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 ترجمة عادل حبھ

أدت حركة االحتجاج اإلیرانیة العظیمة، بمشاركة غیر مسبوقة وواس�ع�ة ال�ن�ط�اق م�ن    
جانب الشعب اإلیراني، والقتل الوحشي وقمع المتظاھرین من ناحیة أخ�رى، إل�ى ت�ح�ول 

 بكلمتین مختصرتین ھما:  أساسي. ویمكن تلخیص ھذا التحول
  أوالً: یجب أن یرحل خامنئي

ثانیاً: العصیان الخالي من الھدف واستخدام العنف في الحركة الشعبیة ال ی�ج�ري إالّ ف�ي 
  مصلحة استمرار وبقاء والیة الفقیھ.

إن الطرق المسدودة العدیدة التي تواجھ الجمھوریة اإلسالمیة في س�ی�اس�ت�ھ�ا ال�داخ�ل�ی�ة 
والخارجیة كانت تحمل قنابل موقوتة ، انفجرت في النھایة بشكل أبكر مم�ا ك�ان ی�ع�ت�ق�ده 
الكثیر من المتابعین للشأن اإلیراني. لقد أظھرت ھذه الحركة الشعبیة واسعة ال�ن�ط�اق أن 
األسس األیدیولوجیة الدینیة لھذا النظام والبنیة التي أسسھا خامنئي خالل ث�الث�ی�ن ع�ام�اً 
من قیادتھ، خاصة بعد قمع حركة الخضر، ال یمكن لھا أن تستمر إال ع�ن ط�ری�ق ال�ق�م�ع 
وإشاعة الرعب. وأصبح بقاء ھذا النظام اآلن أمراًمستحیالً، إال من خالل استخدام ال�ق�وة 
واالغتیاالت السیاسیة واالستبداد المفرط. إن رش الجماھیر ال�ع�زالء ب�ال�رص�اص ال�ح�ي 
والقتل والعنف المستمر في قمع ھذه الحركة قد خلق فجوة ال یمكن التغل�ب ع�ل�ی�ھ�ا ب�ی�ن 
الدولة والشعب، والتي ستنھار مع أدنى انفتاح في الفضاء السی�اس�ي. م�ع ھ�ذا الس�ل�وك 
الھمجي ، لقد أضحى طریق العودة إلى خامنئي مغلقاً باستخدامھ ھذا الطری�ق ال�ھ�م�ج�ي. 
إن "مرشد" الجمھوریة اإلسالمیة ، باعتباره المحور السیاسي وصانع السیاس�ات ألھ�م 
مراكز السلطة، من القضاء والسجن والصوت واألمن إلى األجھزة األمنیة ، شك�ل أط�ول 
حكومة وأكثرھا رعبا وكلفة في القرن األخیر من تاریخ البشریة. وبالتأكید، ف�ق�د أص�ب�ح 

  ال مفر منھ التخلي عن والیة الفقیھ المطلقة.
في عالمنا الراھن وفي ظل صحوة الشعب اإلیراني، ال یمكن ألي حكومة االع�ت�م�اد ع�ل�ى 
العنف من أجل الحفاظ على األجواء السلمی�ة ل�م�دة ال م�ح�دودة وط�وی�ل�ة األم�د. ی�م�ك�ن 
لمرحلة اإلنھیار التام للوالیة المطلقة للفقیھأن تؤدي إلى مرحلة تشكل وتكوین ت�ح�والت 
في االصطفاف السیاسي لمصلحة أنصار الحریة وحكم الشعب. ویعتمد تكوین وعزیز ھ�ذ 
االصطفاف على توازن القوى السیاسیة في البالد، وبالتأكید س�ی�ت�أث�ر ب�ث�ق�ل ومص�داق�ی�ة 
واحترام الحركة الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة للبالد. وبالتالي ، تعتمد على مص�داق�ی�ة 
اإلصالحیین وحفاظھم على حدود واضحة مع نظام والیة الفقیھ. وفي ظل غ�ی�اب أح�زاب 
سیاسیة قویة ، فإن سلوك الجھات الفاعلة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة األخ�رى ف�ي 

 الداخل والخارج یلعب دوراً مھماً في تطویر ھذا الحراك الشعبي.
 

إن الطغیان النفسي للجماھیر المستاءة والغاضبة من ارتفاع االسعار والمشاكل ال�ع�دی�دة 
یدفع البعض إلى أن یلحق الدمار واشعال النار ھو أمر مفھوم إلى حد كبیر وھو إل�ى ح�د 
كبیر تتحمل مسؤولیتھ الجمھوریة اإلسالمیة. لذا فإن الحركات العفویة واالنفجاری�ة أم�ر 
ال مفر منھا طالما أنھ ال یمكن للناس أن یعبروا عن مظالمھم واحتجاج�ات�ھ�م وم�ط�ال�ب�ھ�م 
بطریقة سلمیة حتى یتم االحتجاج السلمي والتجمع السلمي. لھذا السبب ینبغي للم�رء أن 

  ینظر إلى ھذه العملیات بفھم وتعاطف.
لكن كطریقة للنضال، وبسبب عواقبھا السلبیة على وجھ الت�ح�دی�د، ی�ج�ب ع�دم تش�ج�ی�ع 
الشعب على اللجوء إلى ھذه األسالیب. ألن مصیر الشعب والبالد ال یمك�ن أن بس�ل�م إل�ى 
الناس الغاضبین في الشوارع. إن انتشار العنف ھو وح�ده ال�ذي ی�م�ك�ن�ھ م�ن ك�ب�ح ھ�ذه 
الحركة الشعبیة الجبارة. وإن النتیجة العملیة لھذا النمط من الم�م�ارس�ات ھ�ي م�واص�ل�ة 

 االستبداد وتقسیم الحركة.
إن التدمیر وإشعال النار والعنف ال یؤدي إالّ إلى إلحاق الضرر بال�ن�ض�ال الس�ی�اس�ي م�ن 
أجل الحریة والدیمقراطیة. إن المشاركة في مثل ھذه األعمال وأعم�ال الش�غ�ب ال�ع�ف�وی�ة 
على أمل السیطرة علیھا وتوجیھھا إلى حركة سیاسیة ھادفة ما ھیإالّ أوھ�ام ال�ی�ائس�ی�ن. 
ألنھ في الممارسة العملیة، ومن المرجح أن من یحرض أولئك الذین یقومون بم�ث�ل ھ�ذه 
العملیات الجماھیر الغاضبة والتشجیع على التدمیر والنھب ال یكمن ھدفھم في االن�خ�راط 
في عمل سیاسي ھادف. وعادةً ما تؤدي مثل ھذه الممارسات، ال�ت�ي ف�ي أح�ی�ان ك�ث�ی�رة 
تحركھا األجھزة الخاصة للنظام، من أجل تعمیق القمع ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع وت�ع�زی�ز ال�ع�ن�ف 

 والمیول المتطرفة والقمعیة للنظام وال تخدم شعار المطالبة بالحریة وحكم الشعب.
إن إیران على شفا عھد جدید ال رجعة فیھ. وسیستمر نضال الشعب اإلی�ران�ي ح�ت�ى ی�ت�م 
تحقیق الحریة وإقامة الدیمقراطیة في نھایة المطاف، شریط�ة أن ت�ت�ح�د ج�م�ی�ع ال�ق�وى 
السیاسیة داخل البالد وخارجھا بھدف واضح ھو إلغاء خ�ام�ن�ئ�ي ع�ل�ى رأس ال�ح�ك�وم�ة 

 ومنع استخدام العنف وانتشار النضاالت الشعبیة السلمیة.

 دا أُل أ َي
 

 

 أدیب كمال الدین
 أسترالیا –أدیالید 

 وا أسفاه
 كاَن ُحبِّك من النوِع الُمزلِزِل للذاكرة.

* 
 دائماً أسأُل أصابَع یدي التي طََرقَْت بابَكِ 

 قبَل أربعین عاماً:
 إن كاَن قد َعلَِق بھا شيٌء ِمن سحِرِك وأُسطورتِك

 فَكتَبَْت أربعین دیوان ُحبٍّ عنكِ 
 ولم تزْل تكتب المزید.

* 
 لم تكْن حبیبة الشَّاعر
 بل خرافتھ الُمقدَّسة.

* 
 لم تكْن حبیبتھ بل لعنتھ،
 لعنتھ التي تختاُر لنَْفِسھا

 اسماً جدیداً كّل یوم.
* 

 كانْت زلزالھ الذي ال یكفُّ عن الرقص
 ورقصھ الذي ال یكفُّ عن الدوران

 ودورانھ الذي ال یتوقُّف أبداً.
* 

 كانْت أُكذوبة حرفھ الجمیلة.
* 

 كانْت ُدْمیَتھ التي یخفیھا في قلبھ
 إذ لم یكْن معھ ما یكفي ِمن المكان أو الزمان.

*  
 كانْت جسر طفولتھ الخشبيّ 

ة م��البس��ھ ال��ت��ي ح��م��لَ��ھ��ا وھ��رَب ب��ات��ج��اه  وُص��رَّ
 الّشمس.

* 
 كانْت كتابھ العجیب الذي امتألَ بحروِف الوھم

 ووھِم النقاط.
* 

 كاَن یُعلّمھا الرقص
 ویطلُب منھا الّصالة.

* 
 كاَن یُعلّمھا البحر 

 ویطلُب منھا الّصحراء.
* 

 كاَن یُعلّمھا الغرق
 ویطلُب منھا النجاة.

* 
 كاَن یُعلّمھا النّجم

 ویطلُب منھا اإلقامةَ في الرمل.
* 

 كاَن یُعلّمھا الكتابة
 ویطلُب منھا الصمت.

* 
 كاَن یُعلّمھا العشق

 ویطلُب منھا النّسیان.
* 

 كاَن یُعلّمھا العطش
 ویطلُب منھا الماء.

* 
 كاَن یعلّمھا الزحف

 ویطلُب منھا الطیران.
* 

 بعَد أن قطعوا لساَن الشَّاعِر الرائي
 صاَر على الجّالدین

 أن یمحوا حرفَھ من األبجدیّة.
* 

 القصیدةُ تتلفُّت إلى الماضي
 ثُمَّ إلى المستقبل

 وتقوُل: ھل ِمن معنى ینقذني ِمّما أنا فیھ؟
 
* 

 في قصیدِة العولمة
 تلعُب الحاُء مَع نَْفسھا فقط

 فیما تركُب الباُء دّراجةً ھوائیّةً مسروقة.

