها الى األنظمام للتيّار خدمة لمصالح شعبنا 

ووطننا، أجراء أتصاالت مستمرة مع مكتب 

األمم المتحدة ببغداد واألجتماع بها بشكل 

تمر لتوضيح وجهة نظر القوى مس

الديموقراطية حول األوضاع السياسية 

واألقتصادية واألجتماعية وضرورة تحسين 

الحياة السياسية واألقتصادية واألجتماعية 

بالبالد، العمل على إمتالك وسائل أعالم 

جماهيرية كفضائية مثالا لمواجهة الخطاب 

األعالمي الديموغاجي للسلطة، عدم حصر 

ات واألجتماعات والندوات في بغداد المؤتمر

وحدها، بل عقدها في مختلفالمحافظات لبناء 

أواصر سياسية مع قطاعات جماهيرية 

 .مختلفة
 

نتيجة الجهل والتخلف وانعدام الروح الوطنية 

والتمترس الطائفي والقومي، فأن التغيير 

الحقيقي ال يأتي عبر صناديق األقتراع في 

دير دفّة سفينة ظل سلطة المحاصصة التي ت

العراق اليوم بحاجة الى . البالد نحو خلجانها

نخبة سياسية وطنية تنبع من رحم معاناة 

شعبنا ووطننا، نخبة على تماس مع حاجات 

الناس اليومية وترجمتها الى أنتفاضة جديدة، 

على أن ال تكتفي بأستقالة رئيس وزراء ليأتي 

غيره من نفس فريقه ولتستمر دورة الفساد 

 .لنهب والجريمةوا

 

   ل الصحيفةراسم: بغداد 

 * :تظا رة احتجاجية

 ست  ى "شباط ا ام  82لجم ة ي م ا

 ف  كربالء الم د ة" ال جة

على الرغم من  بالء وشبابهابناء كرألم ينثن 

العنف ومالحقة النشطاء  السلطات ممارسة

على  للتعبير لتظاهر واالحتجاجالخروج لعن 

 وارتفاع تدهور األوضاع المعيشية والصحية

واستمرار النهب  عدد العاطلين عن العمل

 . دون إتخاذ أي إجراء رادع والفساد المنظم
 

 
 

طار ي إفمت تنسيقية محافظة كربالء نظفقد 

برنامجها  لقاءاتها التشاورية اليومية وضمن

على مستوى كربالء سبوعي االحتجاجي األ

اللجنة " مع خرى وبالتنسيقالمحافظات األو

مظاهرة ضد  .في بغداد" المركزية للتنسيقيات

ي أنشأ بعنوان الفساد في مستشفى الحجة الذ

كثر أ التبرعات جمعتحملة خالل و .خيري

ر من خارج العراق مليون دوال ٠٩١من 

وعلى ما  ،ت من داخل العراقاالمليار مئاتو

اسم ستخدم أ ينالفاسد ينالمعممأحد أن  يبدو

بجمع  "عجل هللا فرجهـ الحجة "الدين واسم 

ه الديني المزيف استغل نفوذكما و مبالغتلك ال

إلنشاء مستشفى  ةبتخصيص أرض كبير

وبالحقيقة  ،خيري تابعة إلى مؤسسة اإلغاثة

نفعية  جهة امإنرية تحمل اي صفة خي الهي 

  .، تحميها قوى سياسية متنفذةةواستثمارية بحت
 

هدف المشروع كان وتجدر اإلشارة إلى أن 

طوابق  2بناء مستشفى مكون من باألساس 

 فــي  0227سريراا في عام  243تحتوي على 

 

 

 

 
 

عشر  هبناء وقد استغرق. كربالء المقدسةمدينة 

ل ليتمكن من ستكمحتى اسنوات من العمل 

خدمات الصحية لسكان المحافظات التوفير 

 .ليهاإة والزوار الذين هم بأمس الحاجة الجنوبي
 

من بينها في ن هنالك اتهامات عديدة أال إ

 م لبعض القائمين على عملعالوسائل اإل

 ".الفساد" ممارسةب "اإلمام الحجة"مستشفى 

 

 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بالصعاليك خاص *     
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 أ  ا   را    

 

 

   

 

 ت دي  على ي ترض ال د ي التيا 

 للدائرة ال ” : اال تخابا  قا  ن

 “ ال احدة
 

أعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، 

اعتراضه على تعديل قانون االنتخابات الذي 

التنسيقي لتمريره في مجلس يسعى اإلطار 

 .النواب العراقي

ونشر الزاملي عبر حسابه الرسمي في 

، مقطعا مصورا لممثل المرجعية ”فيسبوك“

الدينية عبد المهدي الكربالئي وأرفقه بتعليق 

 .”ال للقائمة المغلقة، ال للدائرة الواحدة“يقول 

رأي المرجعية “ويقول الكربالئي في المقطع إن 

 للقائمة المغلقة وال للدائرة الدينية هو ال

القائمة “، ويضيف أن ”االنتخابية الواحدة

المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين الختيار من 

 .”يمثلهم في البرلمان

وكان البرلمان أخفق أمس الخميس، في عقد 

جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها 

تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات 

 .يةواالقض

وأدرج المجلس مناقشة مقترح قانون التعديل 

الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات 

الوارد من اللجنة  0222لسنة  20واألقضية رقم 

األقاليم والمحافظات غير “القانونية ولجنة 

، ضمن جدول أعماله، فيما تم ”المنتظمة بإقليم

تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب األول لرئيس 

 .البرلمان شاخه وان عبد هللا لمدة نصف ساعة

وقالت الدائرة اإلعالمية للبرلمان في بيان 

مقتضب، إن مجلس النواب أجّل انعقاد جلسته 

 .الى يوم االثنين القادم

 

ع ابا  المضا بة ت ّدد قبضتها 

 على   ق ال مال 
 

إلى سوق   في العراق، وصلت عصابات الفساد

ن والمهربون بصورة العملة، إذ نشط المضاربو

كبيرة فيه ما أشعل السوق السوداء للدوالر الذي 

ورغم حزم . شهد قفزة كبيرة أمام الدينار

المعالجات الواسعة للبنك المركزي العراقي 

وارتفاع مبيعاته من العملة الصعبة، ما زال 

ا في السوق الموازي  سعر صرف الدوالر ُمحلقا

 دينار عن السعر 022وبفارق يصل إلى 

 .الرسمي

وسجلت األسواق العراقية أسعارا متفاوتة 

في السوق السوداء خالل  للدينار أمام الدوالر

دينارا  2302اليومين الماضيين، إذ بلغت 

 2322و ـللدوالر في بغداد، وفي مدن أخرى نح

دينارا، رغم بسط البنك المركزي القيمة 

 .دينارا منذ نحو أسبوع 2202الرسمية وهي 

 

 

 

 

 

 

 

المركزي  ويقول مصدر مسؤول في البنك

البنك أطلق في الفترة القصيرة "العراقي، إن 

الماضية حزمة ثانية من اإلصالحات لدفع 

ا من السعر الرسمي،  الدوالر إلى التراجع مقتربا

وركزت على تسهيل تمويل التجارة من الصين 

من خالل المنصة اإللكترونية، وكذلك تضمنت 

تسهيل الحواالت المالية إلى الواليات المتحدة 

وأوروبا وكذلك تسهيل تحويل المواطنين 

ويسترن يونين )لألموال عبر الشركات العالمية 

 ."وألغراض متعددة( وموني غرام

هناك قرارات أخرى تضمنتها "وأضاف أن 

ا وبانتظار  الحزمة الجديدة لم تُعلن حاليا

توضيحها ببيان رسمي، تتضمن تعميم قائمة 

بأسماء المصارف وشركات محال ( سوداء)

 2202الصرافة التي لم تلتزم بالسعر الرسمي 

دينارا في تعامالتها رغم التعميمات الرسمية 

لمنع طلباتها بشراء الدوالر وحجب وصوله 

 ."إليها

كذلك تتضمن القرارات فتح منافذ : "وتابع

جديدة لبيعه إلى المواطنين بصورة مباشرة 

ألول مرة بكميات ُمحددة بإجراء غير مسبوق 

يكن طلبهم للدوالر بداعي السفر ما  حتى وإن لم

سيوفره بكميات تلغي حاجتهم للذهاب إلى 

السوق الموازي ألن العملة األجنبية ستتوفر 

لدى وكالء معتمدين وفي كافة مناطق بغداد 

 ."والمحافظات وبالسعر الرسمي

ز اء يك ف عن  ست ا   ئيس ال 

 لف فساد كبير ف  عهد الكاظم  

 يخص ع ا ا  تركيا
 

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية 

مظهر دمحم صالح، االثنين، عن قيام البنك 

المركزي العراقي خالل عهد رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي بتحويل مبالغ لشراء أكثر من 

ي، آالف وحدة سكنية في تركيا العام الماض 9

مبينا ان جميع تلك األموال أرسلت عن طريق 

 .فواتير مزورة

العراق اشترى "وقال صالح في حوار متلفز ان  

آالف وحدة سكنية في  9العام الماضي نحو 

تركيا من خالل فواتير مزورة ودون أي رقابة 

 ."من البنك المركزي العراقي

حوار البنك المركزي والفدرالي "وأضاف ان  

نت نتائجه إيجابية وقد اتخذ العراق األمريكي كا

 ." إجراءات شفافة لمنع تهريب الدوالر

وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية  

 223العراق يمتلك احتياطات نقدية بقيمة "ان 

مليار دوالر والدينار العراقي قوي بدليل مبيعات 

الورقة "، مشيرا الى ان "البنك المركزي

الكاظمي كانت ضعيفة ولم البيضاء التي تبنها 

 ."تحقق اإلنجاز المطلوب منها

 

 

 

 

 

 

 

 فلسف
 
 الواقع وقهر   السخرية   ة
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   ي اجه  ا ت ليغ   المست لين ال  اب وضغط ال راق أحرا  تآز    

  

 
 
 

" صوت الصعاليك"تتقدم أسرة تحرير 

نان لكتاب الصحيفة ومن بالشكر واإلمت

خبار أ بما يجود به من هايتواصل لتزويد

، شأن العراقيلتتعلق با افكارو ومعلومات

أيضا التزامهم بمبادئ اإلنتاج اإلعالمي 

 ..الذي ننتهجه
 

، "الصحيفة أسرة تحرير" ننبه إلى أن

ا من مقاالت هيرد نشر ما عتذر عنت

 وأومعلومات ودراسات مثيرة للجدل 

   : التاليةلألسباب 
 

الصحيفة  ةال تتناسب مع استقاللي •

 أو... اإلعالمية هاأهدافو
 

 أو... ذات صبغة حزبية مباشرة •
 

 العمل الصحفي تتعارض وأخالقيات •

  أو... ومبادئه
 

وتفتقد دقة التعبير فيما  غير موضوعية •

 او.. شأن العراقييتعلق األمر بال
 

 مطبعيةاللغوية والخطاء تراكم األ .. 
 

ة الثقافية والفني"المقاالت نشر ن نابيد أن

تجاوز ي التي ال" والسياسية والفكرية

في الموقع  كلمة( 0500أكثر  ن )حجمها 

فستنشر على إن كان غير ذلك ( الصحيفةو

حلقات في الصحيفة أو كاملة في الموقع 

  . فقط
 

لم ا دة   تاب ة الم قع رج  اال تباه و)

 (.  االتك  الم    ة فيه
 

ال باب ت  ية،  تأخر أحيا ا ف    ر  ا و

   . باشرةعلى الم قع  ا  ن   اال  يرد

 .   لذا اقتضى الت  يه

  ع وافر ال كر والت دير 

 "ص   ال  الي "ت رير  أ رة

 

 

 
 

 

 

 الصعاليك صوت مراسل :بغداد
 

 قبة داخل المستقلين والنواب العراق أحرار

 .للضغط يتآزرون البرلمان

 قانون مسودة على الثانية القراءة تأجيل وتم

 .الصيت السيئ ليغو سانت
 

 
 

 السياسية الكتل رؤساء أغلب بين جلسة عقد تم

 قانون تعديل فقرة تأجيل عموضو لمناقشة

 اليوم هذا جلسة أعمال في المدرج االنتخابات،

 قوى تقديم لحين 0202 شباط 07 اإلثنين

 ...مالحظاتها المعارضة

 الفقرة هذه تأجيل على التصويت تم
 

 
 

ف  بغداد " اللج ة المركزية للت سي يا "وكا ت 

 :قد أصد   بيا اً تدع  فيه للتظا ر جاء فيه
 

 تشويهه يحاولون الذي العراق مستقبل أجل من 

 الضيقة مصالحهم تخدم التي المجحفة بقوانينهم

 والسراق المرتزقة يسلبها التي حقوقكم أجل ومن

 .عالنية

 بالتظاهرة غد، يوم األحرار بإخوتكم التحقوا

 مجلس جلسة انعقاد مع المتزامنة المركزية

 في ستنطلق والتي بغداد، العاصمة في النواب

 في التجمع نقطة من ظهرا 20 الساعة نمام

 .النواب مجلس تجاه بنية ابن جامع قرب العالوي
 

 
 

 

 

 

 

 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 

المتظاهرين؟، في ظل نفي السلطات 

األمنية، أن تكون هي من تقوم بذلك، 

وإلقاء عدة أطراف بالمسؤولية عن قتل 

هؤالء المتظاهرين، على جماعات 

 .مندسة توصف دوما بأنها ملثمة
 

سقوط هذا العدد من القتلى، في أن 

صفوف المتظاهرين، جاء عقب اتفاق 

بين الكتل السياسية العراقية، إلبقاء 

السلطة الحالية، حتى لو استدعى األمر 

استخدام القوة إلنهاء االحتجاجات، 

ا بسبب الضغوط السياسية من  خصوصا

 .إيران

 

 

 !! ه  ت  يه
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شباط نخبة من أفراد  03يوم السبتالتقى مساء 

تقل في جاجي المدني المسالحراك الشعبي االحت

نائب ممثلة بعثة األمم المتحدة في العراق  ،العراق

للشؤون السياسية والمساعدة االنتخابية السيد 

، حيث تركز محور اللقاء، على (كالوديو كوردوني)

محاوالت األحزاب الحاكمة العبث باألسس 

الديمقراطية وعملية تغيير القانون االنتخابي في 

العراق إلى قانون سانتليغو سيئ  وإرجاع. العراق

 .الصيت

كما وأشاروا إلى . وسجلوا اعتراضاتهم الشديدة

العديد من المالحظات والمقترحات بالنسبة للقانون، 

باإلضافة إلى مطالبتهم الملحة بمتابعة ملف 

االغتياالت في العراق وخصوصا فيما يخص قضية 

الشهيد إيهاب الوزني مع مواضيع أخرى تخص # 

  .أن الكربالئي بشكل خاص والعراقي بشكل عامالش
 

( جنين بالسخارت)السيدة  وفي نهاية اللقاء سلموا

 .رسالة خاصة
 

 
 

 السيدة  مثلة اال ين ال ام لأل   المت دة

 ف  ال راق

 

 تحية طيبة
 

نعلم جيداا، وانتم كذلك، إن العراق بلد معقد جداا 

متعددة و بتركيبته اإلجتماعية و قومياته و مذاهبه ال

  0222بأحزابه الحاكمة إبان النظام السابق قبل عام 

أو في زمن أحزاب االسالم السياسي الحاكم بعد عام 

0222... 