 رأیتُ 
  كلَّ األنبیاءِ 

 رقابُُھم َشْنقــًا تَتَدلّى
  بحبالٍ 

 ِمْن لفّاِت عمائِِمُكمْ 
 لذلكَ 

 بإْلحاِدي أفتَْیتُمْ 
* 

  الطّوافُ  أْرھقَني
 حوَل قالِع فساِدُكمْ 
  فاّدخْرتُھا لَِرجِمُكمْ 

 َجَمراتي 
* 
  ھیّا

 اقذفوني بفَتوى الّشْركِ 
  نََعْم ،

  حّواُء أْذھلَْتني
 نَھدْیھا فسَجدُت ألھراماتِ 

* 
  یا شرطةَ هللاِ 

 أعّدوا مشانقَُكمْ 
  نََعْم ، 

 الجوعُ  مسَّني
 التّمرِ  آلھة  فالتھمتُ 

* 
 أیّتُھا (الّسعالي)

  تَشبعینَ  َمتى
  ِمْن دماِء أبناِء َشعبي

  الّذي
 الُخرافةُ ؟؟؟ أَسَرْتھُ 

* 
  ألنّكمْ 

  ُسّراَق لْقَمِة َعْیشي
  فال غرابةَ 

 أْن یأتمنَُكْم ُرعاةُ البَقرِ 
 على كنوِز أرِض الّسوادِ 

* 
 ُمْذ عرْفتُكَ 

 (یا ماركس)
  ُكِشَف لي
  ِسّر الفقرِ 

 فما عاَد قطیُع الثعالِب یْستَغفلُني
* 

 (ترامب)
 إنّي أْشھُد لََك بالّصدقِ 

 أفزَعُھْم قَولَُك :
  ما بالُُكْم : أنا مْنُكْم وألْیُكم

 ولكنّي
  بال قناعْ  

* 
  تجري دموعي دماً 

  على أجسادٍ 
 تحترقُ  بُمفَّخخاتِھم

 أال تُدِركوَن أّن دماَءُكم
 الّرابَحةُ ؟؟؟ تجارتُُھم

* 
  تَمتدُّ 

  رقاُب الفضائیاتِ  
 نحَو فَِم الُمَعّممِ 

  تقابلُھُ آالُف الرؤوسِ 
  مستعذبةً نفاقھُ الُمبین

  فرقَص (الّشیطاُن) فرحاً 
 !!!الُمزیّفَة بعمامتِھِ 

  ٍُْك  ااُت
 
 
 
 
 

 
 

 
  حمید الحریــزي

 قصائد
 لھدى الجاسم

 العراق
 

 

 ذي قار أبكـیـِك أم یـأبـى بــَي الخـجـلُ 

لـِت ,أم ضاقـت بـِك السـبـُل؟  وھـل ترجَّ

 ضاقـت بـِك النفـُس مّمـا حــّل مــن ألــمٍ 

 وقـد طـوانـا الــردى واحـتـارت الُمـثـلُ 

 أبكـیـِك أبكـیـِك أم أبـكـي عـلــى وطـــنٍي

 یحلُّھُ الـبـغـُي مـصـطـافـاً, وتـرتـحــلُ 

 

**** 

 

 بذي قار أھلُنا والشْعُب َشعبي

 وَدْرُب الثوَرِة الحمراِء َدْربي

 فإْن صَمَت اللساُن وتاهَ یوماً 

 بِلَیِل الفاتِناِت فإّن قلبي

 عراقیةالعینیِن أرضي

 ولحظُ عیونِھا في القید یُصبي

 فكونوا یا بني شعبي وكونوا

 فأنتْم وحَدكْم في أّي َحْربِ 

 فلیس لكم سواكم من معینٍ 

 إذا ما حلَّ خطٌب بعد خْطبِ 

 ً  وفیكْم تفخُر األوطاِن حقّا

 فأنتْم َمْن یُذلُّل كلَّ َصْعبِ 

 عراقيُّ تعرفُھُ المنایا

 وتخشاهُ الطغاةُ بكلِّ َصْوبِ 

 فشعبي كالجباِل وكلُّ ریحٍ 

 تُخلِخلُھا الجباُل إلى الَمَھبِّ 

  .. 
 
 

 ظمیاء ملكشاھي/ أربیل
 

 ....قف ال تمت
 بعدك لن تغني النایات فوق الجبل

 لن تمر الحمامات على سعف النخیل
 واالماني البائسات سوف تبقى

 ... ال تمت
 قم من الموت أقوى والرحیل

 ...اخفق
 ال تقل جناحي كلیل

 أنك الیوم أن وقفت حبیبي
 تقتل المستحیل

 ال تمت
 تشرق الشمس مرارا

 والینابیع تغني
 انك الیوم سترسم للطریق اتجاھا جدیدا

 كن نورسا انت عیدي
 !....فكن للعراق عیدا
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تجوع وت�ف�ق�ر ش�ع�ب�ھ�ا   أي حكومة ھذه التي 

وتبید ابنائھا بقوة م�ف�رط�ة ب�دون واع�ز م�ن 

قانون یردعھا وضمیر یمنعھا او دین یحرمھا 

او انسانیة ورحمة تقف امام اجرامھا ال�غ�ادر 

  !!.المشین.

ش��ب��اب ف��ي ع��م��ر ال��زھ��ور ی��ت��س��اق��ط��ون ك��ل 

قتلى الواحد تلو االخر رمی�ا ب�ال�رص�اص  یوم 

ال�خ�ان�ق ال�م�س�ی�ل  وقنابل ال�غ�از الس�ام  الحي

للدموع المستورد والمجھز من ایران من قبل 

معروف�ة ب�ع�دائ�ھ�ا وح�ق�دھ�ا  ملیشیات عراقیة

ألبناء وطنھا و والئھا لسی�دھ�ا خ�ام�ئ�ن�ي ف�ي 

ط��ھ��ران ال��ذي ی��دع��م��ھ��م ب��ال��م��ال والس��الح 

والمراكز الوظیفیة المتقدم�ة ل�ی�ن�ف�ذوا  والجاه

مخططاتھ التوسعیة االقتصادیة والھیمنة على 

قراراتھ السیاسیة واخضاع الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

وأفقاره واذاللھ والقبول بما تملیھ علیة والیة 

الفقیھ والجنرال س�ل�ی�م�ان�ي م�خ�ط�ط وم�ن�ظ�ر 

عملی�ة ال�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى س�ی�اس�ة ال�ع�راق ... 

ال��رص��اص ال��ح��ي ی��ت��س��اق��ط  اط��ل��ق��ت��ة ق��وة 

شرطة عادل عبد المھدي وم�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�م  من 

الدمویة الفاسدة على ھ�ؤالء ال�ف�ت�ی�ان ال�ع�زل 

ال��م��س��ال��م��ی��ن ی��خ��ت��رق رؤس��ھ��م الش��ام��خ��ة 

الطاھرة الندیة... وھم مس�ال�م�ون   وصدورھم

یحملون العلم الع�راق�ي  وی�رف�ع�ون ش�ع�ارات 

(سقوط النظام الفاسد . نازل آخ�ذ  استحقاقھم 

حقي . نرید ان ن�أك�ل . ن�ری�د وط�ن�ا) ن�ع�ی�ش 

بحیاة حرة كریمة تلیق ب�االنس�ان وت�وف�ر  بھ 

لھ ابسط مستلزمات المعیشة. فمن اوحى لعبد 

الس�وء ای��ف�ت��ك ب��ال�ح��ر ال�غ��ر ال��م�ی��ام�ی��ن أب��اة 

 أرخصوا االرواح في سوح الوطن. 

استعمال القوة المفرطة الممیتة معھم. ذنب�ھ�م 

أنھم ی�ط�ال�ب�ون ال�ح�ك�وم�ة ب�ابس�ط ح�ق�وق�ھ�م 

المشروعة التي سنھا الدستور العراقي وأك�د 

علیھا الشرع والنظم السیاسیة العال�م�ی�ة وق�د 

حرموا منھا. اما اللصوص الحكام ال�ح�رام�ی�ة 

ف���ق���د ت���ق���اس���م���وا اراض���ي  ال���ف���اس���دی���ن 

وس��رق��وا أم��وال��ة م��ن م��ل��ی��ارات  ال��ع��راق

وحتى شواطئ االنھار لم تسلم من  الدوالرات 

فیما ب�ی�ن�ھ�م وب�ی�ن  السرقة واالستحواذ علیھا

ول�م ی�ع�ی�روا اھ�م�ی�ة ال�ى ابس�ط  جالوزتھم. 

معاییر االعراف واالخالق والشفق�ة. وت�رك�وا 

الش�ع�ب ی�ت�ض��ور ج��وع�ا ی��ف�ت��ش ف�ي م�زاب��ل 

نفایتھم عن رغیف خبر یسد بھ رمق ال�ج�وع 

والحرمان. ھل من المعقول ان بلدا غنیا م�ث�ل 

العراق یطوف على بحر من النفط عل�ى ط�ول 

مس�اح�ت��ة وش��ع�ب��ھ ج��وع�ان وم�دی��ون ب��االف 

الملیارات. سود هللا وج�وھ�م واص�الھ�م ب�ن�ار 

جھنم ... االن ثورة الج�ی�اع مس�ت�م�رة وع�ل�ى 

اشد غضبھا وتوس�ع�ھ�ا ال�م�ی�دان�ي والش�ع�ب�ي 

معظم مح�اف�ظ�ات ال�ع�راق. واع�ط�ت  وشملت 

مئات الشھداء واالف الج�رح�ى وال�م�ع�وق�ی�ن. 

عصفت الثورة فأسقطت. الخنوع ع�ادل ع�ب�د 

ال���ذي ع���ی���ن���ھ  ال���م���ھ���دي رئ���ی���س ال���وزراء

قاسم سلی�م�ان ال�م�س�ؤل ع�ن وض�ع   الجنرال

العراق السیاسي واالقصادي وقدم اس�ت�ق�ال�ت�ھ 

ال��ى ال��ب��رل��م��ان ذل��ی��ال. ذھ��ب غ��ی��ر م��أس��وف 

حی�ث ان س�ق�وط ال�ح�ك�وم�ة ھ�وواح�د  علیة. 

التي اعلنت ع�ن�ھ�ا ال�ث�ورة  بقیة المطالیب من

 .)المباركة. (من طال عدوانھ . زال

 زكي فرحان/ سیدني
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 مقدمة قصیرة  
یدور اآلن في األوساط السیاسیة والثقافیة وبین المحلل�ی�ن      

السیاسیین، جدل حول ماھیة اإلنتفاضة التي إندلعت ف�ي األول 
وم��اھ��ي آف��اق ت��ط��ورھ��ا  2019م��ن تش��ری��ن األول /أك��ت��وب��ر 

وإتجاھاتھا والقوى المحركة لھا وم�دى ت�وف�ر ن�ج�اح�ھ�ا وھ�ل 
ستحقق أھدافھا؟ وب�ن�ف�س ال�وق�ت ت�خ�وض األح�زاب وال�ك�ت�ل 
السیاسیة المتنفذة نقاشات وإجتم�اع�ات ول�ق�اءات وص�راع�ات 
لغرض إیجاد حلول للخروج من األزمة الملتھبة التي یع�ی�ش�ھ�ا 
العراق وشعبھ، والجمیع في حالة اإلن�ذار الش�دی�د، خ�وف�اً م�ن 

ومن غضبة الشعب الفاعلة ب�دءاً م�ن م�ج�ل�س ال�ن�واب   القادم
والحكومة والمؤسسات ودوائر الدولة. الحكوم�ة ب�اش�رت ف�ي 
إصدار حزم إصالحات وقرارات ضد الف�س�اد، وك�ذل�ك م�ج�ل�س 
النواب شرع قوانین معطلة وعدّل قوانین وشكل لجنة ل�ت�ع�دی�ل 
الدستور وغیرھا ولكنھا قید التنفیذ من خالل أجھزتھا الفاسدة 
والیمكن أن تفي بالغرض. جرى ذلك ب�ق�وة ت�أث�ی�ر اإلن�ت�ف�اض�ة 
وإتساعھا، مما جعل الط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة ت�ت�خ�ب�ط ف�ي ك�ی�ف�ی�ة 
الخروج من المأزق، ولم تستطع تلبی�ة م�ط�ال�ب ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
والتوجھ نحو التغییر واإلصالح، بسبب تم�س�ك�ھ�ا ب�م�ن�اص�ب�ھ�ا 
ومكاسبھا وخ�وف�اً م�ن م�ح�اس�ب�ة الش�ع�ب ل�ھ�ا ع�ل�ى فس�ادھ�ا 
واألضرار التي سببتھا من جراء نھج�ھ�ا ال�ط�ائ�ف�ي الس�ی�اس�ي 

 الفاشل.
إن النظام الطائفي المحاصصي والطب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة 
وس��وء إدارة ال��دول��ة وع��دم م��ع��ال��ج��ة األزم��ات ال��م��ت��راك��م��ة 
واإلستمرار في نھب أموال الشعب، فضالً عن مشاكل وأزم�ات 
الخدمات وتخلف البُنى التحتیة وعدم تنفیذ المطالب وغ�ی�رھ�ا، 
أدى ذلك إلى اإلحتقان المستمر وعدم تحمل األوضاع الم�زری�ة 
من قبل الشعب الذي ظھر علیھ العوز والفقر وال�ب�ط�ال�ة، م�م�ا 
جعلھ إن یرفع صوتھ ویحتج ویخرج في تظاھرات وإحتجاجات 

والتي كانت تعتبر تمارین لما ی�ح�ص�ل  2011و 2010منُذ عام 
الیوم من حراك جماھیري وشعب�ي واس�ع. ك�م�ا إن الس�ل�ط�ات 
التنفیذیة والتشریعیة وكتلھا السی�اس�ی�ة ع�م�ل�ت ع�ل�ى ت�زوی�ر 
االنتخابات وفي كل الدورات ب�إش�راف م�ف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 

 العلیا غیر المستقلة والمتحیزة وبیع المناصب.
لم تتمسك بالنظ�ام ال�دی�م�ق�راط�ي   إن الطبقة السیاسیة الفاسدة

النیابي اإلتحادي، ولم تتمسك بالدستور وب�ال�خ�ص�وص ال�ب�اب 
الثاني من الدستور ولم تنفذ وعودھا أو برام�ج�ھ�ا وب�ق�ي ھ�ذا 
الوضع لم�دة س�ت�ة عش�ر س�ن�ة ف�ي أج�واء ال�ف�س�اد وال�ن�زف 
المستمر ألموالھ. ونتیجة لذلك لم یظھر ال�ن�ظ�ام ال�دی�م�ق�راط�ي 
الحقیقي في البالد بل أصبحت الكتل وأحزابھا الدینیة السیاسیة 
ھي التي تدیر شؤون البالد مع ملیشیاتھا ب�ع�ی�داً ع�ن ض�واب�ط 

 أسس بناء الدولة.
 اإلنتفاضة: 

اإلنتفاضة ھ�ي درج�ة م�ت�ق�دم�ة م�ن اإلح�ت�ج�اج�ات م�ن خ�الل 
التظاھرات الملیونیة والتقدیر األولي ھي حركة عفویة شعب�ی�ة 
غیر منتظمة حیث یقوم بھا الش�ع�ب م�ع�ب�راً م�ن خ�الل�ھ�ا ع�ن 
رفضھ لقرار أو أجراء إت�خ�ذت�ھ الس�ل�ط�ة ال�ح�اك�م�ة، وت�ت�ط�ور 
اإلنتفاضة عبر إستمرارھا من مرحلة إل�ى أخ�رى، ل�ق�د ك�ان�ت 
مطالب التظاھرات حول المواطن (الحالة ال�م�ع�اش�ی�ة ، ف�رص 
عمل، تعیین الخریجین، خدمات ،القضاء ع�ل�ى ال�ف�س�اد...أل�خ) 
ولكن بعد ان إستخدمت الح�ك�وم�ة ال�دم�وی�ة ال�رص�اص ال�ح�ي 
والمطاطي والقنابل الغازیة القاتلة واإلعتداء بالضرب لتف�ری�ق 

من خالل أجھزتھا األمنیة ال�ق�م�ع�ی�ة، أدت   التظاھرات السلمیة
ف�دف�ع   إلى إستشھاد أكثر من أربعمائة شھید وآالف ال�ج�رح�ى

المتظاھرین إلى رفع ش�ع�ارات ج�دی�دة وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا إق�ال�ة 
الحكومة أو إستقالتھا، انتخابات مبكرة، إس�ق�اط ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائفیة اإلثنیة. ونتیجة إلستخدام ال�ع�ن�ف ض�د ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
إتسعت المشاركة في التظاھرات وشملت المحافظات الجنوب�ی�ة 

والوسط وبغداد. وبعد ذلك إرتفع سقف ال�م�ط�ال�ب إل�ى إس�ق�اط 
الحكومة والك�ش�ف ع�ن ال�ق�ت�ل�ة وإط�الق س�راح ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن 
والمختطفین قسریاً وتشكیل حكومة مؤقتة تعم�ل ع�ل�ى إج�راء 
انتخابات دیمقراطیة تشرف عل�ی�ھ�ا األم�م ال�م�ت�ح�دة، م�ج�ل�س 
النواب الجدید یعمل على تشكیل حكومة جدیدة، كفؤة ون�زی�ھ�ة 
وعلى تعدیل الدستور، وتعمیق التوجھات المدنیة الدیمقراطی�ة 

 وفصل الدین عن الدولة.
إن��ت��ق��ل��ت اإلن��ت��ف��اض��ة إل��ى م��رح��ل��ة أخ��رى وھ��ي اإلض��راب��ات 
والعصیان المدني ودعوة فئات الشعب إل�ى ال�ت�ض�ام�ن م�ع�ھ�ا، 
حیث إلتحق الطل�ب�ة ب�ك�ل م�راح�ل�ھ�م ال�دراس�ی�ة وال�م�ع�ل�م�ی�ن، 
والنقابات، المحامین وال�م�ھ�ن�دس�ی�ن وال�م�ث�ق�ف�ی�ن وال�ف�ن�ان�ی�ن 
والشعراء والكادحین ومنظمات المجتم�ع ال�م�دن�ي، ف�اص�ب�ح�ت 

 اإلنتفاضة قوة مدنیة ضاغطة وكبیرة.
 

 من ھي القوى المحركة لإلنتفاضة؟ :
الشباب العراقي المسحوق والعاطل عن العمل، والمنحدر م�ن  

فئات الشعب الكادحة والفقیرة والذي وقع علیھ الضیم والظلم، 
الخریجین ذوي الشھادات العلیا، طبق�ة ال�ك�ادح�ی�ن وال�ف�ق�راء، 
العمال وذوي الدخل المحدود، المثقفین المھمشین والمشردین 
وفئات المعوقین وضحایا الحروب،وأھم شرط إلن�ج�اح أھ�داف 
اإلنتفاضة ھو ال�وع�ي وال�ث�ق�اف�ة الس�ی�اس�ی�ة وإم�ت�الك ال�ف�ك�ر 
الدیمقراطي التقدمي ال�ذي ی�م�ث�ل آف�اق ال�ت�ط�ور ال�م�ج�ت�م�ع�ي 

 والنظام السیاسي المنشود الذي یعمل لصالح الشعب.
من ھي القوى المعرقلة والتي ترید حرف توجھات اإلنت�ف�اض�ة 
؟ھي قوى یمینیة في تفكیرھا وفي توجھاتھا، إنتھازی�ة ت�ع�م�ل 
على ركب الموجة مكونة من ب�ق�ای�ا ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق، ال�ن�ظ�ام 
الدكتاتوري الصدامي لھا إرتباطات خارجیة، وھي مھیئة م�ن�ذ 
فترة طویلة ألن تؤجر نفسھا ألي تغییر رجعي یش�م�ل ال�ع�ودة 
إلى أساسیات النظام السابق ب�ق�ی�ادة ال�ب�ع�ث الص�دام�ي، ح�ی�ث 
عقدت مؤتمرات في خارج الوطن، لغرض تجمیع ھ�ذه ال�ق�وى 
وأخذ البیعة لزعمائھا، بإشراف دول أجنبیة وعربیة م�ع�روف�ة 
في المنطقة بمساعدة م�خ�اب�رات�ی�ة م�ن�ھ�ا، وھ�ي ت�ق�ود ح�م�ل�ة 
إعالمیة ولدیھا ماكنة إعالمیة یصرف علیھا مالیین الدوالرات 
تعمل على إستھداف القوى الوطنیة والیساریة والدیمقراطیة ، 
تبث اإلشاعات واألخبار الكاذبة والملفقة وتعمل على اإلس�ق�اط 

 السیاسي.
القوى األخرى وھي من نتاج العملیة السیاسیة والتي إرتك�ب�ت 
جرائم ضد الشعب ومنھا الملیشیات التابعة إلى كت�ل س�ی�اس�ی�ة 
مرتبطة بالنظام اإلیراني وب�والی�ة ال�ف�ق�ی�ھ أو م�رت�ب�ط�ة ب�دول 
خلیجیة وحركات اإلسالم السیاسي ال�م�ت�ط�رف. وال�ت�ي دخ�ل�ت 

ع�ل�ى إرت�ك�اب   سوح التظاھرات والعص�ی�ان ال�م�دن�ي، ع�م�ل�ت
جرائم حرق الدوائر والمساھمة بقتل المت�ظ�اھ�ری�ن ومس�اع�دة 
القوى األمنیة في إلقاء القبض على ال�ن�اش�ط�ات وال�ن�اش�ط�ی�ن 

 المدنیین.
رجال دین مرتبطین بالنظام الطائفي المذھ�ب�ي ی�ع�م�ل�ون ع�ل�ى 
التقلیل من شأن اإلنتفاضة وتظاھرات الشعب ،ب�ع�ض ق�ی�ادات 
عشائریة لھا إرتباط بالنظام الس�ی�اس�ي ذات ط�ب�ی�ع�ة م�ت�غ�ی�رة 
حسب ال�ظ�روف وم�ا ت�م�ل�ی�ھ ع�ل�ی�ھ�ا مص�ال�ح�ھ�ا، ال�زّم�اری�ن 
والطبّالین للنظام المحاصصي الطائفي الف�اش�ل وھ�م م�ج�ام�ی�ع 

جمبعھم الیوافقون ع�ل�ى أي ت�غ�ی�ی�ر   من اإلنتھازیین. وھوالء
 جذري.