لن نخوض طويالا بهذا الشأن و سنقتصر على ما 

ولحد  0221مضى من احداث لحراك تشرين منذ 

مئات  االن والذي خلف هذا الحراك الشعبي السلمي

وعشرات  المعوقينو حىالقتلى واالف الجر

  .المغيبين

جميع تلك الجرائم المروعة مرت دون كشف أو 

 حساب واخرها الجريمة البشعة ألغتيال الناشط

في كربالء و التي تعلمين حيثياتها ( ايهاب الوزني)

 .وجزئياتها جيداا 

 

 

 

 

  

 

 كربالء ف  الت ري   ال راك ح ل .. خاصة ص  ية تغطية

 

   

 

 

كل تلك التضحيات و الدماء كانت حصيلتها فقط 

انتخابات مبكرة بقانون جديد ظننا أنه سيلبي 

شعب، رغم فقدان غالبية الشعب الثقة طموحات ال

بالعملية اإلنتخابية بسبب االحزاب الحاكمة وطريقة 

ادارتها لتلك التجربة الديمقراطية المتمثلة بحق 

 ...االنتخاب و االختيار الحر

تلك الثقة التي زعزعتها عمليات التزوير، و السالح 

المسيطر لالحزاب التي تمتلك اجنحة مسلحة، وعدم 

لقوانين التي من شأنها أن تحد من عملية تفعيل ا

كما في نص قانون ) استغالل المال السياسي

باالضافة إلى التدخالت الخارجية، فلم ( االحزاب

نكن نمتلك أية بيئة انتخابية فعلية وصالحة بكل 

انتخابات تشرين ت تجربة انتخابية سابقة، حتى جاء

ات بقانونها الجديد وبمفوضية انتخاب 0202اكتوبر 

حيث وصفت بأنها األقل تزويرا مقارنة مع  جديدة

 .التجارب اإلنتخابية السابقة

ا كحراك  اليوم وبعد كل االزمات التي نحاول دوما

مدني مستقل و احتجاج سلمي هادف ومنظمات 

مجتمع مدني، أن نقّوم ونصلح من الحال السياسي 

 ،للبلد

ا العودة  نجد ان االحزاب الحاكمة تحاول دوما

ا من بالعر اق إلى نقطة الصفر وذلك تجلى حاليا

خالل الدعوة إلى إعادة قانون اإلنتخابات إلى سابق 

عهده وهو القانون سيء الصيت الذي يمنع التنافس 

العادل بين االحزاب ويعطي االفراد المستقلين 

المتمتعين بالوعي واالرادة والوطنية من ممارسة 

وفق  دورهم في المشاركة في ادارة شؤون البلد

 .السياق الديمقراطي والحرص الوطني
 

تابعنا بحرص احاطتك االخيرة  :السيدة بال خا  

في مجلس االمن ، ورغم مالحظاتنا الكثيرة على 

بعض منها، لكنك تتفقين معنا بأن العراق بحاجة إلى 

المزيد من ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وضمان 

غييب حرية أكبر للتعبير عن الرأي دون سجن أو ت

 ..أو قتل

نحن كحراك شعبي مدني مستقل بصورة عامة في 

العراق نعول على االمم المتحدة كجهة حيادية 

فمازلنا ...مستقلة أن تقف بجانب العراق و شعبه

-9-04)نتذكر لقاءنا السابق بكم في كربالء بتأريخ 

و ما تم تكراره علينا من حديث وحث ( 0202

الفاعلة في بإتجاه تنظيم الصفوف والمشاركة 

 بصناعةعليه فإننا ومنذ فترة، شرعنا و االنتخابات،

 الرأي بديل سياسي من الفواعل الوطنية واصحاب

الوطني والكفاءات في محافظة كربالء تحت مسمى 

 .الشهر القادم سيتم اإلعالن عنها في( حركة شأن)

 

 

 

 

 
 

أن تكون فاعال سياسيا يخدم : تهدف حركة شأن 

ة بصورة خاصة و بحق تطلعات أبناء المحافظ

العراقيين بصورة عامة ليكون تجربة ناجحة 

لعراق آمن متوحد، لكننا ننصدم مرة أخرى 

بمحاوالت اإلقصاء والتهميش والمزاحمة التي 

تتخذها االحزاب الحاكمة بمحاربة المستقلين و 

انهاء فرصهم بالمنافسة عن طريق تشريع 

القوانين التي تخدم مصالحهم و بقائهم دون 

 .أو رقيب حسيب
 

  اننا امام الفرصة األخيرة:  السيدة بال خا  

 .فالبلد على حافة الهاوية
 

إن محاوالت تمرير القانون بهذه الطريقة في 

مجلس النواب العراقي الحالي سيؤدي إلى فقدان 

الشعب الثقة بالعملية اإلنتخابية بشكل تام ، و 

هذا ما سيعيدنا إلى المربع األول و إلى نزاعات 

 .كبر و اعمقأ
  

إن مطلبا واضح وشرعي و صريح ليس مطلبا 

 .شخصيا و ال عبثيا
 

إن الحفاظ على القانون اإلنتخابي الذي أيدته 

اغلب فئات الشعب العراقي ودعمته االمم 

عن طريق ممثليتها المتمثلة بكم المتحدة 

ا على مباركة المرجعية في النجف و تشديدهو

يبها في وقتها ترحاهمية القانون اإلنتخابي و

 ...بقانون الدوائر المتعددة

يضع على عاتقكم مسؤولية التصدي كل هذا 

بحزم لعملية العبث باالسس الديمقراطية في و

 .العراق

كما أننا نود ان نشير بانه سيكون لنا رفضا 

شرسا للعملية اإلنتخابية بأكملها عن طريق 

، برى جاري االستعداد لها منذ االنإحتجاجات ك

لة تم تمرير القانون بهذه الطريقة القاتلة في حا

 .لطموح الشعب الذي يريد التغيير
 

و أخيرا فأننا نطلب وعبر ممثليكم في كربالء 

بهم، بمقابلة شخصية  السادة الذين التقيناو

مع نخبة من افراد الحراك الشعبي  لحضرتكم

االحتجاجي المدني المستقل في العراق من 

ا بنتيجة تتالءم مع جميع المحافظات للخروج م عا

المتوافق مع مصلحة العراق طبيعة عملكم 

ا  ا وشعبا  .ارضا

 انمع جزيل الشكر و اإلمتن                 

  
 

 

 

  

 ـ صحيفة الصعاليكبغداد 
 

 
 

 

الحاكمة  بان  واحزابها يروج أصحاب السلطة”

راته البشرية الحراك التشريني استهلك ونفذت قد
اال أن هذا ما يحلم به تلك .. والمعنوية واإلعالمية

  “   .القوى واالحزاب وميليشياتها
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 الرقم  الم ت ى وأال ملة ال ط ية لرفض  س دة قا  ن  كاف ة الم ت ى الهابط 

 

  :إلى   جهة 

أي  جلس ال  اب وال ك  ة وإلى الر

ال ام إلعالء ص ته وإعالن   ق ه دفاعا 

 عن حرية الت بير

 8083-08-82 :التا يخ

 

في توقيت يثير الشكوك والتساؤالت 

وبصياغة تطفح بالعبارات الغامضة المبهمة 

وتفسيراتها المتناقضة ُطرحت مسودة ما تمت 

قانون مكافحة “: تحت عنوان( قانون)تسميته 

محتوى تنظيم ال“أو ” المحتوى الهابط

 29لكننا مع ولوج مواده الـ” الرقمي

ومحاوره؛ سرعان ما سنجد أنه احتوى حاال 

الة أوحه مما ال  من التضخم بمفردات حمَّ

يمكن قراءة بعضها إال على أنها ممارسة 

تعسفية قمعية تجاه حرية الرأي والتعبير في 

سابقة تصادر حقوق العراقي وحرياته المدنية 

يحيا في المهاجر والسياسية حتى لو كان 

القصية ببلدان الديموقراطية، بعيداا عن سلطة 

رفضها الشعب وثار عليها بقصد تغييرها 

جوهريا وكليا لبناء دولة علمانية ديموقراطية 

بحق بعيدا عما يُفرض عليه من تشوهات ما 

 .. قبل الدولة الحديثة ونظامها
 

إننا إذ نرى ضرورة األخذ الملزم بالرأي 

استفتائه بشأن ما يحدد نهج الشعبي عبر 

عيشه الحر الكريم ويرفض تقييده بأغالل 

العبودية وأصفادها نؤكد األسباب 

الموضوعية لرفض المسودة وتوجهها 

 :ونهجها، وهي التي تضمنت اآلتي
 

مضاف ( عقوبات)مبررات إضافة قانون 

آخر على الرغم من وجود قانون عقوبات 

مضافة موحد سابق ال تسمح بتكديس قوانين 

تعمق مشكالت التعديل على وفق خيار يلبي 

النهج الديموقراطي استراتيجيا بما يزيح 

 .النواقص ال يكرسها
 

ظاهرة مكافحة المحتوى الهابط ليست في 

تأثيراتها بحجم ما تتضخم به فضاءات الواقع 

والعالم االفتراضي مما يُعد بكثير من األحيان 

تطلب رؤية عيش لطرف أو آخر األمر الذي ي

فك االلتباسات وأشكال الغموض وما ينال من 

علما أن ما يراه طرف أمرا هابطا . أي طرف

قد ال يكون مسيئا أو متجاوزا على اآلداب 

التي تبقى نسبية في فهمها القانون الذي يعاقب 

التجاوز واإلساءة لآلخر ال يشمل معاقبة 

ينظر إليها بعضهم على أنها هابطة ( مفاهيم)

وط إساءة على وفق ما يراه وليس كل هب

 .القانون
 

 

 

 

 

 

 

حرية  22كفل الدستور ومواده ومنها المادة 

التعبير بإطار حماية الحريات ومقترح المسودة 

يتعارض وتلك الضمانات الدستورية بينما تلك 

المسودة تمثل اجترار نصوص سابقة لنُظم 

الدكتاتورية والطغيان بكل محاوالت التستر 

 ..يم على ما ارتكتبت وترتكبوالتعت

والمسودة تعد مصادرة قمعية للحرية لم تكتِف 

بالصحفيين والناشطين والحقوقيين القانونيين، 

بل يُراد تعميمها لتشمل أبناء الشعب وبناته كافة 

 .بصيغتها الراهنة
 

أما محاوالت التبرير لهذا التوجه واالدعاء 

ا بكونه مجرد مسودة يجري مراجعتها وتطويره

ال تنفي أنها تفتح بوابات لتسلل من أشرنا إليهم 

من تحالف القوى المافيوميليشياوية التي طالما 

مارست الخداع والتضليل في تمرير ما تريد 

 .وترغب
 

إن مكافحة ظاهرة كما مسمى المحتوى الهابط ال 

تتم إال بتنمية وعي مناسب بشأن معالجتها 

محاولة بخالف انقالب الممارسة إلى الضد عند 

الوقوف ضدها تعسفيا قمعيا كما يرد بالمسودة 

 إياها

تختلق القواعد المتشددة ظواهر نقيضة لغايتها 

من قبيل اصطناع الرقيب الداخلي وحظر أو 

امتناع النقد الموضوعي كما تختلق المسودة ما 

يشبه محاكم التفتيش بذرائع انتهاك حرمات 

وأخالقيات مما تختلقه فئة بعينها بخالف 

األغلبية المجتمعية وهذه أسباب كافية لرفض 

 المسودة وردها برمتها

تفتح آليات نصت عليها المسودة فرص تفاقم 

ظاهرة البالغات الكيدية باالستناد إلى تفشي 

وجود المخبر السري والتحول إلى تفعيل آلية 

الحسبة في سياقات تتعارض وسلطة القانون 

 المعاصر

جتمعي وتمزق تهدد تلك الظواهر السلم الم

النسيج الوطني بدل تقديمها ما يحميه على وفق 

 المقاصد المتوهمة
 

التصريح بكفالة الحقوق والحريات ال يكفي 

لحمايتها وال يمكنه منع تطبيق النصوص 

الملتوية الغامضة والمشوهة قابلة التأويل 

والتجيير لمآرب أطراف ذات مصلحة تخريبية 

 ياراتهأو ظالمية ال يقرها المجتمع وخ

يتعارض القانون والنهج الديموقراطي المثبت 

في الدستور مثلما يتعارض وصحيح معتقدات 

الفئات المجتمعية عند النظر لتنوعها وحقوقها 

اإلنسانية على وفق العهود واالتفاقات الحقوقية 

 المعمول بها
 

بالتمعن في مواد المسودة سنجد تعمدا في 

 أغلبية فياستهداف قوى مجتمعية رئيسة وذات 

 

 

 

 خيارات التنوير ونهج الديموقراطية

وفي إطار الجدل والسجال الدائر حتى قبل 

إقرار القانون انزلقت بعض رؤى فرفضت 

توكيل محامين وهددت بشطب من يتوكل للدفاع 

من سجل النقابة األمر الذي يشي بما يتعارض 

ووعود لضمانات لن تتوافر عند أصحاب 

 المسودة وسلطتهم

ت منح هيأة اإلعالم بمرجعية أحزاب محاوال

اإلسالم السياسي سلطة فوق القوانين المعمول 

بها دستوريا باستغالل إصدار هذا القانون ليكون 

 سيفا مسلطا على رقاب الحريات

تشريع القانون سيسمح بمصادرة حرية الرأي 

لطرف مقابل سطوة طرف آخر وهو ما يخل 

ي العدالة في بمنطق المساواة ومبدئها مثلما تنتف

 إطار هذا النهج

إن شعبا اختار النظام الفيديرالي التعددي القائم 

على احترام التنوع لن يقر نهج االنفراد لرأي 

ا  طرف ومحدداته القيمية، بل يفترض إلزاما

تحقيق المساواة والعدل واحترام اإلنسان في 

خياراته الحقوق والحريات والتعبير عنها ويكفل 

نطلقاتها بعيدا عن أية ذرائع ال ويضمن احترام م

تستقيم وقوانين الدولة الحديثة التي تلتزم بالعهود 

والمواثيق الحقوقية األممية المتعارف عليها 

 والمعمول بها
 

ومن هنا وفي ضوء ما تم إيراده من أسباب 

ودواع موضوعية فإننا نحن الموقعين 

والموقعات في أدناه من شخصيات ومنظمات 

من دفع بتلك المسودة سحبها أو نرى أنه على 

ردها من طرف الهيأة التشريعية على وفق ما 

ورد من تسبيب قانوني دستوري، محلي وأممي 

بهدف حصري يسعى للتمسك بإرادة الشعب 

وخياراته في بناء دولته الديموقراطية والتصدي 

حصراا ألية منزلقات سواء جاءت لمبرر غير 

غ وال مقصود أم ألي سبب مق  .صود متعمدمسوَّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المرصد السومري لحقوق اإلنسان ))باقتراح من 

وتبني المنظمات والشخصيات الحقوقية الواردة في 

تم وضع هذه الحملة لكي تتصدى لمسودة (( أدناه

ال يقف عند أعتاب ما يسميه ( قانون)مشروع 

يتخفى في النص  مكافحة المحتوى الهابط بل يمتد لما

من منزلقات ربما غير محسوبة من تشوهات 

تتعارض ومواد الدستور األمر الذي ينبغي التصدي 

له؛ إلى جانب كون عدم توافر األسباب الموضوعية 

إلضافته إلى القوانين المعمول بها وهي الكافية 

لمعالجة الظاهرة إذا ما تخلصت من رؤى ماضوية 

نا يضعون مقترحهم والموقعون ه.. ألنظمة سابقة

لتوقيعه واعتماده حملة وطنية شاملة بشأن رد 

المسودة بما تحتويه من تشوهات أو التنوير بصحيح 

 .عالهبدائل المناسبة وكما يرد في أال

 ال  ا  المتمدنمن خالل موقع / للتوقيع رجاء
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   سامر خالد منصور   