 
 األفكار المطروحة في ساحة الجدل الثقافي :

ھناك عدة محاور ومنھا التطرف في الرؤیا والت�ف�ك�ی�ر ح�ی�ث  -
تح�م�ل ھ�ذه ال�ف�ئ�ة ج�م�ل یس�اری�ة م�ت�ط�رف�ة، ت�ع�ت�م�د ص�ورة 
رومانسیة ثوریة خیالیة لیس لھا أسس مادیة ومنھا إخت�ص�ار 
اإلنتفاضة ب�ف�ئ�ة حس�ب تص�ورھ�ا وھ�ي ف�ق�ط ال�ع�م�ال، وك�أن 

مصانعنا ومعاملنا یعمل فیھا اآلالف والمالی�ی�ن، وھ�ي ل�ی�س�ت 
موجودة حالیاً ولھذا یضعون ف�ي تص�ورھ�م ن�ظ�ام ی�ب�ع�د اآلن 

 مسافات وھو إقامة نظام إشتراكي عبر اإلنتفاضة الثوریة.
وھناك فئات مثقفة تقدمیة ولكنھا التؤمن بتط�وی�ر اإلن�ت�ف�اض�ة 
نحو التغییر الجذري أو تبدیل ال�ن�ظ�ام وت�ك�ت�ف�ي ف�ق�ط ب�ت�ل�ب�ی�ة 
المطالب المع�اش�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة وم�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد ول�ی�س 
السیاسیة وال�ت�ع�وی�ل ع�ل�ى اإلص�الح�ات ت�ح�ت رع�ای�ة ال�ك�ت�ل 
السیاسی�ة ال�ح�ال�ی�ة، أي ی�م�ك�ن ج�ع�ل�ھ�ا تس�ت�ج�ی�ب ل�م�ط�ال�ب 

 المنتفضین دون المرور بعملیة جراحیة.
ومن خالل ما یطرح في الساحة الس�ی�اس�ی�ة ھ�و ال�ت�واف�ق م�ع 
األفكار الخاطئة من قب�ل ف�ئ�ات م�ن�دف�ع�ة وت�ع�اط�ف ك�ب�ی�ر م�ع 
المنت�ف�ض�ی�ن وھ�و ص�ح�ی�ح ول�ك�ن م�ا ی�ط�رح ی�ح�ّم�ل الش�ك�ل 
والمضمون كل الفشل ألي ن�ظ�ام دی�م�ق�راط�ي ح�ق�ی�ق�ي، وھ�ذا 
أشاعتھ الفئات الیمینیة وم�ح�ور ھ�ذه األف�ك�ارھ�ي ب�الض�د م�ن 
الشعب وضد تحقیق نظام دیمقراطي وإن الش�ع�ب ھ�و مص�در 

ممثلیھ في المجالس التشریعیة، ولھذا عن�دم�ا  السلطات ینتخب
تطرح مسألة في صورة عدمیة بسب�ب فش�ل ال�ن�ظ�ام ال�ح�ال�ي، 
فھذا یؤدي إلى فقدان البوصلة. وم�ن ف�ق�دان ال�ث�ق�ة ب�ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة، تكونت ھذه األفكار ذات األفق المسدود فالعودة إل�ى 
نظام غیر دیمقراطي بسبب ما فعلتھ األحزاب الدینیة السیاسیة 
، یج�ع�ل الش�ع�ب ی�ف�ق�د م�ا یص�ب�و أل�ی�ھ م�ن ت�ع�م�ی�ق ال�ن�ظ�ام 
الدیمق�راط�ي، وھ�ن�اك ش�ع�ارات ُرف�ع�ت وھ�ي الن�ری�د أح�زاب 

وأھ�م  والمجلس نواب ونرید نظ�ام رئ�اس�ي أو ش�ب�ھ رئ�اس�ي.
النقاط التي تعزز ال�ن�ظ�ام ال�دی�م�ق�راط�ي ھ�ي فص�ل الس�ل�ط�ات 
وتداول سلمي للسلطة ودستور دیمقراطي یقر حقوق اإلنس�ان 
وحریة التعبیر والتظاھر، ویمكن بعد التغییر ت�أس�ی�س أح�زاب 
شبابیة تؤمن بالدولة المدنیة الدیمقراطیة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة وحس�ب 
قانون األحزاب الذي الیس�م�ح ب�ت�أس�ی�س أي ح�زب ب�ت�س�م�ی�ة 
ط�ائ�ف�ی�ة وی�ح�م�ل آدی�ول�وج�ی�ة ع�ن�ص�ری�ة ق�وم�ی�ة ش�وف�ی�ن�ی��ة 

 وفاشستیة.
 :اإلیجابیات والسلبیات لإلنتفاضة 

إنتفاضة الشعب العراقي خلق أجواء إیج�اب�ی�ة   لقد إستطاعت -
ومنھا : إستعادة الوحدة ا لوطنیة تحت رایة العراق ، إستع�ادة 
الھ�وی�ة ال�ع�راق�ی�ة، ع�دم األع�ت�راف ب�ن�ظ�ام س�ی�اس�ي ی�ع�ت�م�د 
المحاصصة السی�اس�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة، ع�دم الس�م�اح ب�ال�ت�دخ�ل 
األجنبي الخارجي في شؤون العراق، إمتالك إستقاللیة الع�راق 
، عزل الطبقة السیاسیة الحاكمة ، ولم یتم التجاوب معھ�ا ب�ع�د 
حمامات الدم ضد المتظاھرین بحیث فقدت شرعیتھا، المطالب�ة 
بتفكیك الملیشیات، تطور مسار اإلنتفاضة نحو اإلضراب الع�ام 

 والعصیان المدني، كشف الفاسدین ، كشف اإلنتھازیین.
ومن السلبیات : عدم وجود قی�ادة م�وح�دة ل�إلن�ت�ف�اض�ة، ع�دم 
توحید الخط�اب الس�ی�اس�ي، دخ�ول ع�ن�اص�ر م�خ�رب�ة ل�غ�رض 
اإلساءة إلى اإلنتفاضة السلمیة، كان الب�د م�ن ف�رزھ�ا. ت�ق�دی�م 
تضحیات ال موجب لھا بس�ب�ب اإلن�دف�اع ال�ع�اط�ف�ي وال�ح�م�اس 
ومنھا تضحیات على جسر الجمھوریة واإلصرار على ال�ع�ب�ور 
بإتجاه الخضراء فالعملیة ل�ی�س�ت ب�ال�ب�س�اط�ة ی�ن�ف�ذھ�ا ش�ب�اب 
سلمیی�ن وأع�زل. تض�ح�ی�ات ق�دم�ت ل�غ�رض إح�ت�الل األذاع�ة 
والتلفزیون في الصال�ح�ی�ة. ك�م�ا ھ�ن�اك إخ�ت�الف ب�ی�ن م�واق�ع 
الساحات مثل ساحة التحریر وم�وق�ع ش�ارع ال�رش�ی�د، س�اح�ة 
التحریر منظمة ومرتبة وشارع الرشید مخرب وعناصر ت�ری�د 
إقتحام البنك المركزي تستخدم قنابل الملوتوف، ك�ان الب�د م�ن 
التحقیق في ذلك من قبل المتظاھرین الس�ل�م�ی�ی�ن وع�دم فس�ح 
المجال لعناصر إشعال النیران أو تخری�ب ال�دوائ�ر وال�م�ح�الت 

 لكي ال تتلطخ سمعة المتظاھرین.
ومن أبرز اإلیجابیات ھو ال�ت�ن�ظ�ی�م وت�وزی�ع ال�م�ھ�ام وال�ق�ی�ام 
بالتنظیف وتخصیص خیم للط�ب�اب�ة وال�م�ح�اض�رات ال�ث�ق�اف�ی�ة، 
وللمفقودات، وللطبخ ولتشغیل إنارة المنطقة والمطعم التركي، 
إنارة نصب الحریة، رسم لوحات غایة في ال�روع�ة وال�ت�ع�ب�ی�ر 
ملونة وجمیلة. مع تنظیم العملیات وتوزیع الش�ب�اب، ج�م�اع�ة 
صد القنابل الغازیة السامة، جماعة اإلسعاف والعالج السریع، 
جماعة التكتك لنقل الجرحى، وأعتقد وضع جماعات للح�راس�ة 
عند النوم فضالً عن ما أفرزت�ھ اإلن�ت�ف�اض�ة م�ن أج�واء ف�ن�ی�ة 
ثقافیة حیث شارك الفنانون والمطربین في ال�ف�ع�ال�ی�ات. فض�الً 
عن أجواء الروح الرفاقیة والزمال�ة وال�ت�ع�ارف ب�ی�ن الش�ب�اب 
تحت رایة العراق. كما كان دور المرأة ف�ي اإلن�ت�ف�اض�ة رائ�ع�اً 
وكبیراً وكیف ینظرون المنتفضین إلى أخ�وات�ھ�م ب�ك�ل إح�ت�رام 

 وتقدیر.
إنھا ملحمة تأریخیة صنعھا الشعب العراقي بكل فخ�ر ف�أص�ب�ح 

 مثاالً للصمود والتضحیة أمام العالم أجمع.
التوقعات : ھناك إتجاھین وبإختصار شدید ھناك من ی�ری�د إن  

یخرج اإلنتفاضة من مس�ارھ�ا الس�ل�م�ي وھ�و ع�م�ل م�دروس 
سوف تشترك فیھ القوى الیمینیة وقوى خارجیة ، تراھن على 
بضعة ألویة من الجیش أو م�ن مس�ل�ح�ی�ن ط�ارئ�ی�ن ف�ت�ت�ح�ول 
اإلنتفاضة، أما حسب سیناریو سوریا تدخل متطرف�ی�ن وح�رب 
أھلیة. وتحول العراق إلى حمامات دم بإتجاه تصفیة فاشس�ت�ی�ة 

 1963للسیاسیین والقوى الدیمقراطی�ة ك�م�ا حص�ل ف�ي ع�ام 
شباط األسود. أو اإلستجابة ل�م�ط�ال�ب الش�ع�ب ن�ح�و ال�ت�غ�ی�ی�ر 

 الجذري السلمي. الشعب العراقي الیسمح لإلحتمال األول.
وفي الختام نؤكد بأن اإلنتفاضة تفج�رت ف�ي أوض�اع ع�ال�م�ی�ة 
وإقلیمیة معقدة، ومن خالل تفاقم األزمة العالمیة للرأسم�ال�ی�ة، 
ال��ت��ي ج��ل��ب��ت ال��وی��الت ل��ل��ش��ع��وب وال��ت��داع��ی��ات الس��ی��اس��ی��ة 
واإلقتصادیة، والحروب المحلیة. وبعد التراجع الذي حصل في 
مستویات النمو وت�دھ�ور األوض�اع االق�ت�ص�ادی�ة وس�ط ح�رب 

ح�ك�ام�ھ�ا ال�ف�اس�دی�ن م�ن   العقوبات، تحركت الشعوب لمعاقب�ة
خالل حراك شعبي وجماھیري كما حصل في الج�زائ�ر ول�ب�ن�ان 
والعراق وإیران، في تشیلي، بولیفیا (إنتف�اض�ة ض�د اإلن�ق�الب 
األبیض) على الرئیس (مورالیس) المنتخب شرعیاً وغ�ی�رھ�ا. 

 إلى النصر المؤزر أیھا المنتفضون األبطال.

 اا مق اآ 
وا ا  ... ي ااك اوا 

 
 

 صبحي مبارك/ سیدني    

 وأ    يا  دل
 ف   .  

 ِ  ٌ ار
 

 
 كریم عبدهللا

الجموُع التتحّشُد ال یُرھبھا مطُر الرصاص ح�یّ�اً ال ی�ك�لُّ ع�ِن 
الھذیان كـ مذیاِع جّدي (الناشیونال)* یلھُث یدخُل دوَن رادٍع 
یزیُّن أیامنا الفارغة سلبْت بھجتھ�ا ب�ی�ان�اُت ال�ق�ادِة ال�ج�فّ�ف�ِت 
أنھاَر العشق تخّمَر الوجع تتناقل�ھُ (ال�تُ�ْك تُ�ْك)* إل�ى الض�وء 
بعیداً عْن حماقِة قنّاٍص مدس�وِس ال�رع�ون�ِة ال�غ�ادرة ت�دھ�ُس 
أشالَء قنابَل الدخاِن اللعینِة الِص�ی�ت ع�لّ�ھ�ا تُص�ی�ُب ح�م�ام�ات 
(فائق حسن)* في (ساحِة الطیران)* وتقیُّد األكفَّ ال�ب�ی�ض�اَء 
الباحثة عْن وطٍن تناھشتھُ الملیشیات ترسُل (الفالفل)* خل�َف 
المتاریس تشدُّ عزَم الوط�ن ی�ح�ت�ض�ن�ھُ ُش�بّ�ان ال�ح�روب (م�ا 

ـع)* وھالھل األمھات تلملُم دموَع المواج�ع تش�ت�ك�ي ف�ي گ یو
 ـ)* : گحضرِة الرّب باسماٌت یتوّزرَن (یشماغ العشـ

 متى ینتھي ھذا اللیل الثقیل ..؟ !! .
 * الناشیونال : ماركة أجھزة كھربائیة یابانیّة .

* التُْك تُْك : دراجة ناریّة على شكل عربة صغیرة أُ ستخدمت 
 لنقل الشھداء والجرحي .

* فائق حسن : فنان تشكی�ل�ي ع�راق�ي مش�ھ�ور ل�ھ ج�داری�ة 
كبیرة تتجدث عن الثورة تتوسط ساحة الطیران وھ�ي س�اح�ة 

 تتوّسط مدینة بغداد.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 * الفالفل : سندویج الفالفل .
 ـع : باللھجة العامیّة وتعني : لن یسقط .گ* ما یو

ـ گ ـ : الیشماغ یعني الكوفیّة , بی�ن�م�ا ال�ع�ش�ـ�گ * یشماغ العشـ
 تعني العشق.
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 سعد الساعدي
 

 

ماذا یعني مصطلح الذباب االلكتروني؟ كیف یمكن ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن الش�ائ�ع�ات   
 والدعایات في ظل ھذا المصطلح؟ ما ھو دور االعالنات والترویج المباح؟

لإلجابة عن ھذه األسئلة وغیرھا التي قد ترد الحقاً أو تبقى ت�ن�ت�ظ�ر، الب�ّد م�ن 
تعریف موجز للشائعة والدعایة واالعالن أوالً لتتضح الحقائق. تعني الش�ائ�ع�ة 
باختصار نشر أخبار غیر معروفة المصدر في أحیان ك�ث�ی�رة م�ن أج�ل أھ�داف 
وغایات شتى تدخل ضمن الحرب النفسیة ربما أو غیر ذلك لمتطلبات یقتضیھا 
وضع معین، ومع اتساع النشر اإللكتروني ظھ�رت مس�م�ی�ات ك�ث�ی�رة ل�ج�ھ�ات 
وصفحات وھمیة غالباً، اضافة لقلة معروفة، تحاول التأثیر على ال�رأي ال�ع�ام 
بنشر األكاذیب تارة، ونشر بعض األخبار التي تحمل جزء م�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�ی�ن 
طیاتھا تارة أخرى لزعزعة ثقة من تصل الیھ تلك األخبار بعقیدتھ أو رأی�ھ أو 
الھدف الذي من أجلھ خرج، السیما أثن�اء ال�ت�ظ�اھ�رات أو ت�ب�ن�ي رأي م�ا ب�دأ 

 .متشكالً كرأي عام محلي أو دولي
في حین تسعى الدعایة الى االستمالة الشخصیة لتبني رأي جھ�ة أو م�ؤس�س�ة 
أو شخص والتأثیر على الف�رد الع�ت�ن�اق ذل�ك ال�رأي أو ت�ح�ی�ی�ده أح�ی�ان�اً م�ن 
التصدي لطروحات یسعى الیھ�ا رج�ل ال�دع�ای�ة، ولس�ن�ا ھ�ن�ا بص�دد ال�خ�وض 
بالتعریفات الخاصة بالدعایة ونظریاتھا بقدر توضیح مبادئ ضروریة لمع�رف�ة 

  . ما یأتي
أما االعالن، فھو الترویج لسلعة أو خدمة معی�ن�ة م�ق�اب�ل ث�م�ن یُ�ع�م�ل ب�ھ ف�ي 
االنشطة التجاریة؛ یستفید منھ ك�ث�ی�راً رج�ل ال�ع�الق�ات ال�ع�ام�ة ب�م�ا ت�ح�ت�اج�ھ 
المؤسسة المنتمي الیھا من خالل توظیف مستویات العالقات العامة االتصالی�ة 

 .والمادیة أیضا لتحقیق الھدف
مع كل تلك األنماط، استغل الم�روج�ون ألح�زاب وم�ن�ظ�م�ات ودوائ�ر وج�ھ�ات 
سیاسیة كثیرة لیدفعوا للجماھیر أخباراً مھما كانت تحمل من مصداقیة، لك�ن�ھ�ا 
دعائیة تُستغل لصالح تلك الجھات، والترویج لھا، بغی�ة كس�ب ج�م�ھ�ور أك�ث�ر 
لھا، أو تحطیم معنویات الخصوم بوجود جمھور القطیع التابع لھا ضد جمھور 
قطیع مضاد أیضاً، لتنشأ تباعاً سلسة متواصلة من األخبار والتقاریر والص�ور 
واألحادیث المفبركة وغیرھا، تسعى في كثیر من االحیان ل�ل�ت�س�ق�ی�ط وتش�وی�ھ 
سمعة الخصوم، باالستعانة حالیاً بجیوش ال�ك�ت�رون�ی�ة أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�م ال�ذب�اب 

 .االلكتروني، وھو مصطلح یعد حدیثاً في األدبیات االعالمیة
بعد انتفاضة أكتوبر من قبل الشباب العراقي، شنَّ ال�ذب�اب اإلل�ك�ت�رون�ي ح�م�ل�ة 
شعواء على المتظاھرین بشكل منقطع النظیر، ل�ت�ش�وی�ة م�ب�ادئ ال�ث�ورة أوالً، 
وثني من خرج من الجم�اھ�ی�ر م�ط�ال�ب�اً ب�ح�ق�ھ الش�رع�ي وال�دس�ت�وري ث�ان�ی�اً، 
واستعانت جیوش الذباب االلكتروني بفضائیات موالیة من خارج حدود الوطن 
مساندة لھا، وبذا انكشفت مصادر التمویل والتخطیط لعمل تلك الجیوش، وھذا 
یعّد الیوم خروجاً عن الم�أل�وف الش�ائ�ع ف�ي ع�م�ل ال�ج�ھ�ات الس�اع�ی�ة ل�ن�ش�ر 
الشائعات والدعایات ضد خصومھا، فغالباً ما تك�ون م�ت�خ�ف�ی�ة وی�ق�وم غ�ی�رھ�ا 
بنشر ما ترید، وھذا ما یسمى أحیاناً الدع�ای�ة الس�وداء ال�ت�ي ھ�ي م�ن أخ�ط�ر 
أنواع الدعایة. لكن الجدید والملفت للنظر، أن عمل جیوش الذباب اإللكت�رون�ي 
ُجوبھ برِد فعٍل أقوى من قبل الثائرین والمساندین لھم حیث أغلبھم في ساحات 
االحتجاج بشكل متواصل، وربما ال یتسنى لھم معرفة الكثیر مما یق�ال ع�ن�ھ�م، 
والتھم الكیدیة الجاھزة التي توجھ لھم. ولیس أقلھا أن ك�ل ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ھ�م 
أبناء غیر شرعیین مشكوك بأصولھ�م، وم�ن ال�ع�م�الء ال�م�وال�ی�ن وال�ت�اب�ع�ی�ن 

 !إلسرائیل والوالیات المتحدة األمریكیة والسعودیة واألمارات
في ظلِّ حراك جماھیري ملیوني ألغلب المدن العراقیة، باستثناء االقلیم، باءت 
كل محاوالت جیوش الذباب اإللكتروني، وأیضاً في ظل غ�ی�اب أع�الم�ي واس�ع 
متعّمد، یبدو أنھ فُرض قسراً على الكثیر من الم�ؤس�س�ات اإلع�الم�ی�ة وب�ح�رق 
بعض مكاتبھا كي ال تنشر أخبار المتظاھری�ن وب�رك�ان ال�غ�ض�ب ال�ج�م�اھ�ی�ري 
المنادي بتغی�ی�ر ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة ب�رم�ت�ھ�ا، ب�دءاً م�ن أس�ق�اط ال�ح�ك�وم�ة 
والمحاصصة، والكثیر من القوانین الجائ�رة ض�د أب�ن�اء الش�ع�ب ال�ذي ت�ّدع�ي 
حكومتھ العمل بدستور دیمقراطي؛ لذا في مثل ھذه األجواء؛ الب�د م�ن ال�ب�ح�ث 
عن المزید من االخبار غیر المتوفرة، األمر الذي یؤدي بالجمھ�ور االض�ط�رار 
للتواصل مع ما تنشره الكثیر م�ن الص�ف�ح�ات اإلل�ك�ت�رون�ی�ة ع�ل�ى ال�ف�ی�س�ب�وك 
وغیره، ومنھا صفحات جیوش الذباب التي فش�ل�ت فش�الً ذری�ع�اً ب�ع�د ان�ت�ش�ار 
آالف األخبار والصور ومقاطع الفیدیو مباشرة من ساحات االحتجاجات لل�ع�ال�م 

 .أجمع
ومع كل عنف األجھزة األمن�ی�ة ال�م�ف�رط حس�ب ت�ق�ری�ر األم�م ال�م�ت�ح�دة ض�د  

المتظاھرین رغم ادعائھا أن من یطلق النار لیسوا ھم، ب�ل ج�ھ�ات م�ج�ھ�ول�ة، 
وھذا أیضاً نوع من الت�ض�ل�ی�ل االع�الم�ي؛ ح�اول�ت ج�ھ�ات ش�ت�ى ع�ب�ره دم�ج 
الشائعات والدعایات معاً لتسكین الوض�ع ال�ذي فش�ل�ت ال�ح�ك�وم�ة م�ن خ�الل�ھ 
للتھدئة، أو قمع الثورة مرة أخرى، لتتوالى تقاریر من�ظ�م�ات ح�ق�وق االنس�ان 
متتالیة الى األمم المتحدة والعالم بشكل رسمي یكشف ما ی�ج�ري ی�وم�ی�اً ع�ل�ى 

 .أرض الواقع
 
 
 

 
 
 

فعالً لقد رأینا الیوم شكالً مختلفاً من الشائع�ات وال�دع�ای�ات ال�ت�ي ت�ح�اول ب�ھ�ا 
الجیوش اإللكترونیة النیل من عزیمة الثوار واقناع العالم ب�أن م�ا ی�ج�ري ف�ي 
العراق مجرد ع�م�ل�ی�ات ت�خ�ری�ب ت�ق�وم ب�ھ�ا ق�ل�ی�ل�ة م�ن األط�ف�ال والص�ب�ی�ان 
المنحرفین، لكن الذي فنّد ذلك وقضى علیھ بشكل م�ؤب�د ھ�و ال�ث�ورة ال�الح�ق�ة 
لطلبة الجامعات والمدارس التي سمیت ثورة القمصان ال�ب�ی�ض�اء، وال�ن�ق�اب�ات 
واالتحادات المھنیة، وكل فئات وش�رائ�ح ال�م�ج�ت�م�ع م�ن أط�ب�اء وم�ھ�ن�دس�ی�ن 
ومحامین واساتذة جامعات ومعلمین ومدرسین ممن امتثلوا لنقاباتھم وأعلن�وا 
العصیان المدني وترك العمل بالدوائر باستثناء الخدمیة منھا مھما كلف األمر، 
حتى لو أدى الى فصلھم من مدارسھم ودوائرھم، ما أض�ف�ى ش�رع�ی�ة م�ذھ�ل�ة 
على التظاھرات واالحتجاجات وأخرس كل األلسن لتقع الحكومة من جدید ف�ي 
مآزق كثیرة ولیس مأزقاً واحداً لم تنفع معھ أطالق التعیینات التي لم ت�ت�ح�ق�ق، 
والوعود بإصالحات تسویفیة، وتعدیالت القوانین وغیرھا الكثیر المخف�ي ع�ن 
الشعب طیلة ستة عشر عاماً عانت فیھا الجماھیر ما عانت والطبقة السیاسی�ة 
تتنعم بخیرات البلد لوحدھا بعیداً عن ھمومھم وآالمھم، ل�یُ�ص�نّ�ف ال�ع�راق م�ع 
أكثر الدول فقراً وفساداً رغم امتالكھ أكبر وأكثر ثروات الدنی�ا ل�ی�ب�ق�ى الس�ؤال 
المھم: متى تعي الحكومة دورھا الحقیقي في تلبیة مط�ال�ب ال�ج�م�اھ�ی�ر، وھ�ل 