 
طنية التي نرددها، فالواقع ال يهمُّ كمُّ الشعارات الو

لطالما .. المعيش هو الذي يفرض نفسه في النهاية

كانت أزمة الكثير من العرب هي أزمة هوية 

بمعنى أن الّشاب الذي يتحّمس لهويته .. وانتماء

الوطنية التي لُقّنها تلقيناا ويشرع في ممارسة 

نشاطِه االجتماعي في نطاقها، سرعان ما يكتشف 

جتماعية حقيقية، وأن المواطنة هي أن ال عدالة ا

مفهوم ونصوص لم تخرج إلى حيّز التطبيق بعد، 

فيُصاب باإلحباط والصدمة، وتستغل التكتالت 

الطائفية والمذهبية إضافة إلى التنظيمات الرجعية 

هذا األمر، فتسعى لمنحِه انتماء وهوية تخدم 

مصالح القائمين عليها، وتلبي جزءاا من تطلعات 

اب، وتصون جزءاا من حقوقه المستلبة أو ذلك الشّ 

تكمن خطورة انتشار األحزاب الحاكمة . المهددة

العربية البيروقراطية المترهلة البليدة التي تُهيمن 

على موارد البالد وتُكّرس الشوفينية في المجتمع 

وتُحّول األحزاب األخرى إلى أحزاب كرتونية، 

اعدة تكمن في أنها تُصادر خيارات األجيال الص

وتجعلها ترى أنه ال يمكن إحداث تغيير إالّ من 

خاللها، مّما يجعل البعض يلجأ إلى البديل الوحيد 

الذي يحظى بإمكانات مالية تتيح لهُ أن يكون 

ومع األسف فذلك التمويل في معظم . فاعالا 

األحيان خارجي وتلك المنظمات ليست أصيلة بل 

ة وكيلة عميلة تدسُّ نفسها في ثوب الحضار

 .والموروث
 

وباختصار أرى أن جزءاا من الحل يكمن في 

تعزيز الفكر التحليلي الذي يقوم على ثقافة الحوار 

والسؤال والبحث والتمحيص، وهذه األمور هي 

نقيض الممارسات الخاصة باألنظمة الشمولية 

وفقط من خالل عدم سلب األحزاب . اإلقصائية

الحزبية الكبرى للسلطة وإتاحة الفرصة للتعددية 

ذات الفاعلية، يمكن أن تتحقق العدالة االجتماعية 

والمواطنة، وعند تحقق ذلك سيشعر اإلنسان 

ا متكامالا  العربي أنه يمتلك هوية وانتماء حقيقيا

يستحق التمسك به وصيانته في مواجهة أي انتماء 

 .آخر يتعارض مع انتمائه الوطني األسمى
 

ت التي تُدار إن األحزاب الُمتكّلسة وكل المؤسسا

من قبلها، خاصة المؤسسات اإلعالمية التي تُكّرس 

الواقع الذكوري الكهولي األبوي اإلقصائي فالجيل 

ا ال يؤمن بمقدرة األجيال الالحقة له على  األكبر سنّا

شؤونها، هذه األحزاب هي  التفوق عليه في إدارة

المسؤول الرئيسي عّما نعيشه اليوم من أزمات 

 .ُمستلبةناتجة عن عقول 
 

إن التبعية الفكرية وانبعاث الحركات الرجعية، 

وغلبة الفكر الُمحنّط على الفكر التقدمي المعاصر 

أين الخلل في الذهنية : أموٌر تدفعنا إلى التساؤل

 العربية التي تسمح بمثل تلك األمور؟

 

 
 

 

 ض ف اال تماء باب الدخالء

 

 
 

 

   

 

 

المقاربة، )للعقل البشري آليات عمل تتمثل بـ

ستقراء، التفاضل، التكامل المقارنة، االستدالل، اال

ا في ( الخ.. االسترجاع ولكن يبدو أن هناك عيوبا

الذهنية العربية التي تُغلّب التفاضل على التكامل 

على سبيل المثال، وعدّة عيوب أخرى ال مجال 

إن كل آليات عمل العقل التي ذكرناها .. لذكرها هنا

تخدم ثنائية التحليل والتركيب، فاإلنسان هو الكائن 

الحّي الوحيد الذي يمتلك أفكاراا مركبة ومفاهيم 

وأيديولوجيا، ولعلّنا إذا أردنا الحديث عن استالب 

العقول وما يشبه غسيل الدماغ، إذ تقوم فئة من 

الناس األذكياء بترويج فكرة ما ونشرها، وهي ال 

ويضمن انتشار مثل هذه .. تؤمن بها بالضرورة

يازات ضمن نطاق الفكرة منح تلك الفئة نفوذاا وامت

ال بدَّ لنا من الحديث بداية عن الخلل أو . اجتماعي ما

القصور في ثنائية التحليل والتركيب التي يمارسها 

 .العقل البشري
 

 
 

وإذا أردنا الحديث عن عدم تعزيز ملكة التحليل في 

 :العقل العربي، فهناك عدة نقاط لنتناولها 
 

ي نعرفه في الطفل هو أكثر كائن فضول: العائلة  –

هذا الكون والفضول يعني الكثير من األسئلة، 

وطرح األسئلة هو مفتاح تطوير الفكر التحليلي 

وتعزيزه، لكن لدى المجتمع الذي يكون الوالدان فيه 

منهمكين في تأمين متطلبات الحياة األساسية، كثيراا 

ما نلحظ أنهما يتجاهالن أو يؤنّبان الطفل عندما 

سئلة، ويطلبان منه الذهاب للّعب يطرح الكثير من األ

مع إخوته أو مشاهدة التلفاز، بمعنى إسكاته، وألن 

الطفل كائن حساس يلحظ أقل تغيّر في طبقة صوت 

والديه إضافة إلى لغة الجسد الخاصة بهما، فهذا يولّد 

لديه شعوراا يتّرسب في الوعيه أيضاا أن السؤال 

ليل ومن هنا يبدأ القصور في ملكة التح( ذنب)

 .الذهني
 

إن المناهج الجديدة من شأنها أن تحدث : المدرسة –

تطوراا في ملكة التحليل لدى األطفال ألنها تعتمد 

لكن ذلك رهين .. العصف الذهني والتعليم التفاعلي

بتأهيل الكوادر التدريسية كي تتمكن من تفعيل 

 .ميّزات تلك المناهج 
 

بية واألبوية وهنا، البدَّ من القول بأن األنظمة العر

فيها تسعى إلبقاء اإلنسان العربي في الحدود الدنيا 

من إنسانيته، بمعنى يعيش ليلبي احتياجات غرائزه 

ألن أي نهضة فكرية حقيقية تعني .. ال أكثر

.. بالضرورة إزالة األنظمة الملكية والملكية الُمقنّعة

ال تناسب أهل  وعشرات المسائل األخرى التي

 .معظم الدول العربية المال والقرار في

 

 

 

 

  عبادة دعدوش                   
 

 

أي أنها فنون " رسوليَّة " اآلداب بال شك فنون 

ذات رسالة ، فجل الروايات والنصوص المسرحية 

والقصصية رسائل نقلتها إلينا حمامة الورق من 

زوايا لفئات اجتماعية ذات قضايا أو معاناة ُمهملة 

" راهق المُ " ، أو يجب اإلضاءة عليها فما روايتي 

لدستويوفسكي على سبيل المثال ، " المقامر " و 

إال رسائل للمجتمع حول هذه األنماط من 

الشخصيات كي نتفهمها أكثر ويسهل علينا التعامل 

معها أو اكتشافها أو تجنبها ، بحسب رغبتنا ، وهي 

رسائل إلى تلك الفئات غير الُمدركة ِلُكْنه ما تفعله ، 

  .ظ وتتجنب سوء العاقبةكي تصبح أكثر يقظة وتتع
 

الرسائل لم تقف عند دورها كأداة تواصل وجداني 

وتغيير في عواطف اآلخرين ، بل حتى في 

أفكارهم ومعارفهم ، فالتواصل مفتاح إنجازات 

البشرية وهو حاجة إنسانية ُعليا ، فاإلنسان في 

، " كائن اجتماعي " إحدى تعريفاته األكثر انتشاراا 

ل دورها كوسيلة لتبادل اآلراء و وقد اتخذت الرسائ

التعارف و المعرفة كالمراسالت بين كبار العلماء 

: " والفالسفة ، مثال ذلك ما ُجمع في كتاب بعنوان 

وهما من أشهر علماء " رسائل يونغ و فرويد 

 . النفس 
 

نة   :ِمن أقدم الرسائل الُمدوَّ

ال يشترط بالرسالة أن تكون من فرد إلى فرد ، فقد 

الرسالة هي خالصة رحلة وتجربة وربما  تكون

حياة بأكملها ، كالُرقم الحجري التي أمر جلجامش 

بأن يتم نصبها في ُكبرى ساحات مملكته بعد أن 

يأس من الوصول إلى ما يجعله خالداا ، واكتشف 

أن الخلود الذي كان يبحث عنه هو لآللهة فقط ، أما 

إال  الخلود لملٍك بشري مثله ، فال يمكن تحقيقه

بنشر العدل والعمران واالزدهار ، فيبقى بذلك ِذكر 

الرجل خالداا ، ويالها من رسالة سامية نعتزُّ أنها 

 .من تراث منطقنا
 

ولكل " الزمكان " من الرسائل ما هو عابر لـ 

 : الُمحددات 

كثير مما يُطلق عليه ُمسمى اآلداب الخالدة هو حالة 

لو لم تتخذ فنية تكتنف رسائل إلى المجتمع حتى 

نة    .شكل الرسالة التقليدي فإن فيها رسائل ُمتضمَّ
 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الشعراء قد خصصوا 

 لـــم كرسائل إلى أجيال الُمستقبأجزاءا من قصائده

  

 29البقية في ص                                    

 

 ف  التراث اإل سا  .. الر ائ 
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  عبد الجبار العبيدي. د      

 
 24ف  عدد ( 0)اقرأ ال ل ة 

 

ومهما نقرأ ونكتب ال نخرج اال 

  -:بأنطباعات ثالثة

ان الكثير من المخلصين ندموا على : االول 

لم يعرفوا لماذا أيدوا ..تأييدهم لخونة التغيير

ورقصوا في ُعرس التغييربعد ان صدموا 

بحقيقة  من رافقوا التغيير من الخونة الظالمين 

من فاقدي ..قاتلي حقوق  الوطن والمواطنين ..

ونحن نقول لهم ال تندموا ان هللا ال ...قيم التغيير

 .تُخفى عليه اعمال الظالمين

 
ان المخلصين ممن شاركوا وآيدوا : والثاني 

يعرفون انهم بالمسئولية  التغيير على قلتهم

فمنهم من مات على الشهادة  والوطن محددين،

وبقيت اليوم منهم قلة من . وهم ُكثر ال يُعدون 

المخلصين يكافحون وينافحون من اجل الشعب 

لكن قلة منهم  يعادل الف من الجبناء . الكظيم

فالصوت الشجاع الواحد أكثرية كما ..الخانعين

 .ينأمير المؤمن( ع)قال علي 

 

ان من دبر المؤامرة واالنحراف :والثالث  

انكشفوا بعد التغيير ولم يعد بامكانهم الدفاع 

او حتى عند . عن انفسهم امام هللا والقانون 

فهل منهم .. اصحاب  باعة الضميريشاركون

؟ ألم يُقبلوا امام الناس  المحتلين  ..من مجيب

 .من أفواههم على طريقة المثليين ؟ 

 

االسالم جاء بدعوة ..أنتم تدعون ؟فبأي دين 

والتحرير من ..التوحيد وانتم مفرقون 

المستغلين لألنسان والدين  وانتم تستعبدون 

ومع العدالة ..ومع االستقامة وانتم معوجون..

قل يا :"المطلقة وانتم فاسدون ، يقول الحق 

اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 

ا ان ال تعبدوا اال هللا..وبينكم  وال تشركوا به شيئا

ا من دون هللا فأن  وال يتخذ بعضنا بعضا اربابا

تولوا فقولوا اشهدا بانا مسلمون آل عمران 

اي منقادون للحق األلهي بالدعوة الى " 94

 ةـــــــــعلى العدالاالية حدية تدل ...كلمة سواء

 

 

 

 

  

 

 

ا صحي ال انه كالم فارغ ..ح تقوله وتغرده دوما

وانت واحد من الناكثين العهد واليمين بعد ان 

نجح الشعب باسمكم وسلمتها لألخرين الفاشلين 

في انتخابات المواطنين  بامر المجاورين فهل 

يحق لك ان تتصرف بحقوق المواطنين دون 

رضاهم اختفي عن وجوهنا فقد اصبحت كريها 

مام مات اال....ال يحب ان يراك الناظرين 

رغم كل اغراءات هارون الرشيد ( ع)الكاظم 

فال تدعي انه ..ولم ينطق اال الحق المبين

ال انه جد المخلصين السالم الحقيقة ..جدك

قل الحقيقة او .. وانت ليس منه ومنهم..والدين

كان بأمكانك منذ دخول الخضراء ان ..تصمت 

لكن الرجولة ابت ان تنفذ خوفا من ..تغير 

بأم ِ اعيننا  نرى تبرر ونحن فال.. المصير 

كيف تتصرفون بأموال الناس تتالعبون 

،والطائرات الخاصة تملكون ،وبوظائف الدولة 

الوزراء الصدريون الفاسدون ..تتحكمون 

مثاالا،فال احد يستطيع اختراقكم ابداا ،فالوزارة 

لكم، والسفارة لكم، والبنوك  لكم، ومؤسسات 

ذا جاء الدولة كلها لكم ،فهل من اجل ه

حقوقك المشروعة  لن  التغيير،البل حتى

نستطيع ان نأخذها منهم ألننا نحمل لقب 

ومالحقات الروتين؟ .. المعادين كما يعتقدون 

هللا يعمي عيوننا حين .أذن لَماذا جاء التغيير

ايدناكم وال نعرف ما تخبونه لنا من 

فهل ان عهد السالفين عاد علينا بثوب ..مصير

ا لكنه يخفي تحته جديد؟ ال زلنا ن راه مزركشا

 كل أدران  السالفين؟
 

عشرات ال بل مئات المستشارين الجهلة منكم 

اللجان االقتصادية ..والدرجات الخاصة لكم 

حتى أبقيتم البلد بال .التي حولت الميزانيات لكم 

مدرسة وال مستشفى وال طرق حديثة وال بنية 

 ..كما تنهار اعمار السنين.. تحتية فانهار

بروك للذين يتفرجون على الموديال وقد نسوا م

الوطن واالنسان واصحاب الماليين في 

استراليا والسويد اليوم وزراء في حكومة 

ونحن حتى حقوقنا القانونية لم ...الفاسدين 

نحصل عليها كوننا نحمل لقب المعادين كما 

وواحد منا يعادل الفا منكم ومن ..تعتقدون 

 ..ين مغيب ومقتولالشعب المظام ب.الساقطين
 

 
 

 ص التاليةالتتمة في                     

ً .. ت قيادا  فاشلةت .. ال راقي ن ال ي ا  ن على ضي   8! ال ت  ع وط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

فالدين ليس بالتمني بل .ووجوب تطبيقها بقانون

بتنفيذ اوامر هللا وشرعه وليس بالمرجعيت 

الناس بقصد تة صمت القبور تفسد افكار الصام

هذه القوانين اآللهية ..التركيع لهم بال قانون

األلزامية التي فقدها الحاكمون اليوم هم 

ومرجعياتهم التي استغلت ضعف المواطن في 

فراحت تنهب وتسلب .معرفة اصول الدين

 ....وتُخلف االنسان دون وعي الضمير

 

وحده يحقق  نسوا من يحكمون الوطن ان الوفاء

األمل ، وبالقانون وحده يسود االمن 

. ؟،وبالوحدة الوطنية تتحقق قوة الوطن 

وأوفوا بعهدكم اذا :) والقرأن الكريم يقول

أما ( . عاهدتم وال تنقضوا اآليمان بعد توكيدها

جهالء ..اذا أبتعدتم عن الوفاء فال أمل تحققون

 .من يعتقدون انهم بقوة الباطل ينتصرون 
 

 
 

ان من واجب المؤرخين ان ينبهوا الناس الى 

ضرورة البحث عن حقائق االموروال يلهوا 

الناس بمقاالت تسفيه االمور ،رغم تجاهلهم لها 

عمداا وحقوقنا الشرعية مهدورة عندهم الى 

وعلينا ان نقرأ ونتأكد .. وال هم يسمعون..اليوم

لقد زالت . من الذي حدث قبل ان نكتب ما نريد

جالها ،وجاءت الدولة برجال الدولة بر

أخرين،فهل سألنا أنفسنا ،لماذا ذهب السالفون 

وجاء القادمون؟ امن أجلهم جاء التغيير ام من 

أجل الناس والوطن وكل المعذبين؟ واليوم لدينا 

األلف بين سجين ومغيب بأمر االعداء 

فأين ..المجرمين أصحاب المخبر السري اللعين

لذين اصبحوا ال النواب من يدعون الوطنية ا

يفكرون اال بالزواج المكر ر والمسيار 

فهل جاء االسالم من أجل ان ..وتفاهات األمور

يحيا بالناس ام يحيا به الناس أجمعين؟ فهل هم 

وكلهم من .. حكام مميزون عن السابقين 

العراقيين كما يدعون ؟ فاالفضيلية 

وأنا أقرأ . ألسماء الحاكمين..ال .للمخلصين

النصوص فلم أجد فيها اال القليل من التاريخ و

االدلة على التغييرالكلي بين  السابقين 

البل قد يكون السابق أفضل من .والالحقين 

 .الالحق كما ظهر لنا في عين اليقين

 

ونحن نبحث هنا عن الحق  -وأذا أردنا الحق

 ا ـفهذا يا سيدي  مقتدى الصدر ان م -والحقيقة 
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العراقيون اليوم بحاجة الى قادة  يفكرون 

وال يستسلمون ..بطريقة منطقية وعقلية  

للعاطفة والخيال ومؤسسة الدين التي ساهمت 

منذ االزل في التدمير، واليوم يترأسها صنم 

نه ميت من سنين مزيف ال يدري ما يقول ال

،هؤالء الذين لم يستطيعوا ان ينقلوا مركز 

الثقل في العلم من الخيال الى الواقع ومن 

النظري الى العملي ، ليحدثوا التغيير في وطن 

المسلمين حتى بقينا في ذيول اوطان االمم 

لماذا ال يكون لألنسان المسلم حرية  الحركة ..

ء على وحرية العمل والقول ،وان يكونوا آمنا

أنفسهم  واموالهم وثمرة عملهم وان يكون هذا 

الحق مكفوال بالقانون  والعرف االخالقي 

وهذا ما هدف اليه .... للجماعة  اجمعين 

أما ان نكون ضحية للحاكمين ..والدين القانون

 . .فهذا هو المستحيل ....

 

علينا ان ندرس التاريخ بتمعن لندرك ان 

االغترار بالدنيا الزمان قد تغيروان نحذر من 

فالزمان ال جديد فيه اال ..والجاه والسلطان

والوطن ..فاالنسان يبقى كلمة ..العدل وال غير

أفهموها ايها ..والحقوق تبقى قانون..يبقى عقيدة

ايها الطامعون بالوطن الكظيم ..الحاكمون

افهموا الحق والحقيقة ..الناكثون العهد به ...

فقد مللنا غربة   ؟..وان نسيتموها ايها المعتدون

لكن للزمن احكام عجزنا اجتيازها ..الوطن

 ... وسنجتازها بأذن هللا القدير...رغما عنا 

أنتم الصفوة ، ..ايها االعزاء المنتظرون

والصفوة يجب ان تحرر نفسها بأيديها من 

فان أفضل ما يفعله الفاشلون  هو ان ..الفاشلين

 .. يصنعوا من أنفسهم قادة ورجال دين

 

     

 

فعل نزار قباني في خاتمة قصيدته التي  كما

 " .هوامش على دفتر النكسة " حملت عنوان 

و تميل الرسائل ال تتقيد بأسلوب كتابة بعينه أ

ٍ بعينه ، في تراثنا العربي  إلى جنٍس أدبّي

تضمنت في الشرائح العُليا من المجتمع على 

 .إلخ..  سبيل المثال ، الخطبة والشعر والسجع
 

 :الرسائل السامة 

ومن جهة أخرى يمكن أن تحتوي اآلداب 

والفنون كاألفالم السينمائية والعروض 

المسرحية على رسائل سامة تحّول الفنون 

، كبعض " حصان طروادة " الجميلة إلى  

تحفة " األفالم والروايات التي ظاهرها جميل 

 .وفي باطنها خطاب كراهية وتحريض" فنيّة 
  

فيلم " الحياة جميلة / اليف إز بيوتيفول " فيلم 

إنساني عذب جميل لكن في نهايته نكتشف أن 

كل ذلك من قَبيل دس الُسمَّ بالعسل ، حيث 

" بطل الفيلم " اليتيم الناجي  يُطالب الطفل

 !بتسليح الصهاينة بالمعدات الثقيلة 
 

 :الرسائل عبر التكنولوجيا 

مع تطور التكنولوجيا أصبح هناك ما يُعرف 

التي تُداعب آمال " الرسائل االحتيالية " بـ 

الناس بالثراء وما شابه وتسلبهم قدر 

المستطاع من أموالهم ، ولعلنا ُمعظمنا قد 

ى مثل تلك الرسائل ، لكن ما هو تعرض إل

" أخطر منها هو تلك الوجوه التي تعبر عن 

التي يتم استخدامها و إرفاقها بكثرة " مشاعر 

مع الرسائل من قبل شبابنا و شاباتنا ، فإن 

االبتذال في التعبير عن المشاعر ، وكسر 

الحواجز مع اآلخرين عبر استخدام فيّاض 

سألة خطرة ، لرموز تُعبّر عن مشاعرنا هو م

وتكمن خطورتها في كونها محدودة وأكثر من 

مةَ  تسعين بالمئة منها تعبر عن مشاعر ُمتضّخِ

وجه يبكي شالالت دموع ، وجه " ُمبالغ فيها 

تكسو جانبيه دموع الضحك نصفه فم ضاحك 

، إن استخدامنا الُمستمر لها يجعل "إلخ .. 

المشاعر اإلنسانية تفقد قيمتها مع الزمن حيث 

نمر بالوجوه الضاحكة بشدة أو الباكية س

 !بَمرار وكأنها مسائل مألوفة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ال ي ة لتجهي   ية جا 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 قفالمث من حذروهم

 الحسين ضد بانه اتهامه وعلموهم

  االشخاص عبودية فيهم كرسوا

  مالحظة

  تلومون ال

 

 ( يج)   يردون 

 

 

 

 

                          

    م   ال ال را     ..  م 

 

 الر ائ  ف  التراث ..  م    ال     ر   لب  
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بعد ان أخبرته عن رقم تلفونها، وضع سماعة 

الهاتف واتجه نحو المطبخ والقلق ال يزال 

وفجأة التقطت حدقاته ورقة على . يساوره

طاولة الطعام، كانت عبارة عن رسالة قصيرة 

قرأ . قد تركتها زوجته قبل ان تغادر البيت

 :ضمونهام
 

انا اخذت األطفال إلى جهة مجهولة، ان )    

أردت معرفة األسباب، عليك االتصال 

بالجهات الحكومية التابعة لحماية األطفال، 

حاول االتصال بالباحثة االجتماعية وهذا رقم 

 .(.تلفونها المذكور أدناه
 

ما أن انتهى من قراءة الرسالة حتى أصابه     

ي مكانه دون شلل فكري، وقف جامدا ف

 .حراك، جاحظ العينين، ثقيل الرأس
 

رفع سماعة الهاتف واتصل بمديرتها في       

العمل وأخبرها بحقيقة األمر عن أسباب 

 .اختفائها
 

حاول عدة مرات الحصول على الباحثة      

االجتماعية المذكور اسمها في الورقة دون أية 

نتيجة، كان يعيش في حالة من الترقب 

 .في كنف هذا الصمت الفاحش والتفكير
 

وفي الساعة الثانية ظهراا، رن جرس     

الهاتف وإذا بصوت نسائي يتسلل إلى أذنه، 

بعد ان قامت بالتعريف عن نفسها، وكان نفس 

االسم المذكور في الرسالة، قالت أن زوجته 

 .واألطفال في حمايتهم
 

 :قال الزوج
 

 هل هم في خطر؟ ومن يهددهم؟     -

 :بت بنبرة الواثق من األمرأجا    

عندما يشعر اإلنسان بخطر معين ويبلغ     -

السلطات ألسباب تمس حياته، من واجبنا أن 

 .نحمي هذا الشخص
 

 :رد بهدوء     
 

ولكن لم أسمع أن أحداا قام بتهديد       -

اوالدي، وإن وجد شيء من هذا القبيل فأنا 

مضطر أن أطلب الحماية من الشرطة، 

تصرف زوجتي عملية اختطاف واعتبر 

 .ألوالدي

 :قالت

من فضلك ال تفعل ذلك، سنحاول       -

التحقيق في األمر،  وثم  سنتصل بك، حتى 

 ..ذلك الحين فقط انتظر

 

  22 البقية ص                                  

  الر الة الت  ك  ت ظّ  ا رأت 

   

 

 

 

  

 

              

     كفاح الزهاوي                  
 
 

 
ء قاس وشديد مثل هذا لم يصادفه من قبل شتا

يغلف البياض معالم المدينة، حدث هذا . الشتاء

، ٧١١٢في اليوم السابع من شهر يناير عام 

. بعد انتهاء احتفاالت راس السنة بفترة قصيرة

انهمرت الثلوج بكثافة حتى الفجر، والطقس 

 .بارد
 

كان يمشي . دقت الساعة السادسة صباحا      

ى الباب الخارجي، في الممر الضيق المؤدي إل

ادخل بطاقته في الجهاز االلكتروني المثبت 

على الحائط، الذي يفضي الى فناء الشركة 

 .لتسجيل ساعة خروجه
 

الثلوج المتراكمة على سيارته الواقفة عند       

موقف السيارات المخصص أمام الشركة، قد 

 .اخفت جسد السيارة ولونها االزرق الغامق

ن عمله ليالا والذي يبدأ من بعد انتهائه م      

العاشرة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا، 

عاد إلى البيت منهكاا، دخل الى الدار بعد أن 

أغلق الباب خلفه بحذر كي ال يقلق العائلة، 

كان ابنه دانيال البالغ من العمر اثنتي عشرة 

سنة وابنته ماريا ست سنوات يغطون في 

التي كانت تشارك ولم ينتبه الى زوجته . النوم

ماريا غرفتها، بعد ان أصاب عالقتهما في 

  .اآلونة االخيرة بعض الجفاء والفتور
 

غطت سماء العالقة الزوجية غيوم داكنة     

طفق هذا . حتى اختفت رويدا رويدا زرقتها

التدهور في العالقة بينهما بعد والدة ماريا 

أخذت . بستة أشهر وتفاقمت مع تقادم الزمن

تبحث عن المبررات من أجل تعكير زوجته 

. صفو العالقة بينهما حتى وصلت الى الذروة

اولى بوادر االنهيار كانت، عندما تظاهرت 

بانها تعاني من األرق وقلة النوم، بسبب شخير 

زوجها المستمر أثناء النوم، األمر الذي دفعها 

إلى نقل فراشها إلى غرفة المعيشة في الطابق 

بيتها هناك طويال، حتى العلوي، ولم يلبث م

انتقلت بعد يومين إلى غرفة ماريا في الطابق 

 .األرضي
 

أحيانا كثيرة أثارت تصرفاتها الشكوك من      

 يــتكرار جلوسها غير المعتاد مع األطفال، فه

 
 

 
 

 

 

 

 

لم تجرب قط االهتمام بهم، وكانت تتجاهل 

دورها كأم، كانت تجلس مع األطفال وتدردش 

في اذنهم، وقد أضحت حياتهم  معهم وتهمس

وما ان يفاجئها وهي . من جراء ذلك مشوشة

تكلم األوالد، حتى يجتاح االرتباك قسمات 

 .وجهها، وكأنما تخطط الرتكاب جريمة
 

 :كان يقول لها    
 

 ما بك وكأنك قد ارتكبت إثما؟     -

تبقى صامتة كصمت األموات، وهذا ما    

 .يعزز الشكوك حول سلوكها الخفي

دخل إلى غرفة النوم في الطابق العلوي    

استيقظ على رنين . وغط في نوم عميق

الهاتف، وكانت الساعة الحادية عشرة 

وأربعين دقيقة قبل الظهر، مضى مسرعا إلى 

مصدر الصوت ورفع السماعة، وإذا بصوت 

 :امرأة يرن في أذنه تقول
 

 .مرحبا     -

 .مرحبا     -

 إلى مادلين؟هل يمكنني التحدث      -

 .هي في العمل اآلن      -

 .مادلين لم تأت للعمل اليوم... انا مديرتها      -
 

 
 

اثناء حديثه مع مديرتها عبر الهاتف، القى 

نظرة خاطفة من نافذة المطبخ مندهشا، حيث 

شعر بألم، وكان على . الحظ اختفاء السيارة

وقد أعرب عن قلقه بسبب . وشك البكاء

طى سطح األسفلت كالزجاج، الصقيع الذي غ

  .ألن زوجته لم تكن ماهرة في قيادة السيارة

 :قال     
 

ربما تعرضت لحادث مروري أثناء القيادة     -

في طريقها إلى العمل، بسبب الصقيع، ثم نقلت 

لقد اعتادت ركوب . على إثرها إلى المستشفى

الحافلة بدال من قيادة السيارة في مثل هذا 

 .الطقس
 

 :قالت
 

 ال تقلق، تحقق من المشكلة ثم اتصل بيّ       -

  .على هذا الرقم       
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 .من الهدم والنسيان
       

حاول أن يركز وعيه على نقطة واحدة      

قليل من . وهي أن ال يفقد زمام السيطرة

اآلن . الهدوء لكي يستعد لتركيز أكثر صعوبة

ن نفسه المشاعر والحنين بعد عليه ان يبعد ع

أن قضت مادلين عليهما بغبطة الالمباالة وأن 

لم يستطع ان يخفي . ال يتمادى في قراراته

التعب والوهن جعله غافل . حقيقة معاناته

الذهن، لم يكن لديه متسع من الوقت ليستدرك 

 .الموقف ويفوت الفرصة عليها في غفلة منه
 

صمت، انهمرت من عينيه الدموع ب     

واألسى العميق المرسوم على وجهه 

المضطرب، لتنبثق عنهما جداول من اآلهات، 

كلما طفحت في ذاكرته تلك األيام وهو يمنح 

العائلة جل حياته من أجل أن تعبق برائحة 

 .الربيع العذبة في سهل طموحاتهم
 

 
 

وبعد عشرة أيام وهو يعيش في عزلة        

ه عبر الهاتف عن عائلته، اتصل دانيال بوالد

الجوال الخاص بوالدته معبراا عن اشتياقه، 

قبل ذلك تشاجر دانيال مع . طالبا أن يلتقي به

الموظفين التابعين إلى دائرة الرعاية 

االجتماعية، بعد ان أصابته حالة من الهستيريا 

وقام ببعثرة أثاث الشقة السرية، وإثارة 

الفوضى، مما أجبرت السلطات على إتاحة 

لهم أن يلتقوا بوالدهم، انفجر األب  الفرصة

 .بالبكاء حال سماع صوت ابنه
 

وفي اليوم التالي التقى األب بأوالده       

وزوجته في أحد المطاعم على بعد عشرة 

كيلومترات من مدينتهم، وهو يحمل في 

خلجانه أكاليل من الشوق والبهجة، لم يكن 

يتوقع أن يكون يوما قاتما، فاجأته أولى 

البرق حين أطبقت سيول الظالم على  ضربات

أجواء اللقاء، في لجة ذلك الظالم انقض عليه 

بجدار  إحساس باإلحباط، وإذا به يصطدم

التفاؤل وهو يتلقى ضربة موجعة تحطم سارية 

األمل، وتغرق زورق العائلة، بعد أن عرت 

مادلين نفسها وكشفت عن الدوافع الحقيقية 

ة التي ال رجعة الكامنة وراء تصرفاتها المهين

فيها، عالوة على ذلك لقنت األطفال في ترديد 

األكاذيب ضد والدهم لإليقاع به لرصيدها 

الخاص، وبهذا وضعت لمساتها األخيرة على 

 .تلك العالقة التي لم يصدق يوما أن تنتهي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :قالت      

من فضلك ال تفعل ذلك، سنحاول       -

التحقيق في األمر،  وثم  سنتصل بك، حتى 

 ..ذلك الحين فقط انتظر
 

ا ال ريب فيه، أيقن في سره يقي        نا راسخا

إنها خططت لألمر بتفاصيله في غفلة منه 

ا منها أن تنتقم دون أن تأخذ بنظر االعتبار  سعيا

ما قد يترتب من آثار نفسية على األوالد، لم 

يفهم أسباب انتقامها، كان في أكثر األوقات 

ا، ما الذي يدفعها إلى  بمثابة األب واألم معا

ت تسبح في أروقة االنتقام؟ أسئلة كثيرة كان

 .أفكاره
 

خرج إلى فناء الدار، رشقت الريح الثلوج      

المتراكمة على شجرة األرز فتناثرت على 

 .وجهه، عاد إلى الداخل متجهما
 

توغل في صمت الجسد وسكونه، هذا      

الجسد المتماسك الذي طالما كان جسراا لهم 

للعبور إلى ضفة المستقبل، أخذت المشاعر 

منفى الرمال وتفتت القلب وتطفئ  تحترق في

انتابه شعور، بأن الزمن قد . نور التواصل

 .توقف عن الدوران وتبدد الحلم في قاع الظالم

وفي الليل أصابه أرق، فقد اإلحساس      

بالواقع إحساس بقسوة ووطأة الصمت، هذا 

هل كان . الصمت الناجم عن غياب األطفال

ا؟ راحت األ ا عبثيا فكار هذا فعالا حلما

 .المتضاربة تتماوج في رأسه المصدوع
 

شعر بعضالته مشدودة ومفصله جامدة،      

ا بظهره  وألم قاس يخترق أوصاله، جلس متكئا

على الحائط، وعيناه تحدقان في الصورة 

. المعلقة على الحائط لولديه دانيال وماريا

. أجهش بالبكاء كبائس فقد كل األمل بالحياة

أنه في بحر الظلمات، مرت عليه الليالي وك

هذه الغمة المفاجئة التي حلت بالزوج، دفعت 

به إلى التفكير مليا أن يكون أكثر يقظة وأشد 

 .صرامةا 
 

فجأة انتابه شعور بالوحدة القاتلة، كان      

يوما عصيبا، هبت رياح باردة على شرفات 

عزلته، وسيل من لسعات البرد تمر على طول 

اخ ثقيل يشق الجسد كصعقة كهربائية، صر

 شعر أن الزمن قد فقد. صدره ويحبس أنفاسه
 

كل معانيه، حتى الحياة أصبحت الخرقة 

الوسخة تمسح بك األرض وتطعنك بسكين 

 .الغدر حالما يغفل المرء عنها للحظة
 

راحت األفكار تتغلغل في صميمية الشقاء، 

انقض عليه إحساس باإلحباط، وكأنه مطوق 

بينما تسهو زوجته  بماليين الصفحات المعتمة،

في هذه اللحظات في الخارج مغرورة بفعلها 

 حفـــرة غير المدروس وهي تتأرجح على شفا

 انتحر الجغرافية مدرس يكولون

 العراق خارطة ماشاف بعد

 رسمها ذكي طالب ... الجديدة

 باالمتحان

 
 