    ستھدأ الثورة أو تضمحل، أم تحقق غایاتھا السامیة؟

             
 ا   اا 

 
 

 د. ظاھر شوكت 

 

 !وشكراً یا سرور
 سرور یا حبةَ القلب وتؤام الروح ویا أنشودة الثوار

 باألمس حاولت أن أخاف
 وانسحب من ساحة التحریر

 سمعت قلبي یصرخ
 ال یا جبان

 وكیف تدعي حب سرور ؟
 الم تكن سرور عراقك

 كما ادعیت في اكثر من قصیدة ؟؟
 خجلت من صغري وذلي
 وضربت األرض بقوة

 بصقت على روحي المھزومة
 فعدت الى ھناك

 وبدأت أھتف بعشق
 بالروح بالدم أفدیك یا عراق

 !فھل رضیت اآلن عني یا سرور ؟؟

 أم ُة اراِت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شعر 

 د.ولید جاسم الزبیدي
 العراق

 
 

 ..َسِل األرَض التي حملْت ثراكا
 َسِل األیاَم ھْل حملْت ُعالكا..؟
 َسِل الُحفِر التي ضاقْت فَشقّتْ 

 ..فلّذاٍت لنا نسجت سماكا
 َسِل الطُرقاِت عن لیٍل تقّضى
 ..رصاصاٍت، عویالً، أو، ِعراكا
 َسِل األحیاَء عن ذئٍب تخفّى

 ..یُكّشُر، یقتفي ألماً خطاكا
 توّھَم أنّھُ أخفى حیاةً 

 ..وھاھم بیننا روٌح َوعاكا
 توّھَم أنّھُ بطٌل یُفّدى

 ..فأمسى ُمفرداً،ِعّالً،ركاكا
 یُحّدثُنا التراُب ھنا بحالٍ 
 ..یُفّرُق َمْن بكى،َعّمْن تباكى
 فُكّل حجارٍة باتْت لساناً 
 ..وكّل قماشٍة شمخْت لَِواكا
 وُكّل حفیرٍة شھقْت تدّوي
 ..مالئكةٌ ھنا صحبْت َمالكا

 فكْم نشَر الُغراُب ھنا شباكاً 
 ..فقَضَّ الّدھُر َذیّاَك الّشباكا
 فلْم نأِت لننشَد في رثاءٍ 
 ..فقَد َجبَُن الذي یوماً رثاكا

 فأنتُْم جمرةُ الثّواراِت فینا
 ..وموقُد قادٍم یُْصلي ِعداكا

 فلو كاَن الحیاُء بظّل أنسٍ 
 ..تجّمَد خاشعاً،صبّاً، فداكا

 ولو أّن الرجاَل رجاُل صدقٍ 
 ..لَشْیدْت بیننا قُبباً ُمناكا

 لكاَن الّصرُح ترجمةً لُحبٍّ 
 ..فیوميُء للّذي یأتي وفاكا
 فباِدْر فالحیاةُ نشیُد فخرٍ 

 ..وَدْع ھذا المكاَن یَُصْن ھواكا
 

 

 مُ ااَق
 

 سأنتظُر العراَق، متى سیأتي؟
 ..دھوراً عاَشھا قلقاً عراقُ 

 تھّجَر من سواٍد كاَن خیراً 
 ..فألبسھُ السواَد دٌم یُراقُ 
 تھّجَر رافداهُ وما علیھِ 
 ..وأْعِمَل في بقیتِھ الخناقُ 
 ومن آثارِه سیقْت سبایا
 ..ومن أجوائِھ ُسرَق المحاقُ 
 وأسألُھُ یعوُد لیحتویني
 ..وتأتیني الرسائُل واشتیاقُ 
 بأّن رجوَعھُ قْد باَت صعباً 

 ..لصوٌص، واحتراٌب، وانشقاقُ 
 وإّن طریقَھُ ُملئْت حراباً 
 ..وشطّ بأضلٍع ھَوساً نفاقُ 

 وقْد ُسبَي الحیاُء فال حیاءً 
 ..وقد َذَھَب التآخي والوفاقُ 

 سأنتظُر العراَق، فإّن وعداً 
 ..حباهُ لینتھي بغٍد فراقُ 

 ویرجُع قِْبلةً ُحّراً طھوراً 
 ..ویرجُع للبناِء، لنا، السباقُ 

 وتصدُح بعد ھجرتھا طیورٌ 
 ..بأغصاٍن یوّحُدھا العناقُ 

 ویحیا فجُرنا في كّل حقلٍ 
 ..ویحلو في موائدِه المذاقُ 

 سأنتظُر العراَق فال عراقاً 
 ..إذا ما ُغیّرْت ُسنٌن، سیاقُ 

 متى ما ُغیّرْت فینا نفوسٌ 
 سیجمُع شملَنا ھذا العراُق..!.

 قصة قصیرة
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  أمل سلمان
 
تلبدْت الغیوم في سماء المدینة، ومرْت نسائم الصباح عذبة ب�اردة، ت�داع�ب وج�ھ ول�دھ�ا ح�ام�د وھ�و   

یمرح بسنواتھ الخمس، ویلعب بسالحھ بمسدسھ الورقي الذي صنعھ بیده، على أمل أن تشتري ل�ھ أم�ھ 
نادیا بما یماثلھ من اللعب ھذا الیوم، بعد ان تستلم العیدیة السنویة ألسرى الشھداء، والت�ي ت�ق�ام ال�ی�وم 

  في مقصف الوراقة، ـ أجمل حدیقة في مصیاف ـ أم الشھداء وعروس الجبال وشقیقة الساحل.
اجتازْت نادیا السوق الصغیر القدیم األثري في المدینة، لقد ف�ك�رت ب�أن تش�ت�ري ھ�ذا ال�ی�وم ل�ع�ب�ة ل�ھ، 
ومنامة وردیة البنتھا فاطمة، التي بلغت الرابع عش�رة م�ن ع�م�رھ�ا وھ�ي تس�ت�ق�ب�ل ع�ط�ر ال�م�راھ�ق�ة 

  الخجولة.
ستلیق لھا ولبشرتھا البیضاء الناعمة، وستتأملھا أمھا متمنیة لھا مستقبالً ال یقتل�ھ ال�م�وت او تش�ت�ت�ھ 

 الحروب.
مسك حامد ید أمھ وقطعوا مسافة طویلة ما بین السوق الصغیر ومقصف الوراقة، ما یزال األم�ل ی�ح�دو 
بحامد في امتالك لعبتھ، الذي یفجر فیھ الطاقة للجري واللعب والسعادة الغ�ام�رة، م�روا ب�ج�ان�ب م�ط�ع�م 

  للفالفل طلب منھا سندویشة صغیرة أمُّ مائة وخمسون لیرة سوریة.
تفحصت نادیا محفظتھا الصغیرة فلم تجد فیھا ما یكفي ألجرة الطریق التي تقودھا لل�ع�ودة إل�ى ق�ری�ت�ھ�ا 

 (قرطمان)، فنادتھ بحنان:
ـ تمھل یا حامد سأشتري لك سندوتش الزعتر اآلن، وعندما أقبض العیدیة سأجلب�ھ�ا ل�ك م�ع ال�ع�ص�ی�ر  

 أیضا.
مضى حامد یتفقد وجوه الباعة ومحالت األلعاب التي تتوزع على مسافة من ال�ط�ری�ق، وی�ت�أم�ل وج�وه 

 المارة الكالحة كالشتاء، لكن ما یھمھ االن صورة بندقیتھ السوداء وھو یطارد بھا أقرانھ.
وبعد مسافة من المشي السریع وصلت نادیا المقصف، تعلو حولھ أشجار الدلب الش�ام�خ�ة، والص�ن�وب�ر 
العمالقة، وھي تحكي قصص رحیل المحتل الفرنسي، وتؤكد في حاضرھا قوة سوریا العظیمة ف�ي وج�ھ 

  عواصف الدنیا كلھا.
دخلت في زحام النساء والرجال وسجلت دواراً، وجلسْت تحت ظالل صفصافة غناء تنتظر دورھا، َس�ِع�َد 
حامد بھذه الحدیقة، وأخذ یلعب تحت األغصان مع أقرانھ من اوالد الشھ�داء وی�داع�ب الص�غ�ار م�ن�ھ�م، 
ویأمل بأنھ سیحظى بلعبتھ الغالیة، لكي یكون كأبیھ الشھید، یتقمص شخصیتھ ویعود منت�ص�راً ألوالده، 
او یرسم في خیالھ الصغیر صورة زفاف الشھید لقبره، والبندقیة تطلق زخ�ات ال�ح�زن وال�ف�رح واألم�ل 

 واالنتصار األكید.
مرت ساعات طویلة حتى أتى الدور لھا، ھبْت أمام اللجنة ب�اب�ت�س�ام�ة ك�ب�ی�رة وق�ل�ب ی�خ�ف�ق ب�الس�ع�ادة 

  المؤقتة.
 استوقفھا الضابط متسائالً:

 ـ انت نادیة؟
 ـ نعم أخي

  ـ لیس لك عیدیة
 ـ لماذا؟!

 ـ أخذھا أخو زوجك من شھرین!
 ـ لكن أنا من أربي األیتام، وإنھم قد تخلوا عنھم !

  ـ لیس ھذا من شأني، من فضلك سیدتي حان دور غیرك.
 خرجْت نادیا حزینة، تجمدْت الدموع في عینیھا، ھرع حامد الیھا ضاحكاً ال یعلم بما یجري:

 ماما أرید بندقیة، أرید أن أكون بطالً كأبي علي، أرید سندوتش  
 بكت نادیا مع أول غیمة ممطرة في ھذا الخریف.

 ثم أعادْت في ذھنھا سورة یوسف :
  ( )" اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضاً یخُل لكم وجھُ أبیكم وتكونوا من بعده قوماً صالحین "

إن اخوتھ أغنیاء ال یحتاجون إلیھا!، لدیھم بیوت وأنا لیس لي سكن یأویني، إنھا فقط عشرة االف ل�ی�رة 
  ثمن ابتسامة لحامد

  وتجول بخاطرھا  وعادْت إلى مخیلتھا صورة الذئاب وھي تنھش أخاھم الصغیر،
 آفاق مسدودة، وحلم بعید، وسحٌب تمطر حزناً أو فرحاً .. قد یكون ولیداً، ما یزال

صوت حامد یطرق مسامعھا وھو یبكي جائع محتار وعلى ج�ب�ی�ن�ھ الص�غ�ی�ر ارتس�م ظ�ل ص�غ�ی�ر ل�ع�ب�ة 
    بندقیة.
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ق ا روا ...  نا 
 

ت اء ام   و 
 ب ا   زا ا. 