 صافي فكره عراقي باقي ، زين

 ويعين الرسم على ومركز

 .وطنه مدن مواقع

 

 ت ليـــــــــــ ا تتتت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أن يعبر مراحل  هذا الطالب يجب

 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 
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 ؟... ن ب يد     فضاءا   ا

 األخ ر (2) 

 

 

   

 

 

 الغزالي الجبوري . د           
 

 

 البقاء على قيد الزلزال

 .أسباب البقاء على قيد الضجر

 دودة القز

 حين تسكن العين

 ال يشاهدها

 .مسكن

 ما وراء الزلزال
 

 

 .األنقاض

 صراخ

 في الشوارع

 من اليد

 هذا ال يالمس

 .هدم

 دودة القز

 ينحين تسكن الع

 ال يشاهدها

 .مسكن

 لوردة واحدة

 لمرة واحدة

 تهشمت،

 ضيق النفس

 فضاء،

 من واحدة

 خصلة او وتر كمان،

 انا هدم أستلقي؛

 ال ارى غير 

 هذا الزالزل

 البانورامي

 الرأس  يضرب

 من بقع األزهار

 واألطفال،

 الصرخات

 

 

 ال بحسب األعمار ،

 الشوارع غدت واألبنية

 غدت صلعاء

 تماما

 رات المتجمدة،كما البحي

 والوجوه

 .مصفرة

 .اطفال تلمعها اسنان لبنية

 الريح

 يغلبها

 المطر، 

 األنقاض ازدحمت

 يضربونها

 سراويل

 من أكياس سوداء، 

 الحقيبة البالستيكية

 تسافر بالجثث 

 والقمصان المعفرة بالدم

 تنتشلها 

 زهرة

 .الصدر البيضاء

 يذبلها

 ينظرون إليها،

 النقاط الالمعة من األمطار

 هي صرخة دامية

 تنزلق

 من األقدام المتربة
 

 
 

 أنقاض، أنقاض

 … أنقاض

 ، دودة القز!اواه

 حين تسكن العين

 ال يشاهدها

 .مسكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكد الجبوري عن الفرنسية. د: الترجمة

 27.20.02 -  انطاكيا: المكان والتاريخ

 
 

 
 

 

 

  هاشم معتوق               

 

 ..األيام ال الل  

 

الحرية تمنحنا الشبه والتقرب من األرض أكثر 

 فأكثر

الحرية تمنحنا أسماء كالوردة كالشمس كالقمر 

العسل  الرقصة في الريح تمنحنا أشكال خلية

 وبيت العنكبوت والقداح والبرتقال

الحرية تجعلنا كالنحل نمتص الرحيق وننتج 

العسل نتقيد بالزينة والمة الكبرياء والثورة 

 واألحالم التي سوف تاتي

الحرية تجعل هللا مطمئنا عليك باعتبارك ابنه 

فقد تكون في غاية الذكاء والتوكل قد تكون قليل 

 األخطاء في سعيك المستمر

الحرية سامية ليست حكرا للبعض فيها عيبا قد 

 ينقلب البعض بالضد منها

الحرية واالنسيابية تمشي بصرامة كالنهر 

الجارف ليست خالية الخدوش من مالمح الفن 

 ورسوم الدهشة على الجرف

الحرية رغم الوجود اإللهي المستمر تعتبر 

 لحظة االنتباه الشديد بالنسبة لك

 للنضال للمثابرةالحرية تحتاج للكفاح 

 

 ..همس اليتي ال  

 

 اإلصغاء أنك تستطيع أن ترى المغيبين

 أو تسمع أصواتهم 

 اإلصغاء أرقام متتالية كراقصات الباليه

اإلصغاء كطائر خرافي يجوب السماوات 

 والمحيطات

اإلصغاء عاصفة تدريجيا تصبح الريح ثم 

 النسمة الهادئة

نوب اإلصغاء أكثر من اتجاهين كالشمال والج

 كخارطة الدنيا والناس أجمعين والعالمين

اإلصغاء كطفل يبحث في جيوبك عن نقود لكي 

 يشتري بها الحلوى

اإلصغاء طفلة يتيمة تفكر في أبيها الذي قتلته 

 الحرب ولم يعد للبيت

اإلصغاء كغائب يعود بشخصية الذكرى من ثم 

 يعود من حيث أتى

اإلصفاء الجىء تطبع بالهجران والصبر 

 يلالطو

 اإلصغاء كاألغاني أمنيات مؤجلة

 

 

 ...ال ل ا أس  ب ال       ى     
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   ا تب ىالث اء على  ...  رض ف ان     ب  فرحةٌ ال تُكتَم ُ  

 

 

 

 عدنان الظاهر . د             
 

 

 

ْز للفرحِة بابا  جّهِ

ُن للرائحِ والغادي  الُسوُر يؤذِّ

 ِمئذنةٌ تتطاوُل عْهدا

 والنهُر يُصفُِّق مذهوال

 مهزلةٌ تتعدّدُ ألوانا

 أعبُرها ُخُطواٍت َعْجلى أو مشيا

 هذا تأويُل الناموِس األعمى

 يتبدُّل صاعاا صاعا

 ناقُض َعْهداا ولّىويُ 

 أرضى حتّى لو شبّْت في داري نارُ 

ْدرا  أتعثُر في ماِء البئِر الفاتحِ للعطشى صا

 وأُقيُم والئي للجارةِ والجنِّ 

 أفتُح أزراَر قميِص الشمِس وأفتُح دارا

ا يهواني  ال أغلُق دربا

 عيٌن في البحِر وأُخرى تجتاُح البّرا

 فأرى طاووَس النسياِن غريبا

 لضّجةَ في بأِس األلوانِ يفتعُل ا

 يا صاحَب ركِب الَحيرةِ جِهْز للماشي ظالّ 

 الصخرةُ باردةٌ صّماءُ 

 ماذا أدعوها وبأيِة همهمٍة ثكلى أدعوها

ا أسودَ مرسوما  َعبَرْت حدَّ األنواِء الُحْمِر وخّطا

 جاءْت والعلّةُ فيها عشواءُ 

 ال دمٌع فيها ال أثٌر للُحّمى

ُزجاجِ العيِن  تسجدُ للبرِق الخاطِف خلفَ 

 المكسورِ 

 ال الشمعةُ تكفيها ال حرُّ الصيِف القتّالُ 

 ماُء البحِر األملحِ ناٍء عنها

دُ أنفاسا  فبأّيِ رصيٍف للقهِر تُبّرِ

 .. نقلتها السيارةُ غابْت 

 صَوٌر تتبارى في صدري

 وتُضاِعُف شجواا أبكاني

 أبكى البحَر وأسقَط فوقي أمطاَر الدُنيا

 عذاَب غيابيأبعدها وأطاَل 

 ال أعرُف كيَف يغيُب اللؤلُؤ في الألالءِ .. غابْت 

ا يُخفيني  َسلَكْت دَْربا

 .عيٌن تبكيني وتُداريني باألخرى

 

 

 

 

 

 

                  

  علي عبداالمير عجام

 

 
علي عبداالمير عجام عن .. كتب الناقد الفني 

 .. .اعمال الفنان قائال

 الثناء على ما تبقى
 

ال تبدو عوالم الرسام واإلعالمي حيدر 

المحرابي غرائبية متخيلة، مثلما هي ليست 

لتعبيري من واقعية مجردة، إنما هي الجانب ا

المنظورات الثقافية واإلنسانية المتداولة في 

 .الحياة والذاكرة الوطنية العراقية والعربية
 

هذه ليست مجرد تخطيطات لشعراء 

وموسيقيين، وال قراءة تشكيلية تستعرض 

احتفاالتها اللونية، وإن كان ذلك من حقها، بل 

معاينة ألبعد من مجرد الثناء على شخصيات 

صرنا ومجتمعنا، كما في حال مؤثرة في ع

الجواهري، السياب، نزار قباني وأم كلثوم 

 .وغيرهم
 

 
 

هنا ال يبدو المحرابي مأسورا بالتجسيد 

الحرفي للشخصيات ومالمحها وال حتى 

األشياء التقليدية المتداولة عن مسار حياتها، 

ا وفاعال عبر  بل باألثر الذي جعل وجودها حيا

 .سية معاصرةقراءة لونية مبهرة وبحسا
 

 
 

 

 

 

 

هكذا تنتشي وأنت تحس األثر الرقيق لكف منشد 

الحلم العراقي األنيق، ناظم الغزالي، مثلما في 

الجنة اللونية المرئية، تستعيد النغم الذي تلك 

هذا يعني أنك تتلقى . يحيل إلى البيئات البغدادية

لوحات المحرابي بأكثر من حاسة، وبأكثر من 

ا عراقيا  قراءة، فمع الجواهري تستعيد قرنا

وعربيا صاخبا وضمن مستويات ثقافية 

 .واجتماعية
 

 
 

لوهاب، تتلقى األثر العمالق للموسيقار دمحم عبد ا

من األشواق " النهر الخالد"فتصيخ السمع لـ 

والذكريات والموسيقى الروحية الرفيعة، بل 

حين تدقق في اللوحة تجد حنوا شخصيا ال من 

المحرابي وحسب، بل من داخلك أنت المتلقي 

ا منك بمن غنى لبالدك ونهرك  العراقي، عرفانا

ا وراء دجلة"ومدينتك ذات يوم عبر   ."يا شراعا
 

 
 

هنا معرٌض تشكيلٌي مختلف، ال صاحبه بدا 

ا بالبحث عن أسلوب شائع وطاغٍ في  مهموما

التشكيل العراقي، وال موضوعاته تبدو نسخا 

هنا الحياة في . مكررة من تجارب فنية معروفة

مدار مختلف حتى لمن عرفناهم وتأثرنا 

بإنجازهم اإلنساني والفكري، هنا ثناٌء على 

عراقي وعربي  الجوهري والعميق من زمن

 .فريد
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 ت  ي ه للمخرج قيبة الج اب  حل  ت "   الخ بج "فيل  
 

  نزار شهيد الفدعم         

 

                             ( الجئا ال احد يولد ويحلم بأن يكون) 

 قتيبة الجنابي

     

فيلم بينايكو العراقي مثلما سماه البعض 

للمخرج قتيبة الجنابي وهذا غير فيلم بينايكو 

الذي اعتمد  0200المخرج غييرمو ديل تورو 

عية قصصية وافالم سابقة عملت على مرج

من هذه القصة عن صانع الدمى جيبيتو الذي 

يعمل على صنع دمية تشبه بمواصفاتها شكل 

ولده بعد تأثره لفقدانه لكن الدمية بينوكيو 

ا عن طريقة ليكون  يترك أبيه وينطلق بحثا

  ."حقيقيا" طفال
  

 
 

فيلم قتيبة الجنابي رجل الخشب خارج سياقات 

سطي وخارج سياقات الواقعية النص األر

االشتراكية رغم انه يأخذ منها انسانيتها 

وقضاياها الكبرى ويتبنى طروحاتها ، فيلم 

رجل الخشب خرج من رحم المعاناة بفكرة 

غاية في العمق وبسريالية حاول المخرج ان 

يختزلها بأدوات تعبيريه وفرها له السيناريو 

اء المكان واألجو" المكتوب بعناية موظفا

الثلجية والريح العاتية وبعض التفاصيل 

 . الصغيرة

قتيبة الجنابي لم يستعين بالرسوم المتحركة 

في صناعة   Stop motionوال بنظام بتقنية 

فيلمه بل وظف رؤياه في صناعة دمية مثلما 

كان يتصورها في خياله واحالمه ورسم لها 

الزوايا وحددها داخل االطار الذي يريده وبدء 

عليها ليخلق منها شخصية واقعية العمل 

محسوسة وذات تأثير من خالل مواقف احسن 

بمساعدة مونتير الفيلم الذي " سردها بصريا

معه في كتابة النص الفيلم الذي " ساهم أيضا

بث فيه المخرج الروح بأبداع وبإمكانيات 

 ن ــــمتواضعة وبكادر فني محدود من الموهبي

 

 

ارهم بحرفية من أجل والمبدعين تم اختي

توظيف قدراتهم االبداعية في صناعة الفيلم ، 

وتمكن المخرج باقتدار توظيف زوايا 

التصوير والعدسات والتكوين وخلق حركة 

 . داخل اطار الصور الثابت بشكل محسوس
 

الصورة المرسوم لوجه رجل الخشب وانا 

والتي بداءة في أحيان كثيرة ( الولد)اسميه 

ن اإلضاءة ومساقطها كانت بدون تعبير لك

تمنحها مشاعر إنسانية تنعكس من دواخل 

روح المخرج الذي يحاول ان يبث فيها الحياة 

داخل مساحة اللقطة والمشهد لغرض خلق 

التأثير المطلوب على المشاهد وقد حلق بنا 

ووسع افق خيالنا ونحن نتابع الفيلم " عاليا

و حيوية "خاصا"الذي منحه المونتير ايقاعا

من خالل تحديد زمن اللقطة وتحديد مكان 

في محله عبر تراتبية في " القطع وكان دائما

اللقطات ومنطق محسوس في االنتقاالت 

   .وفلسفة جمالية في بناء المشهد واالنتهاء منه 
 

وانا أتابع الفيلم لم أحاول البحث عن قصة وال 

عن حكايات فرعية ألنه اللقطة والجو العام 

ا من موسيقى ومؤثرات صوتية الذي يحيط به

استطاعت ان تشدني اليها كي اتابع الفيلم الى 

النهاية بسيل من الصور المتحركة وبمنطق 

سببي يربطها بدون ملل رغم ان بينايكو 

العراقي كان سيد الفيلم حتى في لحظات غيابه 

" ، جمال وثراء الصورة الفلمية كان رائعا

ا والمخرج خريج مدرسة هنغاري" خصوصا

في التصوير يعني سليل أولئك المصورين 

العظام مثل السزلو كوفاكاس والجوس كولتا 

وغيرهم من المصورين الكبار ،كان يبعث 

الحياة في اللقطة السينمائية والمشهد الفلمي 

    .حتى لو كانت طبيعة صامته
 

 
 

فيلم رجل الخشب توفرت له عناصر النجاح 

مل عن مكتملة بإرادة مخرج يملك تصور كا

الفيلم قبل ان يصوره ومنذ سنوات وكان ينئه 

من حمله معه وكانت صرخات الحنيين 

والعودة الى الجذور توجع قتيبة فحول هذه 

الصرخات الى نص بصري فيلمي ، لكن 

ياترى هل ارتاح قتيبة وارح وهو يشاهد فيلمه 

وهو يتنقل بين مهرجات العالم واال ( حلمه)

 .!"فى قدراوالمن"! يظل الغريب غريبا

 
 

 

 

صدر مؤخرا عن دار خطوط وظالل في العاصمة 

: عمان وبعد أشهاره و مشاركتة بمعرض الكتاب 

 في بغداد كتاب جديد ومن ثمبالشارقة والكويت 

لالستاذ عاصم (( ٠ت الفكر والفن جتحوال))

 .فرمان
 

  
 

وجاء في التعريف الخاص بالكتاب المنشور في 

 : غالفه األخير

 

إن الكاتب في هذا الكتاب سيبلور اإلطار ))

المعرفي و النظري لموضوعة المتحول في الفكر 

بعامة و في الفن بخاصة عن طريق الدراسة 

لفلسفية لهذا العلمية الشاملة لألسس الفكرية و ا

و من ثم دراسة هذِه الظاهرة في الفن . المصطلح

العراقي المعاصر وفق قراءة و تحليل واعيين 

ا يعيننا  ا نظريا لمفهوم المتحول الذي نعتمده منطلقا

على امتالك القدرة على التقدير و الحكم لهذِه 

الظاهرة بعد عملية فحص دقيقة للوصول إلى 

عيداا عن اإلبهام و استنتاجات جديدة بشأن ذلك ب

االضطراب السائدة في دراسة أية ظاهرة فنية و 

إن هذا . جمالية تتعلق بالفن العراقي المعاصر

اإلبهام جاء تحصيل حاصل الضطراب و ارتباك 

المفاهيم و المصطلحات السائدة الذي يمتد ليشمل 

هذا اليوم بعض المرافئ اإلبداعية للفن العراقي، و 

و فنية و علمية لمحاولة تحديد هي إشكالية ثقافية 

الجانب اإلبداعي و اإلبتكاري للفن العراقي 

المعاصر تمثل باألساس لدى الكاتب إشكالية 

اإلبداع و اإلتباع، إشكالية أدراك المفاهيم األساسية 

و تعزى هذِه . للحداثة و المعاصرة و الريادة

عدم وجود : اإلشكالية لدينا إلى أسباب لعل أهمها

و دراسات تحليلية و إجرائية واضحة و مفاهيم 

محددة ميزت التجارب الفنية اإلبداعية األصيلة 

و إن . عن التجارب الفنية االتباعية المقتبسة

المفاهيم المتداولة التي اقترحتها و عممتها بعض 

المصادر الفنية هي مفاهيم غير دقيقة و عامة 

عاجزة عن تأشير العالقة السليمة بين التجربة 

نية المبدعة و غيرها من التجارب التي تتواجد الف

العديد " البتكار"و قد برزت اجتهادات . بجوارها

من التسميات لبعض المفاهيم التي يراها الكاتب 

لنفسه صحيحة و ليس استناداا إلى دراسة علمية 

سواء أكان ذلك في مجال النقد الفني أو في مجال 

 (( تأريخ الفن

 

 

 

 ال نو ال كر ت  ال  ..جديد كتاب
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 ً  -2-  ساؤ ا أيضا
 

 

 النجمة الالمعة (سيناء) سانيةللمي

 في سماء الفن 
 

 بديه اصفگ فرگاك من خلوني)

 عليه غصبن وياك احچي رادوا ما

 الروح اصبر انه بيش تروح عني ردت لو

 (يابويه اشلون وانه اشلون بحالي اشلون
 

 
 

 رافقها العود على المقطع هذا بصوتها سجلتُ 

 زاوية ضمن (العربي جمعة) الفنان العزف

 لبرنامج (العود على اغنية)  بعنوان حدثتهااست

 القديرة تقديم بغداد إلذاعة( ياعراق الخير صباح)

 (السامر سعاد) أنا اخراجي ومن( المدرس أمل)

 زاوية منهم لكل الشخصيات كبار اعداد ومن

 - رشيد فوزي)  والمؤرخ ( العاني حسن) الكاتب

 عادل) الغنائي والناقد ( السالم عبد وعماد

 (.اشمياله
 

 بث تكرار تطلب واالتصاالت الرسائل ازدحمت

 من ألغانيها مزيد من هل عن والسؤال األغنية

  الجمالية ولمساتها وادائها المبهر صوتها يسمع

 تتمثل فنانة (الصوت هذا اجمل ما اللللله.. ) يقول

 تطيب والذوق والشرف الخلق ودماثة باألدب

معها  يحترمها ويتعاطف .صوتها لسماع النفس

إنسانياا كل العاملين في االذاعة والتلفزيون بسبب 

فتاة بسيطة ..تلكأ صحتها وضعف قلبها المريض

بدايتها مع برنامج  ،اقتحمت ابواب النجومية

بعدها  .للفنان فاروق هالل( اصوات شابة)

 .اصبحت نجمة في سماء الفن 

 ظهرت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات

السبعينات قادمة من ميسان الى  وهي من مواليد

 بغداد 

بتشجيع من األهل وبجهودها واحتضان كبار 

الشعراء والملحنين من ابناء مدينتها وعمالقة الفن 

 .مرموقة فنية مكانة على حصلت في بغداد

 جواد)  المحترم االذاعة في لمديري التحية

 (العلي

 رجب خولة) السيدة المنوعات قسم ولرئيسة

 وفقرة فنان ولكل ولها لنا دعمهمو (األطرقچي

 خالل من المستمع يتلقاها الرفيع بالذوق ترتقي

  اإلذاعية البرامج

 نجوميتها بريق َخفتَ  التي (هادي لسيناء) التحية

 (٧١١١عام ..)أرض العراق غادرت حين

  
 

 

 

   ر سعاد السام               

 

 

 ً  7- -  ساؤ ا أيضا
 

 
 (يلي تريد الحسن خذلك جميليه )

 سيختلف معي بعض األصدقاء 
 

 :منهم يقول
 

 خذلك شماليه/ يلي تريد الِحسن خذلك جنوبيه )

 (خذلك فراتيه/ خذلك تميميه/ خذلك دليميه
 

 كتبت عن الِحسْن المتمثل بالمبدعات منهن

حسنة الوجه طيبة  (سهاد ابراهيم الجميلي)

  .اعالطب

رافقتني بالكثير  ..شفافة الروح تتصف بالوفاء

العراقية  من االعمال االذاعية والتلفزيونية

عرفت عن  ..(األي آر تي) والعربية منها قناة 

تمتلك دماثة  ..ذاتها وبنت شخصيتها بنفسها

خلق ونقش قلم ورصانة صوت صدح من 

 . حتى ظهورها على التلفاز اإلذاعة بدايتها
 

م قصة أو اتحدث عن اسطورة لم اكتب لك

تمثل فقط باآللهة عشتار ، وكأن ارث الجمال 

بل استذكر آثار ذكريات قريبة . (!!إنانا)

 عشتار حفيدات والتلفزيون اإلذاعة لملكات

  ..وشبعاد
 

 
 

س الهم بنقاوة يتكلم وطني في جمال عن اكتب

 اال واليكتب اليوصف الروح عبر يتسلل

 ذات اإللهة ونجمة الزهرة كوكب برموز

 . نقاط الثماني
 

 القوام معتدالت بان اغصان عن اكتب

 وتقيم بتدريب ُكلفتُ  ..بالحياء موسومات

 االختيار فوجب،  جدد برامج ومقدمات مذيعات

 عشتار) بنجمة حينها(  سهاد) توجت الصحيح

 تطل كوكبة ،  الشاشات نجوم مع لمعت (إنانا–

 من وعربية عراقية محطات من اليوم علينا

 .الوطن ارض خارج

 

 
 

 

 
 
 

 

تهدف الحركة التشكيلية الى فتح حوار بين  -

الفنانين بواسطة االعمال الفنية لكي يستفيد 

كل فنان من األخر ونقد االعمال الفنية نقد 

 .بناء

الفن التشكيلي الحديث  تذوق جماليات -

الحركة  والتعرف علي ماهو جديد في

 .التشكيلية

ان يستفيد الفنانين الشبان من اعمال  -

الفنانين الكبار الموجودين داخل الجماعة 

 .ويتأملوا أعمالهم الفنية

هي طريق لخلق تعارف بين الفنانين من  -

مختلف االقطار العربية والتعرف علي 

 .اعمالهم الفنية وفنونهم الشعبية
 

 الفنون التشكيلية العراقية

  

 ان اال تاذ دمحم ال ا  كتب ال  

  

معرض المقام على قاعه مدارات العن 

 لل  ان وعد عد ان
  

تصادفنا االشياء والخامات في الشارع وممرات 

الطرق وحتى سطوح منزلنا التي نرمي بها 

ماهو فائض عن الحاجة او تقل نسبة حضوره، 

لياتي الفنان ويعلن معها حوار بصري، لتغدو 

ط ينشأ منه موتيفات كل هذه التكوينات وسي

تالمس صورة مثيرة لذكرى او حدث ما، أن 

المقوالت )الفنان وعد عدنان في معرضه 

يتتبع آثار االستعمال والتغيرات ( المتعالية لالثر

على سطوح ونتوءات الخشب ويتقدم باتجاه بناء 

كيانات بصرية عبر تجاور أجزاء الكلمات 

وت وتداخل العالمات مع صبغة لون او اثر لص

اغنية، يرتقب بحذر ما تعلنه من صورة شيئية 

ال تعقد لها صلة مع موضوع محدد، فهو 

يستمتع بتلك االختبارات للمادة واللعب باختالف 

طرق تشكيلها وتجميعها وكأنها شظايا مكان 

 . يسكن في الذات وبيوت لمدن مفترضة
 

 
 

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

  

 

   

 

 تت دى ال مت.. ل حة
 

   
 

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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طبعاا آيزنشتاين كانت له أسبابه؛ ليس فقط 

ا التقنية؛ التي  الفكرية والبصرية؛ بل أيضا

وما كان يسمى . المونتاجيةفرضت عليه خياراته 

المونتاج األفقي؛ والتتابع والمونتاج العمودي 

المواطن »الذي ظهر بشكل واضح في فلم 

ا؛ . «كين كانت المشكلة في الفلم التسجيلي أيضا

ا؛ ما دفع لتحقيق  ا أيضا والتطور التقني لعب دورا

أفالم صادقة تعبر عن الواقع؛ من دون تدخل 

 .عأيديولوجي لقولبة الواق

لم يكن الوصول لذلك إال عبر تطوير المنهج 

حين شاهدت في البداية األفالم التي . ووعيه

تحققت عن فلسطين؛ تبين لي أن الذين يحققون 

 .هذه األفالم يحققونها من دون وعي للمنهج
 

على صعيد السينما التسجيلية في سوريا؛ هل ● 

إنها لم تعبر عن الواقع بل عن : نستطيع أن نقول

 قف مسبقة من الواقع؟موا
 

وهي في الحقيقة ليتها ! سؤال يصعب البت فيه ■

بمعنى لم يكن الموقف من . كانت أيديولوجية

ا كان هناك ثمة شيء مشترك بيني . الواقع تامًّ

« المنهج»وبين بعض السينمائيين التسجيليين هو 

 .والموقف من الواقع
 

يمكننا أن نتساءل هل كان هناك سينما ● 

؟تسجيلية   في سوريا مثالا
 

لكني عمليًّا؛ كما أتذكر؛ ! في رأيي لم يكن ■

فإني بعد أن عدت من الدراسة في ألمانيا؛ 

واشتغلت في سوريا؛ كنت أدرك أهمية السينما 

التسجيلية؛ ليس من أجل الواقع؛ بل من أجل 

السينما العربية ككل ومن أجل السينما في سوريا 

 نشأت وبدأت مالسينما في العال. في تلك الظروف

 

 

  *دمحم ملص              
 

 

؛ أو «حلب مقامات المسرة» حققتها وحدك كـ

بالتعاون مع شريكك عمر أميراالي كفلم 

كل هذا ليس «… مدرس»أو « نور وظالل»

لقد خرج عمر أميراالي من . مصادفة

؛ وعدت أنت من 92معطف ثورة الطلبة 

لتي دولة اشتراكية؛ فاأليديولوجيا ليست هي ا

ربما كان لأليديولوجيا بنسب . جمعتكما

لكن ما جمعكما . مختلفة؛ دور في تالقينا

في المرحلة األولى . وجمعنا هو السينما

فكرت في الفلم التسجيلي؛ وكان بالنسبة لي 

، وأن األيديولوجيا «الحياة كما هي»هو 

 .وسيلة لالقتراب من الواقع وفهمه
 

 لصدمحم م" نور وظالل"فيلم        
 

 األدب  ال  يط
 

أال يمكن أن نالحظ من الكتابات النظرية ● 

التي نشرتها؛ وتلك التي ساهمت فيها؛ 

التي أقيمت آنذاك؛ ما  والتظاهرات السينمائية

يجعلنا نستنتج أن النظرة التسجيلية لم تكن 

أهي مطية، أم هدف : السؤال. تأسيسية

أرجو أن تجيبني بروح من ! أيديولوجي؟

 !النقد الذاتي يا قيس
 

بدأت الحكاية منذ أن قرأت !. حقًّا وللدقة ■

« عائد إلى حيفا»! روايات غسان كنفاني

. «الشمس رجال في»و« ما تبقى لكم»و

وانتبهت لطريقة السرد عنده، وقضية الزمن 

كان ذلك يعني . وتداخله، وتعدد الرواة

. «الموديالت»بالنسبة لي وجود كل 

قد يكون . واكتشفت السينما عند غسان كنفاني

ا؛ رغم أنه لغوي أو  السرد األدبي جاهزا

 لكن هذا وكما عبر عنه. وصفي

  ـــــــــــــــــــــ
 

 البقية في ص التالية                       

 خرج    ي ولد ف  ال  يطرة ”  لصدمحم ”  *

، والت ق ب د د ا ته الثا  ية بم هد 0425عام 

 .0442السي ما ف     ك  وتخرج   ه ف  عام 

 .اخرج ال ديد  ن األفالم الروائية وال ثائ ية

 

 

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

لم أطلع نترنت، وجدت مقاال الواثناء تجوالي بين المواقع على ا 02نهاية يناير 

حول الصديق السينمائي قيس الزبيدي، كتبه،  0222 أيار 2منشور في عليه، 

 *.."دمحم ملص"المخرج السوري الصديق 
 

 

ا هذا  أصالا كسينما تسجيلية؛ وكان هناك دائما

التزاوج والتداخل بالخبرات وبمعرفة الواقع؛ 

هذا الواقع في السينما التسجيلية  وانعكاس

. والروائية ضمن أساليب ورؤى متعددة ومختلفة

ا لدينا ففكرت أن الذي يستطيع . لم يكن هذا متوافرا

تغيير هذه المعادلة هو االتجاه نحو الواقع وكشفه 

وتعليم المتلقين لهذه السينما . عبر الفلم التسجيلي

ويعالج  لدينا؛ أن يقبلوا فكرة أن الفلم يتناول

ا وبشكل خاص العربية . الواقع السينما عموما

والمتفرج العربي . والمصرية تغيبك عن الواقع

حين يذهب إلى صالة العرض؛ فهو يذهب ليس 

ا أن الجمهور … ليرى الواقع لقد كنت واثقاا تماما

وأنه إذا دخل ليشاهد . يرى الفلم ليهرب من الواقع

ا تسجيليًّا يمكن أن يغادر الصا فاعتقدت أن . لةفلما

طريق السينما العربية يجب أن يتأسس ويمر عبر 

 .جسر السينما التسجيلية
 

 !هل كانت هذه نظرة تكتيكية؟● 
 

لكن تصادف هذا . كانت نظرة تأسيسية! أبداا! ال ■

مع عودة المخرج عمر أميراالي من دراسة 

السينما؛ الذي منذ أن عاد كان قد اختار أن يكون 

لم يكن عمر مثل بعض آخر من . ليًّاسينمائيًّا تسجي

الذين كانوا . السينمائيين العائدين من الدراسة

يعتقدون أن عليهم أن يحققوا فلمين أو ثالثة 

قصيرة؛ ومن ثم االنطالق إلى السينما الروائية، 

وينهوا عالقتهم بالسينما التسجيلية التي كان 

ا . تصورها غائباا بالنسبة لهم أنت تعرف أن بعضا

قدموا بعض النماذج التسجيلية الجيدة؛ ما أن  ممن

حققوا فلمهم الروائي األول؛ حتى كانوا يعتبرون 

دعني . أن عالقتهم بالفلم التسجيلي قد انتهت

 .أصارحك بأنك أنت حالة استثنائية ومختلفة
 

 
 قيس الزبيدي " بعيداُ عن الوطن"فيلم      

 

لقد كان لديك مسعى خاص كمؤلف، وتصُور يرى 

ن السينما سينما بذاتها؛ سواء كانت روائية أو أ

 ي ـــــوليست تلك األفالم التسجيلية الت. تسجيلية
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نحن في »: آيزنشتاين منذ زمن بعيد بقوله