 
 

 نوال فھمي بقلم : 

الحزن ینبت جنوبا.. روایة بطعم الشعر، للروائیة والشاعرة میثاق الكریم الركابي.. وأنت تقرأ روای�ت�ھ�ا ت�ج�د 
نفسك تبحر في أعماق الحضارة العراقیة بكل تفاصیلھا، فالع�راق ت�اری�خ ال�ح�ض�ارات.. ب�اب�ل، آش�ور، أك�اد، 
سومر..بالد ما بین النھرین، بالد الشعر والشعراء والرسامین والنحاتین.. فكیف ال ت�ل�د ل�ن�ا ش�اع�رة ب�ن�ك�ھ�ة 

 .الجنوب، بصوت شجي، یحمل آھات النساء العراقیات وكل النساء في المجتمعات العربیة
روایة الحزن ینبت جنوبا.. تجسید لمعاناة المرأة م�ن ق�ھ�ر ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�م�ش�رق�ی�ة، م�ن ت�ق�ال�ی�د وع�ادات 
وادیولوجیا استطاعت أن تھیمن علیھا وعلى ثقافتھا وأحاسیسھا وأحالمھا، خص�وص�ا ف�ي م�ن�اط�ق ت�ف�ت�خ�ر 

 .بعصبیتھا وذھنیتھا الذكوریة والتي تختزل المرأة في جسدھا
تبدأ میثاق الكریم رحلة المعاناة ھذه من واقع الجنوب، مع بطلة روایتھا وھي تحكي قص�ت�ھ�ا.. قص�ة ال�ف�ت�اة 

 .الجنوبیة، جنوبا.. حیث كل مظاھر الھیمنة الذكوریة التي تقص أجنحة الحلم األنثوي
حیاة، الفتاة العاشقة في زمن الحداثة، لكن داخل مستنقع من الجھل الذي یرى في عادات وتق�ال�ی�د عش�ائ�ری�ة 
قوانین مقدسة ال یمكن مسھا.. عشقت البطلة عبر مواقع التواصل رجل حیاتھا، رجل م�ت�زوج ی�ع�ش�ق�ھ�ا ھ�و 
أیضا لكن القدر لم یكن بائع ورود للعشاق، فبینھا وبینھ مسافات ال تقاس بالزمن، بل بثقافة رجعی�ة وت�ق�ال�ی�د 
مجتمعیة متحجرة ومھیمنة في جنوب بائس وحزین.. لكنھا في لحظة قررت البحث عن الفرح، تاركة وراءھا 

 .كل مظاھر الحزن غیر عابئة بما یمكن أن یحدث.. فالحیاة جمیلة وتستحق أن تعاش بعمق
فبعدما حاولت التعایش مع قدرھا بأن ترض بوضع ھي لم تختره مع زوج فرض علیھا، تقرر التمرد على ھذا 
الوضع الذي ال یلیق بھا، ال یلیق بعاشقة محبة للحیاة.. ولربما تذكرنا ھنا بروایة آنا ك�ارن�ی�ن�ا ل�ل�روائ�ي ل�ی�و 
تولستوي عندما ألقت بنفسھا بین عجالت القطار. تھرب حیاة إلى بغداد، بغداد.. عبق التاریخ، ب�غ�داد..م�دی�ن�ة 

 .الشعر والفن والموسیقى.. مدینة الحب، وھي ال ترید أكثر من حب یفرغھا من كل القھر الذي ترعرت فیھ
وھنا یعلو صوت میثاق كملحمة شعریة تحمل بین كل كلمة وكلمة أساطیر عشق من زمن الح�ب. ل�ك�ن س�ف�ن 
العشق ھاتھ كانت أضعف من أن تقاوم ریاح القدر. فبعدما كانت حیاة تستمد قوتھا من ح�ب�ی�ب خ�ذل�ھ�ا وس�ط 

كما تقول روائیتنا، وھي ال تؤمن بأنص�اف ”  فالحب لم یخلق ألشباه الرجال” الطریق، قررت إنھاء ھذا الحب..
الحلول، وال بأنصاف العشاق. ھي التي استطاعت أن تمزق عباءة الجھل والقھر التي عاشت تحتھا ف�ي ب�ی�ت 
عمھا الذي ھو بیتھا في األصل وتلك قصة أخرى..قادرة أن تتجاوز معركتھا ال�خ�اس�رة ھ�ذه، ل�ت�ح�ل�ق ك�ط�ی�ر 

 .جریح نحو حیاة أفضل، فبعد كل ھذه اآلالم وھذه الخیبات ھي تستحق الحیاة
وھنا تنقلنا روائیتنا مرة أخرى إلى عبق التاریخ، إلى الحضارة السومریة.. لتمنح بطلتھا ال�ح�ی�اة م�ن ج�دی�د، 
حیث وجدت حیاة حبھا الحقیقي.. آمان الذي وھبھا األمان، وعبد لھا طریق الحیاة بالحیاة..لكن القدر ك�ع�ادت�ھ 
یعود بمكره لكي ینتزع منھا الفرح ویھدیھا مكانھ األلم مرة أخرى، حین ام�ت�زج�ت رائ�ح�ة ح�ب�ھ�م�ا ب�رائ�ح�ة 
المرض..فتعود في النھایة إلى الناصریة وھي تجر خطاھا بعدما كانت تتنفس عشقا وحیاة، تتنفس اآلن حزنا 

 .بطعم الخیبة
لم یكن اختیار اسم حیاة من باب الصدفة، إنھ المكر األنثوي لروائیة عصیة، متمردة ال تقبل الھزیمة، فبعد أن 
جعلت القارئ یسافر معھا في رحلة المرض ھذه وھو ینتظر موت ھذا الحب السومري، تعود لت�م�ن�ح ال�ح�ی�اة 
مرة أخرى لھذا الحب وتفتح أمامھ نافذة األمل من جدید.. تعود لتمنح حیاة.. الحیاة، وكأنھ�ا ت�ق�ول ل�ن�ا ب�ل�غ�ة 

 .درویش أنھ مازال على ھذه األرض ما یستحق الحیاة
الحزن ینبت جنوبا.. لیست روایة فقط، ھي صرخة امرأة.. صرخة كل نساء المجتمعات العربیة ال�ت�ي الزال�ت 

 .تعیش في جلباب الجھل

 قصة قصیرة جداً 
 

((ا )) 
 
 
 
 

 ایھاب عنان سنجاري
 

البستھ أُمھ خوذة الشرف .. لمنع اخت�راق رأس�ھ رص�اص�ة ال�ذّل .. ارت�دى 
إحرام اإلباء .. حلّق بطنھ حزام یمسك قناني الوضوء من غاز غیر طاھر .. 
لثمھ والده بالعلم .. لیكون دائم التقبیل ویكون ھو اقرب ال�ى هللا .. اك�ب�ر .. 
وقد اوصاه أال یستنشق إال نسیم الحریة .. خرج من داره ملبیاً .. ل�ب�ی�ك ی�ا 

  ..اختھ ترش وراءه ماء العفّة : (( مودع با� یالحبیب))....وطننا لبیك 
 .. فھو ذاھب ألداء مناسك ... التحریر .

 أكثر من شھر مضى
 على ثورة الشباب
 لم تنطق أیّھا القلم

 ما بك ساكت كاألخرس
 لم تخرج منك كلمة

 لماذا ال تتكلم ؟
 لم تكتب عن شھید الثورة

 سقط على األرض
 وھو یحتضن العلم
 أبى أن یسقط معھ

 بل لیظل یرفرف عالیاً 
 تزھو بھ القمم

 أطلَق المرتزقة رصاصة الغدر
  فأصابت رأسھ

 رغم ذلك كان یبتسم
 كنھٍر یروي ارضا قاحلة

 ھكذا كان یسیل
 من رأسھ الدم

 رفعوه رفاق الدرب من االرض
 وحملوه على اكتافھم

 وھم یرددون القسم
 ستبقى دماءك الزكیة

 نبراساً في لیالینا
 الى ان یتحقق الحلم

 نروي أرض الوطن بدمائنا
 لیعود سلیما معافا

 كل جراحھ تلتئم
  فیصبح سید نفسھ

  لیلقن االعداء درساً 
 وقتھا َستھابھ األمم

 اكتب حتى لو تكتب بالدم
 اكتب عن الشھداء

 وال تیأس أیّھا القلم
 لم یبَق من الوقت كثیراً 

 بعون الرب وھمة األبطال
 ..!!!. النصر قادم

ا ا أ  
 

 / كندا       دشتو الریكاني
  مھداة الى شھداء بغداد والمحافظات الجنوبیة

 
 
 
 

 
 

 
 بولص ادم

        
 كالمكبل في الفراغ

 بدا لي العمر ضائعا من یدي
 في لیلة أكثر اختناقا 

 كلمت أحالمي ماشیا
 صوت قاس في الظالم

 ال غیر
 انعدم األمل

 ولو لمرة واحدة، فكرت بتغییر
 في ھذه اللیلة، كانت النجوم ساطعة

 ركضت ألصل
 كسباح ماھر یشق طریقھ وسط األمواج

 كأن ترى شراعا في األفق
 امتألت عیناي بسطوع باھر

 حرك الثوار عتلة الزمن
 وصلت نصب الحریة
 تنفست بحریة وصفاء

  دفء یحصرني من كل الجھات
 ضوء ینعكس من األشیاء داخلي

 بیاض یتدفق بصمت
31.10.2019 

 ر .. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / لبنان سمیرة غانم
 

  
 وإن ابتلعني البازلت  أنا عاشقة األرز

 سبقُت التیھَ مع غبار الشمس كیف ال وقد
 بدمع الغیاب  وكتبتھ شعراً  

 غروب الغسق ...  ودم 
 أیضاً   البازلت دافئ

  إذا سقطت بھا األسرار جیوبھ عمیقة
 لیس أرزاً ... ذنبھ فقط أنھ
  الحنین  بوصلة لم تِضع منّي
  ألحُق اتجاھاتھا لكنّني ما عدتُ 

  سھدي  یواعد  القمر  صار  منذ
  لتضيء نذوري  المعابد والشمس تالقي

 أجنّة تشبھني ونمت في ظاللھا
 أبتھاالتي أسماؤھم ... ومنذ ... تخللت

  غدي العجوز لم أعد أصدق
  بإذابة الوقت وال أستعجل الشوق

  والعطر أستحضر النسمة
 اللیل للبوحوعند احتضان 

  الحلم القدیم أرسم خارطة
  دروب طفولتي تمشي ذاكرتي

  أطیاف البیوت تصافح أصابعي 
  حجراً حجراً 

  لمساً   األسوار  وتكّحل
 الفراغ بینھا ... ال یقطعھ سوى

   األزقة  ال أنسى تلك  كي
 على الشرفات الحنونة وألوان الورود

  المسافة أصوات المحبین كي ال تبتلع
ابتسامات السماح من عیونھم   وتغیّب الحدود

 البعیدة...
  لن أكتبني ضمیراً غائباً   لكنني أبداً 

لي روح تمرح مع ولدان  ففوق تلك الربى
  الصنوبر
  المراح ما برحت ذاك

  التراب تركض حافیة على
  األفنان تتعمشق على

  مسرحیة الملكة العائدة تلعب في األحراش
الشجر سطور   التراب بأصابع  تحفر على

  عشقي
 غابات للصنوبر لفلول الغیم ... وقصیدة غزو

24\10\2019 

اب اأ إ 
 
 

 

 لینا قنجراوي /سوریا     

 