منطقة مليئة بالكنوز؛ ولم نكتشف إال الشيء 

هذه الحقيقة إذا فككناها . «اليسير من هذا الكنز

اآلن؛ وفق الطرق الحديثة؛ فإن آيزنشتاين كان 

ويعني . «اللغة السينمائية»مفهومه لـيعني 

أما الوسيط . االعتراف بطبيعة الوسيط األدبي

السينمائي فهو البحث ليس عن األشياء 

 .الجاهزة؛ بل عن الخفي والخاص بك
 

كي ننصف آيزنشتاين فقد كان لديه إيمان ● 

كبير بهذا الكنز؛ وبهذا الوسيط السينمائي الذي 

لى الدرجة التي يتضمن كل الدالالت الممكنة إ

 .قد تكون قادرة على إيصال تجريدات الفلسفة
 

أو « المدرعة بتيومكين»لو أخذنا فلمه ! فعال ■

لقد كان ! فهما خزان هائل جدًّا« أكتوبر»

ينتمي للسينما التسجيلية « المدرعة بتيومكين»

بدرامية ما؛ وهو عبقرية نادرة حتى في خياره 

وهو . درامالنمط البناء الذي ابتكره لهذه ال

ا أحد أشكال ما يسمى التالعب بالزمن؛  أيضا

فزمن . الذي يندرج في الحكاية وبزمن السرد

السرد في مشهد ساللم أوديسا في فلم المدرعة 

بتيومكين كما نتذكر؛ كان أطول من زمن 

اكتشف آيزنشتاين هذا . الحالة الواقعية للساللم

في هذا . المفهوم للزمن السينمائي بعبقريته

لمشهد لدينا من يركض هابطاا ومن يالحقهم؛ ا

وكان من الممكن تصويره بلقطة واحدة؛ لكنه 

ا؛ هو زمنه . كان يبني زمناا سينمائيًّا خاصًّ

كان . ويبني الحقيقة السينمائية لزمن السرد

لغسان كنفاني في أدبه عالمات سينمائية؛ وكان 

فكان يبني . لديه نظام عالمات أدبي صرف

مثالا . لسرد األدبي في رواياتهزمنه الخاص ل

تقرأ مونولوج داخلي؛ وراء مونولوج؛ ثم آخر 

ال ينتمي للشخص األول؛ ثم اآلخر؛ فتقرأ ذلك 

 .كمن يحادث نفسه؛ ويحاورها أو يحاور اآلخر
 

كتابة النص السينمائي هي »إن : يقول بازوليني

بنية من أجل بنية ثانية؛ وحين تتحقق البنية 

 .«ا البنية األولىالثانية تذوب فيه
 

« أكتوبر»هل يمكن أن نحاكم فلم آيزنشتاين ● 

اليوم بعد سقوط ثورة أكتوبر بموضوعه أم 

 !بسينمائيته؟
 

 
للسوفييتي سيرغي " المدرعة بوتمكين"فيلم 

 (٠٩٧١) أيزنشتاين

 
 

 

 

ي من القضية؛ القصد أن المحاكمة ال تأت ■

إنما من اللغة؛ وهذا الذي يمكن أن يحوله من 

فلم عن موضوع؛ إلى فلم ينتمي للثقافة 

« راشامون»كما فعل كوراساوا في . العالمية

فأنت لتبني زمنك « الليل»إذا أخذنا مثالا فلمك 

السينمائي؛ قد جمعت بين أزمنة مختلفة نراها 

 من دون تدخل من المونتاج في المشهد الذي

في هذا المشهد السينما هي . تحدثنا عنه

 الحاضر؛ وأرى الواقع أمامي؛ ثم يحدث تغيير
 

 
 قيس الزبيدي" اليازرلي"فيلم 

 

بالزمن؛ ثم يحصل ذاك التداخل بالزمن حيث  

زمن منام األم؛ ثم زمن المحاورة مع االبن 

وتعليقه لها عن المنام؛ وزمن احتالل القنيطرة 

في هذا المشهد … 97من اإلسرائيليين عام 

شكل من أشكال العالمات األيقونية السينمائية؛ 

. التي هي واقعية؛ لكنها تأخذ مدلوالت أخرى

ا؛  هذا يفتح لي إذا كنت أريد أن أعمل فلما

تجربة التعامل مع الزمن انطالقاا مما كان قد 

هذا المشهد . تحقق؛ البتكار زمني من جديد

فضاء أعتبره قاموس باكتشاف الدالالت؛ و

ويعطي الجرأة لآلخر الستخدام هذا . الدالالت

نحن إذا أخذنا . الفضاء وابتكار دالالت أخرى

هذا المشهد ودققنا به؛ كيف كتبته؛ ثم كيف 

بنيته كمكان؛ وكيف بنيت الديكور الخاص به؛ 

وكيف اخترت الجغرافيا؛ وكيف حركت 

الكاميرا لتمسك ببناء المشهد وعالماته 

يدل على تصور وعلى  ودالالته؛ فكل هذا

 .نظام وعالمات

لقد وجدت لنفسي معادلة عملية؛ ترجع إلى 

تكويني االجتماعي والفكري واألدبي؛ وهي 

أن األفالم يجب أن تعبر عن ثقافة سينمائية؛ 

وأن هناك مهامَّ أمام السينما التسجيلية 

ليس بالضرورة أن أكون . والروائية العربية

م؛ لكن ال بد من مسؤوالا عن إنجاز هذه المها

وأن أساهم مع غيري من . المساهمة فيها

لماذا ال أساهم بفلم يحققه : وبالتالي. أجلها

وبقدر ما تتيح لي هذه ! سينمائي آخر؟

الظروف؛ يجب أن أساهم بإنجاز هذه المهمة؛ 

ا وسينتج عن . بذلك أكون قد حققت نفسي أيضا

ذلك فائدة ذاتية؛ وتطوير لثقافتي ولفهمي 

كان هذا لدي أشبه بكوني أدافع عن . يولتجربت

  يـــــقضية؛ تتبناها ذاتيًّا وموضوعيًّا؛ وه

 

 

   

معشوقتك؛ وتناضل من أجلها؛ بل ربما تدخل 

األفالم التي تسعى لمواجهة . السجن من أجلها

كان . هذه اإلشكالية السائدة؛ هي قليلة ونادرة

ر؛ ملتبساا لدى السينمائيين هذا الجانب من الدو

أي فن نصنعه؟ : بالنسبة لي كان السؤال. والنقاد

وأي نوع من الفن؟ وما هي أشكاله؟ وبالتالي ما 

 !هي إشكالية هذه األشكال؟
 

 !من الذي يبحث عن وطن أنت أم السينما؟● 
 

ا( بعد تفكير طويل) ■  !لقد ألقمتني حجرا
 

 !جرحك؟● 
 

اني؛ لقد على صعيد روحي ووجد! نعم ■

 !تسللت إلى داخلي فلمستها بحجرك
 

ألنطونيوني؛ « الصحراء الحمراء»في فلم 

كانت المرأة التي تحاول أن تتكئ على أحد؛ 

كان الكل ممن تراهم غير قادر على أن يسندوا 

 .أنفسهم
 

 
  ألنطونيوني" الصحراء الحمراء"فيلم     

 

. المسح عملية صعبة! فورغيت إت: فتصرخ

غيب عن روحك؛ إني في كل ما كنت يجب أال ي

أسمعه منك، كنت أشعر أني أمام المرآة أسمع 

أمام كل واحد يا قيس مرايا . صوتي الداخلي

 .يرى فيها اآلخر نفسه

أنت هنا اليوم في برلين التي فقدت جدارها؛ ● 

تعيش بعد أن فقدت وطنك ثم ملجأك، من هي 

 برلين بالنسبة لك؟

التي « براطوريتيمإ»برلين هي كما تسميها  ■

 .خلعت عن عرشها
 

 
 "الصحراء الحمراء"  في فوتوغرافيا ألنطونيونيلا  

 

  تهىا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كاتب آخر وحل ة جديدة ح ل ال  ان*  

 قيس الزبيدي

 24ف  ال دد ال ادم 
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 ..!كوتين والربوَخرخشة عن رئتين َهدَّهما الني

 !!يا له من محظوظ 

ا  تتسلَُّق أناملَُك إلى أعلى، سترى أنَّ لـه وجها

ا كالقوري   ( إبريق الشاي ) أملسا

ألنه ال يحتاُج لحالقة ذقنه !! كْم هو محظوظٌ .. 

 !ْمرة كلَّ يوميِن، على األقَل 

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

 ..تروُح تُجري سياحةا في تضاريِسه

بدوِن نّظارةٍ طبية، تَتُرُك حفرتيِن عندَ  ها هو

 ...َمنبَِت األَنف

عيناه باِل رموٍش، أو أَجفاٍن تشبهاِن َعدَساِت 

 ..التصويرِ 

أُذناهُ عاديتان، سوى أنَّ الِصوان خاٍل من منفٍذ 

 ... 

فوراا يقفُز إلى ذهنَك الَصَمُم، الذي أصاَب 

 ... بتهوفن 

تخلََّص من سماع ال بُـدَّ أنـه كان سعيداا، إْذ 

هات وتَفاهاِت المحيط   ..التُرَّ

قه  أُخدودٌ صغيٌر حوَل الفم، لْن يكبر، ولن تُعَّمِ

 ..تجاعيد السنين 

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

 

قُـهُ بيمينَك، فيعتريَك شعوٌر بالَحَسِد إزاءه،  تَُطّوِ

 ألنـه ال يُعاقُِر ثنائيـِّةَ النسيان

ا عندَ !! ت أو غيرهـا من الثنائيا.. والذكرى أملسا

 ...!الصدِر ينتهي

وبالتالي ال يُعاني من ركبتيِن .. إذن هو بال رجلين

 !!معطوبتين 

 !!يا لسعادته 

وقبَل ذلَك، ال بطَن له، فال يشعر بالجوع أو 

 التخمة، وال يعرُف ما هي القُرحـة ،

ال يفقه معنى أَن يأخذَ تسَع حبّاٍت في الصباح 

ا في الليِل، كلَّ ي  .. وم وخمسا

 !وال يخاف أْن يَصيَر لـه كرٌش قبيٌح 

 

 ! لوال الحياُء، لَقُْلُت ما َشتََّت الَملاَل ! وهللا 

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

هو ال يحتاج أَْن يُشِغَل نفَسهُ بالتأريخ وال 

 ! ، التي إنتهْت "!نهايته"بـ

 وال حاجةَ به ألَْن يَْنقَِلَب إلى لقيٍط فِكرّيٍ، يَْنَزِلـقُ 

 على ظهوِر َمْن َرفَعوه ، 

 ..فإنزوى تِذكارهم في ظالِم الحاِضِر 

 !!وال حاَجـةَ به للَخَجِل من الشهداء 

** سارتر " دّوامِة "هو ليَس بحاجٍة لُمراَجعِة 

 ..وغيرها 

 

 !!يكتفي بوجوده الساكن ، هكذا 

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

 09البقية في ص                                       
 

 

  ميُر الُظلَمة 

 

 

 
 

 
   
 

 

  يحيى علوان            
 

 

يسقُط .. حيَن يجفُّ الضياُء ، يَنَسِرُب في التيِه 

،فَحُم هللا ، تَ   نطفيء كلُّ األلوان، فَتَفغَـُر الحواسُّ

بِـدءاا من .. تصرُخ بما ال تَدري من اإليقاعاتِ 

 ..بأنغاٍم وهواِجَس .. حتى ُرقاِده.. والدة الصمتِ 

آلِة " العالقةَ لهـا بمهارةِ العازِف ، بْل بحالِة 

العزِف وأوتارها ، مشدودةا كانْت ، أم ُمنَسِرَحةا 

" ... 

ُم ب الصمِت ، تُحاوُل العودةَ إلى ما قبِل تَتََحـزَّ

 .. ظهوِر اللغِة ، وبِـدِء الَزيفِ 

ستنِسُف ألغاَم اللغـِة، كـي تتحاشى الفَصاحةَ، 

 .. أالعيَب التَوريَِة، وتَهويماِت المجـاز

فالوقُت، وقُت الجدِّ ، ال مجاَل فيه للهَزِل 

 ... إالّ ُمخاتلةَ الصدفِة كي تنجـو بجلدكَ ... والتَفَكُّهِ 

 

 !!بصورةٍ منُتَِظَمة ( الصدفَة)َكفاَك تنتَظُرها 

ودونماَ قَصٍد منَك، ستَنفَتُِح ستائُر النسياِن، 

 بممحاته الحنون، ( النسيانُ ) وسيستقبِلَُك 

يمسُح عن قلبَك َكدَمات الِذكرى، ويغفُر لَك 

 أَحزانََك،

 .. فَتهَرُب من دهاليِز الذاكرةِ أَبِخَرةُ الماضي 

الضياَع " تستوطَن "الغربةَ و" تحتَِرفَ "قبَل أن

 ... ُمتظاهراا أَنَك سائح 

يوَم فَتحَت باَب الرماِد فسقطَت في بئٍر مـن 

 ...الحّمى

ا، بإشفاِء جروحِ  إذا كان الزمن يتكفَُّل، حقا

 فمْن أَيَن أَينَعَْت ِجراحاتُنا، .. الماضي 

 حتى إكتََسْت شفاُهها بالشوك ؟
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

قُلنا وَكتَْبنا، على كّلِ درجاِت الُسلّم الموسيقي 

 ونَغَماته، 

ا  حتى بَلَْت َعتباتُـه فصارت نَغَماتُه نشازاا كوراليا

 .. من كثرةِ الترديد

 !!ولم يتبدّْل شيء 

 ! نحُن أيتاُم الفََرحِ وأَراِملُه

ذاَت ضحىا ُمدٌُن نَزفَتنا ذاَت زمٍن، وتقيأتنا 

 ... ُمشِمٍس 

ا ،  ا غامضا  تََرَكْت فينا خوفا

 ..ظلَّ ينمو بداخلنا، له طعُم الخطيئة 

 ُمتغّربيَن ِصرنا،... ُجرَح الزماِن َغدَْونا
 

 نتكيُء على أرواحنا بصمٍت مديـٍد،

 تأريَخها وأساطيَرهـا،.. ُمـدٌن َضيَّعْت يَقينَها

 فَغَدَْت مثل بَغيٍ بال ذاكرةٍ،

 

 

 

 

يمتلكها َمْن يُريـدُ أْن يسفََح فيها ماَء .. بال قلبٍ 

 !فحولَتِه 

 

 ...فَُرحنا نَْنِزُف خلَف أَقنِعتِنا البهيجة

وبعدَ أْن َرحلنا َكَمـداا، إعشوَشَب الحنيُن، حتى 

 ! تَفَّضَضْت أَوداُجهُ 

 وَغدَونا أطفاالا نَْقَرُع أبواَب الذكرى،

ا *.. نا َرجَع صدى صرخِة أَيـوبَ َصيَّر..  نصبا

 !من مرمٍر 

 .. !َشبَقُه ، يصوُل بدَِمنا، فَنَتَعَثُّر بِِظّلٍ ُمفتََرٍض 
 

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

 ... ِصرَت " عيوِن السلطاِن "طريدةَ 

ا من ُمطاردةِ العََسِس، دَلَفَت إلى  في  خربةهربا

 الشواكة، 

موشوَر وتَُجنٌِّن إبرةَ شاَخ فيها الزمُن، تُعمي ال

 ... البَْوَصلة

تَمشي على ُهدُِب الهاجِس، كـي ال تتعثََّر، 

 ..الَخِربَـة ، َسكينَتَها " ُصرمايَةَ " فتُزعَج 

ا من  ُظلَمةٌ ُمطبِقةٌ، تُقيُم فيها الصراِصَر ُعرسا

 ..َصفيٍر يستوِلدُ الوحشةَ 

ا فيه وإليه ا بوطٍن ، منفيَّا  ..ُمثخنا
 

 

 

ِة وطٍن تتدلّـى من ُعنُِقكَ ستظلُّ تَ  .. نـوُء بُِجثَـّ

 ..وستنطوي على نفِسَك، َكَمـْن يحتضُن ُجرَحـهُ 

ـةٌ عابرةٌ من  ستُسنِدُ ظهرَك للحائط، فتزورَك َزخَّ

 ..َغفوٍ 

إيّاَك أَْن تخلُع حذاَءَك أو جواربَك ، حتى ال 

 ... !تتزحلَق في المنام بدمكَ 

في زحمِة  وفيما تُنِصُت آلالٍم تَناَسيتَها

 وتَُطّرُز العتمةَ بدمعاٍت ِسّرية، ".. العيش"