 اسرقوا
 تنّعموا و أنعموا

 فھذي البالد
 مرتٌع لنا

 وھٌم لَُكمُ  و 
 من خیراتھا صنعنا

 سیاَجُكمُ 
 ال تتذّمروا

 نعمةٌ أنكم أحیاءٌ 
 و أننا أسیادكمُ 

 أَولیَس االنتماءُ 
 بحدِّ ذاتھِ 

 عریناً إلنجازاتُُكُم؟
 ال تقلقوا
 ال تفكروا
 نحن ھنا

  بھّمٍة نراقبُ 
 الصغیَر قبل كبیركمُ 

 لنصونكم
 من زلِّة حریصٍ 

 على رغدكمُ 
 ترقّبوا و ھللوا

  لغدٍ 
  هللا وحده یعلم

 ھویتھُ 
 من فرِط حبِّنا

 دفنّا على موائِد بذخنا
 أحالمكمُ 

 كي ال تبعثرھا الریاح
 فتنتحبوا

  معجبون نحن
 بوطنیتكمُ 

 تبذلون النفیس و الرخیص َ
 لقادتكمُ 

 جمیٌل أنكم عانقتم السماء
 و تركتم األرضَ 
 لرعونِة سادتكمُ 

 قانعین
 زاھدینَ 

 ال تتطاولون
 على مطامح و مطامع

 أربابكمُ 
 یا عشاق الحزنِ 

 ال تیأسوا
 ارسموا الضحكةَ شعاراً 

 على شفاھكمُ 
 و اتركوا سعادة القلبِ 

 لمن الكراسيَّ في أوطانكم ُ
 اعتلوا

 إنھا لعبةُ الحیاةِ 
 فال تناضلوا

 بل استسلموا
 ألقداٍر مصلوبةٍ 

  على أكفِّ 
 عفاریت حّكامكمُ 

 ال تعملوا...
 بحرٍف مما قرأتمُ 

 و افتحوا أبواب جھنم
 على سارقيّ 

 أرغفتكمُ 

ا ِاد أم 
 
 

 عبد صبري أبو ربیع
 
 
 

 والمنى والبیت السعید            بغداد أنِت الحلم 
 ودمرت كل شيء جمیٍل وجدید          ثلةٌ لبست قناعھا 

 ھا أنا ذا في ساحاتِك متظاھٌر وشھید
 ثلةٌ ال تدرك ھمومي ومطلبي العتید

 ال أنام اللیل والنھار 
 لنا بین مھاجم ٍ وطرید

 والرصاص فوقنا 
 والغازات فعلھا تھدید

 ونحن نرید وطناً عزیزاً 
 كریم الثغور سعید

 أبتلینا بمن یأكل خیراتنا
 ویتركنا للفقر والعیش الزھید

 نیاٌم من یوقظھم 
 واألیام تجري والصبر عنید

 بغداد أكلنا الھم والحزن 
 وأجنبي ٌ رعدید

 متى تنھار السدود 
 ومتى تشرق شمٌس وتجدید

 اجتمعوا والوفاء من كل طیٍف ویزید
 واألحبة سوٌر لك ِ من حدید       صرت ِ بغداد عشیقتھم 
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  استرالیا -ادالید  صباح األنباري/
 
 

االعتراض ھو أن تأتي بما یخالف ویناقض المطروح من الكالم، واألفع�ال، والس�ل�وك. وع�ارض�ھ   
معارضة، بحسب المنجد في العلوم واللغة، ناقض كالمھ وقاومھ. والتعارض ھنا م�أخ�وذ ب�ج�وھ�ره 
الذي یتأسس على التناقض والتضاد. أما االعتراضیة، التي نحن بصدد متابعة م�ج�رى ت�أث�ی�رات�ھ�ا، 
فھي ما تتأسس علیھ النصوص الدرامیة، وما یتفجر عنھا من صراعات مخ�ت�ل�ف�ة ض�م�ن ھ�ی�ك�ل�ی�ة 
النص وبنائھ الفكري والدرامي. وبعدد النصوص تع�ددت أش�ك�ال ت�أث�ی�رات�ھ�ا وت�ن�وع�ت مس�ارات�ھ�ا 

  وابتكاراتھا وتجلّت معانیھا التخصصیة في نماذج اعتمدتھا قاعدة لالبتكار والتجریب.
االعتراضیة فنیاً إذن ھي تراكم محفزات الصراع الدائر بین قوتین أو أكثر تقاوم إح�داھ�م�ا األخ�رى 
بھدف إثبات حقیقتھا، أو ھي دفاع إحدى القوتین ضد األخرى التي أعط�ت ع�ن�ھ�ا ص�ورة م�خ�ال�ف�ة 
ألقوالھا وأفعالھا وسلوكھا، والتخلص منھا ألنھا باتت تشكل خطرا محدقا، ففي مسرحیة (ھ�ام�ل�ت) 

بابتكار مسرحیة صغیرة تقع أحداثھا ضم�ن مس�رح�ی�ة  William Shakespeareیقوم شكسبیر 
كبیرة بغرض فضح شخصیة الملك (شقیق الملك السابق) واالنتقام منھ لقتلھ والد ھامل�ت وال�زواج 
من الملكة األم، وإلحاق البشاعة بشخصیة ھاملت بغرض التخلص من اعت�راض�ات�ھ ال�ك�ث�ی�رة وھ�و 
العارف أن عمھ ھو من قتل أبیھ واغتصب العرش واقترن بوالدتھ ولم یمِض على موتھ إال الق�ل�ی�ل. 
وعندما یشاھد الملك القاتل نفسھ ممثالً في المسرحیة القصیرة فانھ یرتبك وی�غ�ادر ال�م�ك�ان ك�ي ال 
یفتضح أمره أمام الحاشیة وزوجتھ. ھذه المسرحیة الصغیرة أدت غرضھا وانتھت عند ھذه النقطة 
وكان یمكن للمسرحیة الكبیرة االستغناء عنھا أو حذفھا ل�و ش�اء ش�ك�س�ب�ی�ر ذل�ك ف�ھ�ي ك�ال�ج�م�ل�ة 
االعتراضیة التي تأتي متوسطة أجزاء الكالم لتوكی�د ال�م�ع�ن�ى وتس�دی�ده إن ت�ط�ل�ب األم�ر ت�وك�ی�دا 
وتسدیداً وھذا ھو الھدف والفائدة منھا وقد تجلّى لنا الھدف من المسرحیة الص�غ�ی�رة ال�ت�ي أع�دھ�ا 

    ھاملت كفخ لإلیقاع بعمھ الملك/ القاتل إحقاقا لحق القتیل.
التي اشتغلت على مبدأ التعارض ف�أن�ھ�ا ھ�ي األخ�رى اف�ت�رض�ت  Luigi Pirandelloومسرحیة 

عمالً مسرحیاً داخل آخر فكانت األولى مسرحیة (لعبة األدوار) والتي أراد ك�ادر ال�ع�م�ل ال�ب�دء ب�ھ�ا 
كتجربة من تجارب براندللو وقد صادف ذلك دخول ست ش�خ�ص�ی�ات ال�ى ص�ال�ة ال�م�س�رح وط�رح 
قضیتھم على مدیر المسرح في محاولة إلقناعھ انھم یبحثون عن مؤلف مس�رح�ي، وھ�م یش�ك�ل�ون 
فریق عمل قادر على تقدیم تلك القضیة ضمن مسرحیة أخذت اسمھ�ا م�ن ف�ع�ل�ھ�م ال�م�رك�زي وھ�و 
البحث عن مؤلف ینظم أدوارھم وقصصھم فكانت مسرحیة (ست ش�خ�ص�ی�ات ت�ب�ح�ث ع�ن م�ؤل�ف) 
قائمة على جملة من التعارض بین الواقع المعاش والواقع المتخیل عل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح. وان�ھ�م 
سیلعبون أدوارھم بطریقة تفضح الشخصیات التي یمثلونھا، والشخصیات الحق�ی�ق�ی�ة (ال�م�م�ث�ل�ون) 
تعترض سبیلھم في محاولة ألثبات أحقیتھم ف�ي أداء أدوارھ�م (أدوار الش�خ�ص�ی�ات االف�ت�راض�ی�ة) 
وھكذا یتداخل الواقعان مع بعضھما بعضاً حد أن الفواصل تذوب بینھما وتبدو الم�س�رح�ی�ة ك�م�ا ل�و 
أنھا لم تتقصد ذلك خاصة بعد دخول شخصیة حقیقیة (مدام باتشي) من واقع الحیاة یطل�ب�ون م�ن�ھ�ا 
أداء دورھا على الخشبة والظھور بشخصیتھا ھي دون واسط�ة (ت�م�ث�ی�ل) وھ�ذا ھ�و س�ر ال�ن�ج�اح 
والدھشة الذي خلقھما بیراندللو، وھو یختلف عن شكسبیر من حیث المساحة التي اف�ردھ�ا ل�ل�ن�ص 

 المعترض الذي یكاد أن یشغل أغلب مساحة المسرحیة.
في مسرحنا العراقي استطاع الكاتب الكردي الراحل محمد موكري االشتغال على شخصیة تاریخ�ی�ة 
معروفة (ھارون الرشید) خلق منھا شخصیة موازیة لھا (توأم�ا) ج�ع�ل�ھ�ا ع�ل�ى ج�ان�ب ك�ب�ی�ر م�ن 
المعارضة للشخصیة األولى فما كان من األولى إال أن التھمت الثانیة ق�ب�ل ال�والدة ب�ع�د أن ظ�ھ�رت 
علیھا مالمح المعارضة في مرحتھا الجنینیة. المسرحیة تبدأ بظھور شخ�ص�ی�ة ھ�ارون وھ�و ی�ج�ر 
تابوت توأمھ أنّى رحل محاوالً التخلص منھ دون جدوى بسبب التعارض الكبیر بینھما وصراع�ھ�م�ا 
من اجل البقاء والنفوذ. لقد شكلت ھذه الشخصیة نصا مواجھا وس�ل�وك�ا م�ع�اكس�اً وإط�اراً خ�ارج�ی�اً 
للنص الداخلي أو لنقل إنھا كانت الوعاء الخارجي الذي صب فیھ كامل أحداث المسرحیة ال�داخ�ل�ی�ة 
وان جاء ذلك من دون نقلة تم�ھ�ی�دی�ة ب�ی�ن ال�وع�اء (الش�ك�ل) وم�ج�ری�ات األح�داث (ال�م�ض�م�ون). 
فالمسرحیة األولى بدأت بافتتاحیتھا الھارونیة ثم توقفت لتتیح للمسرحیة الكبیرة طرح ما ل�ھ�ا م�ن 
األیدلوجیا ثم من بعد ذلك العودة الى استكمال الشكل األول (ال�وع�اء) وھ�ذا م�خ�ال�ف ل�م�ا ج�اء ب�ھ 
شكسبیر وبراندللو وغیرھم من الكتاب المحدثین، ألن النص المعترض لم یأتي ضمن أجزاء الن�ص 

   الكبیر بل على العكس من ھذا تماماً وھذه واحدة من أكبر إشكالیات النصوص االعتراضیة.
أما الكاتب الراحل محي الدین زنكنة فانھ أنشأ نصھ االعتراضي داخل نصھ الكبیر (الخاتم) م�ب�ت�ك�را 
شخصیة ھارون وزبیدة وجعفر ومسرور لیكونوا نظراء للشخصیات الحقیق�ی�ة ول�ی�ق�وم�وا ب�أف�ع�ال 
قاسیة تكشف فداحة وقسوة وبشاعة أفعال الشخصیات الواقعیة. ویمضي الى أكثر من ھ�ذا ع�ن�دم�ا 
یجعل المجموعتین (الواقعیة واالفتراضیة) تتصادمان مع بعضھما صداما مباشرا ینتھي باسترجاع 

 الھیمنة الرشیدیة على الرغم من بقاء الفعل األخیر ماثال في النص الكبیر كفعل مقاومة مستمرة.
الجید في ھذه المسرحیة إنھا تمكنت بمقدرة درامیة كبیرة أن توازن بین المسرحیتین، وان ت�ح�ق�ق 
الھدف منھما بمنطق ومبررات لم تخرج عن السیاق الفكري والدرام�ي ل�ھ�م�ا. واس�ت�ط�اع�ت�ا أیض�ا 
استكمال، ما بدأ بھ شكسبیر وطوره بران�دل�ل�و، ط�ری�ق�ة اس�ت�خ