 ... !ال تَراه.. يَلسعَُك جسم باردٌ 

 ...أخَرستهُ الظلمة 

ا ، تَُمـدُّ يدَك نحوه، وال تزاُل تُرِهُف  سا ُمتََوّجِ

 السمَع، للتأكُِّد مْن أنَّ أََحـداا، ِمّمن يُطاردونَك، 

 .لم يهتِد إلى َمخبئك 

ا بأصابعَك َستَرا ا، صامتا ستَحتَِضنُهُ، .. ه أَملََسا

َف على تفصيالته  .. لتَتعرَّ

ا في صدره  ُب أُذنَك منه، فال تسمع فحيحا  ... تُقَّرِ

 إذن ، هو ليس بمدّخٍن، تقوُل لنفِسَك، وال تَصِدرُ 
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 يا هذا من أين أتيَت ؟

 أَتُراهم نََسْوَك ؟! أَهلوَك ؟ عفواا، لماذا عافَكَ 

فبقيَت ساهراا ! أَم كانوا ، مثلنا ، نََجوا بجلودهم ؟

 على أطاللهم ها هنا ؟؟

لـْن تستطيَع .. هنـا " الال أََحـدَ " أنَت الغريُب 

 ...الَهَرَب 

 ..!كيَف تهَرُب من أشياَء تسُكنُكَ 

ُكلَّما حاولَت الهَرَب منها، ستجدُ نفَسَك وحيداا 

 ِهَي ،.. ستنفردُ بَك .. ا معه

 

أَّمـا أنـا ، فسأظلُّ أطَوي حقوَل الليِل ، خارَج 

 .. كوكِب الخوفِ 

 ..أجلُس، حيُث أُريد 

ـُل قوافَِل زمانـي   ..أتأمَّ

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

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

 

 
 

 !!فِعْم مساءا ، وال تَْبتَئِْس من َحَسدي لِصفاتَِك 

 !!طابَْت وحشتَُك ، سميَر الُظلَمـِة 

 

 ـــــــــــــــــــ

 

 

 40، إصحاح " العهد القديم* "

" الطاغية"مسرحيةٌ لسارتر ، تقوُل أنَّ قتَل ** 

ا الخالَص من األوضاع  اليعني ، دوما

 ..والظروف التي أدّْت إلى خلِق الطاغيِة 

فاألخيُر ، هو في نهايِة المطاف ، نتاُج شعٍب 

وأَنَّ تصفيته .. َخلٍِّف وظروٍف سياسيٍة سيئة ُمتَ 

 . فقط ، ال تعني إالَّ إستبداله بآخر 

ا كان " ألنَّ  الذي يحلُّ محلّه ، سيجدُ نفسه " أيَّا

ِف باألسلوِب نفسه  ...مضطراا للتصرُّ

ال يُغَيُِّر هللا ما بقوٍم ، حتى يُغَيِّروا ما بأنفسهم "

 إلـخ... أي الظروف والمعطيات "!! 

 

 

 

 

 

  الجبوريأبو ذر . د.أ       
 
 

 الصمت؟ نتجادل لماذا الموسيقى، ألهي، يا

 .الورع كالمك سئمت

 .الموتى أنتظار تعبت أنني 

 .وشأنهم اتركيهم لذا االستماع، يرفضون

 المقبرة، من خطواتك أثار رفعيا

 السماء، في عالية تغرس النجوم

 ، دعيهم

 .بالموت مشغولون إنهم

ا األشجار كانت ة دائما  :مالما

 ، الشاطيء من الفارغ األخير الربع

 ة المتطاير النوارس وريش الصدئة الرمال

 المسافرة واألصوات المسفن، بمحاذاة

 تبةع على األشرعة  إلى اياديها علقت التي

 الخلفي، الرصيف

 خشب شقوق تحت عاشت التي القاتلة الديدان

 الميناء

 الرفيعة  الوردية الشفاه ذو السلمون سمك بائعة و

 المارة إلى والتطلع االستماع، رفضت التي

 والبراغيث بالذباب مكتظ يوم في واحدة، مرة إال

 الفناء في تتحول القاتلة الديدان و جاءت عندما

 .اءفد كبش عن تبحث

 الطاولة، وراء من بابتسامة صافحتها

 يافعة، حمراء وردة لها مددت

 .السمك حوض خلف من

 .المسافات للعنة يا آواه،

  حلو، مكسيكية، تبدو

 .الورع الكالم سئمت إنني

 .الكسالى أتذكر أن أرفض كما

 .شيء كل من الكسالى سئمت

 ، السلمون أحب وانا البحر تفضلين لكنك

 اءات،المس أقترب استمر

 الملونة المظلة أسفل إلى اذهب 

 انتظره موعد الى

 الميناء، خشبية مصطبة على او المقهى في

 وجوهنا؛ النوارس برد أن تعتقدين حيث استلق

 الضباب، رغم أخرى مرة اليك تحدث

 . السيئة القديمة أحالمك إلى 

 النوارس الينا العودة يستطيع أحد ال وحين

 .جديدة بداية في والبدء 

 .جديد من ويبدأ جديدة نهاية يصنع أن يمكن ليوما

 يبتسم  أن البحر وندع

 القمامة أكياس خلف من ويتفتح

 .للخيمة الخلفي الباب عتبة على علقت التي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكد الجبوري عن االلمانية: ترجمة

 

   إشبيليا الجبوري. د.أ      

 
 

 ال تتباعد في الرماد

 .المقاهي التي لم تتسلل اليك، أسلكها

 األحمر ،  تباينت ريحانتين في الشاي

 وغياب لم انفذ اللحاق به على حد سواء

 وكوني مسافرة، لم اتوقف طويال

 وتطلعت إلى المقاهي بقدر ما أستطيع

 في الشاي؛ إلى حيث عازمة

ثم أخذت نافذة االستكان االخر ، كما هي 

 األنقاض،

 ولعل الشاي المطالبة األفضل في الزلزال،

 ألنه كان عشبياا ويريد ارتشافه؛

 وإن كان ذلك بالعبور المر هناك

لقد ارتديت الرماد نفس الشيء تقريباا، حيال 

 الشوارع الفارغة،

بالضبط كالنا كانا في ذلك الرعب والحزن 

 التساويب

 في المقهى، تزلزلت معنا األوراق

 .لم يكن هناك خطوة لم يهرسها الغبار األسود 

، الموت وااللم، لقد احتفظت باألول ليوم !أوه

 !آخر

 بعد معرفة كيف يقودنا الشاي إلى المقهى،

، إذا كانت الشوارع اليها، (ديكارتيا)كنت أشك 

 .أن أعود

رماد سأبلغك الشاي ايها المطر هذا بحسرة 

 مضاف

 اللوز في شارع ما،

 والشاي بمكان ما

 :وبالتالي

تباعدت انتظارات في الشوارع، وأنا مثل 

 حقيبتي

 -مطفأة اللون

 أخذت الشاي المر كالعادة

 وارتميت أرصفة الموانئ التي لم تسافر به،

 التي جعلت الشاي منك جميع المقاهي

 . ال تتباعد
 

***** 

16.02.23 

 / ورية الس -الحدود التركية 

 ادلب /معبر باب الهوى

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أكد الجبوري عن الفرنسية: ترجمة

 
 

 .. ميُر الُظلَمة ...ب ية

 
 

 

 
 

 
   
 

 ... المسافا  ل  ة
 

   
 

 ال تتباعد 
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 (11   1) ح       أح اث..         غ ا  
       

 عدنان الظاهر . د            
 

 

ا وجه آخر لبغداد المتناقضات، وجه هذ. الُحسين

. عصري فاعٌل ودينامي إستحسنته وفرحُت به 

بغداد اإلسالم السياسي رأيُت تمثاالا لرأس  في

سالم عادل الزعيم الشيوعي الذي قتله بعثيو 

ا إربا  2192إنقالب شباط  رأيته ... وقّطعوه إِربا

في إحدى زوايا ساحة األندلس أمام مقر الحزب 

نهض ولكنَّ بغداد ما أْن تنهض حتى بغداد ت. 

ففي المحاصصة  .تكبو وتسقط على الجبين 

وفي الشيزوفرينيا السياسية . تخلٌّف وسقوط 

عناصر وبذرات التكّسر والتشرذم فالسقوط في 

بغداد غوٌل . الهاوية وما أدراك ما الهاوية 

خرافي لكنه َمهيُض الجناحين مكسور اإلرادة 

رأسه في الكرخ وباقيه مشلول العزم والعزيمة 

 .ُمبعّثٌر في أنحاء الُرصافة 

بغداد عروٌس تبكي، بياُض بدلة ُعرسها في 

متى تتم مراسم هذا العُرس . سواِد ُكحِل عينيها 

وأين اختفى العريس ؟ دجلة ضاقت بعد أْن 

اتّسعت وغاضت بعد أْن فاضت فيا ويل 

يا . األّمهات مما جرى لها ولهنَّ وما سيجري 

الخضراء  ويا حّكاُم ويا مستوطنو الجنّة حكومةُ 

أزيلوا الغُبار عن وجه بغداد أو اتركوها لغيركم 

فالغيرة على بغداد ليست فيكم وأنتم لستم منها ما 

بغداد تشكوكم وستظلُّ . كنتم وسوف لن تكونوا 

تشكو والويُل لكم ممن يشكوكم إليكم والتأريخ 

م وال يرحم وأنت قاٍض عادٌل قاٍس ال يجامل

زائلون عاجالا أو آجالا وكلُّ َمْن عليها فاٍن كما 

أنتم الموُت وفي بغدادَ جينات البقاء . تعلمون 

 .فالخلود 
 

الويُل لكم من أّمٍ ثاكٍل ومن سيّدة ترّملت ومن 

طفٍل تيتَّم فتشّردَ في الشوارع يبيع ما يُباُع وما 

الويُل لكم أينما ولّيتم فأنتم الُمالحقون ! ال يُباُع 

المطاردون وأنتم الُمتَّهمون في الدنيا وفي 

 .اآلخرة 
 

 
             

 بقية في العدد القادم                              

 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 
 
  
 

 

 8الجزء  4ب ية حل ة 

 
 8000 األول كا  نت رين الثا   ـ 

 زيارات وتجواالت ميدانية * 
 

 

 ((بغداد الي ظى ـ ال ائمة))

 

منان ويتعايشان في رأيُت الحياة والموَت يتزا

صراع ظاهر ـ خفّيٍ شرِس يُحّسه الرائي لكنه ال 

هل . يدرك كنهه وال يقف على حقيقة أبعاده 

ستنتصُر الحياةُ فيها على عناصر الفناء ومتى ؟ 

 . ال ي ن  هذا هو السؤال الحيوي الشاخص أمام

 

 التكملة  

 
شوارعها . الحركة في بغداد قائمة على ساق وقدم 

البشر والسيارات وباعة الفاكهة مزدحمة ب

والُخضرة والحلوى واللبلبي والتكة والسمك 

المشوي ثم بالشرطة والجنود والسيطرات 

وفي شوارع وسوح . ومطبات الشوارع وعثراتها 

بغداد تسرح الخراُف وتمرح في مجموعات 

صغيرة وأعالفها وماؤها معها معروضة للبيع بل 

على أرصفة .  وللذبح والسلخ على قارعة الطريق

بعض شوارع بغداد يُشوى السمك حول الحطب 

ا على رمال  ا جماعياا كما كان الشأن سابقا ا دائريا شيّا

كل شيء يوحي . دجلة في منطقة أبي نؤاس 

هل الحياة ... بالحياة ويبّشُر بها ويدعو لها ولكْن 

شرطةٌ وعسكٌر  وكاسرات السرعة في عرض 

وحلوى وذباب  الشوارع وسيارات كيّا وهايونداي

ا ! ولبلبي وسمك مسكوف ؟ كالّ  أرى فيها جميعا

الموت لدى ! الموت : الوجه اآلخر للحياة 

السيطرات وفي زحام الشوارع وفيما تحمل حلوى 

الشوارع من أتربة ومايكروبات وأوساخ  ولحوم

الموت في الحياة والحياة في . وعلل وأوجاع 

كينونة  هذه هي المعادلة التي تتحكم في. الموت 

أهل بغداد خاصةا وفي العراقيين على وجه العموم 

قبلوا إحتماالت الموت من أجل الشعور بأنهم ما  .

زالوا على قيد الحياة بعد كل الذي جرى من 

إستبداد سياسي وتحّكم باألرزاق والمستقبل 

بغداد تحاول النهوض . وحروب وغزو وحصار 

غل من رمادها وركامها وأوجاعها وعالّتها لتش

نفسها عّما هي اليوم فيه من كوارث ومآِس 

بغداد تعاني اليوَم واحداا من أقسى أنواع . وأخطار 

اإلنفصام الشيزو فريني فهي المتقدمة ـ المرتدّة 

وهي الناهضة ـ الساقطة وهي المنتعشة ـ المتآكلة 

خليط مزدوج ال ينفصم إلى أين سيُفضي . الفانية 

رى هذا اإلنفصام في ومتى تتوحدُ بغداد وتتحدُ ؟ ت

كل ظاهرة وكل ملموس ومحسوس ففي عالم 

 المحاصصات الدينية ـ. السياسة هناك شيزوفرينيا

 

 

 

 
 

وفي . الطائفية والقومية والمذهبية والعرقية 

الجغرافيا هناك مناطق مقفلة للشيعة وأخرى 

للُسنّة وهناك مناطق مختلطة يُشار إليها بتحفٍظ 

وفي بغداد مناطق شعبية فقيرة ! وعلى استحياء

مترامية األطراف وفي وسطها منطقة تُسّمى 

خضراء هي مركز السلطة والسلطان والثروة 

والنعيم والرخاء والسالح ثم السفارة األمريكية 

هنا السلطة التشريعية . المحّصنة الحصينة 

وهنا رئاسة الجمهورية ( الحكومة ) والتنفيذية 

شاروها ومستشارو ونائباها وتوابعها ومست

مستشاريها ولكٍل أفواُج حمايتِه المدججة 

عالم عجيب غريب يتشكل كدائرةٍ . بالسالح 

الجنّةُ في مركزها والجحيم على المحيط في 

كانت ولم تزل بغدادُ بغداد ألف ليلٍة . أطرافها 

لياليها طويلة في الشتاء  .وألف ألف ليلة

 زوغــــبالظالُم فيها سريٌع و .ونهاراتها قصيرة

 

 
 

زحاٌم زحاٌم وإختناقات في . نور فجرها بطئ 

الساحات والشوارع والتقاطعات وبغداد تظلٌّ 

شوارعها النظام  مصبوغة باألصفر يختلط في

بالفوضى ، المغامرة بالحياة وإحتماالت الموت 

 بعبّوة الصقة ناسفة أو بحزانم ُمفخخ أو بسيارة

بغدادَ وباقي  ال يمنع الموُت الحياةَ في. ملغومة 

قوة دفعٍ خارقة  في الموت. أنحاء العراق 

لمواصلة الحياة وفي الحياة ـ كظاهرة طبيعية 

مرّكبة هائلة تخترق " شفط " بايولوجية ـ قّوة 

الممكن والمستحيل تدافع عن نفسها وعّمن 

 ..وأنجبت وتقاتُل ضد قوانين الفناءأنتجت 

وظالم خفّيٍ عنيد قوي  صراع بين نور ظاهر

بغداد تشكيلة الضدين الرئيسين وباقي الفروع . 

رأيُت على واجهة أحد فروع الحزب . 

: الشيوعي العراقي في بغداد بوستراا يقول 

ـ العراقيين  يوعي العراقيشال يُعّزي الحزب

 هداءـــــــالش يــوالمسلمين بمناسبة إستشهاد أب
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           البكري               

 

   8080ي اير  0 طالق ال  ي ة ف  الس ة الثالثة ال 8083ال ام 
 

  0222 يناير  20

Yousif Alaani, Film and Theater Acter, my work 2016 

 

رحل العاني ( ود يغنيعب)يوسف العاني في دور عبود العربنجي من العمل التلفزيوني 

الوان مائية على ورق وقلم حبر جوزي من أعمالي , عنا وبقى اسمه واعماله خالدة بيننا

/ أخوكم منصور البكري ... اتمنى لكم اصدقائي اياما سعيدة وابداع دائم , 0229لعام 

 ينبرل

 

  
 

 الكا يكاتير البغدادي
 8083 آذا  0ـ     ختا ا   ذا ال دد

 

 

   

 

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

 
   

 

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/mansouralbakribraun/posts/191321848281062?__tn__=%2CO*F

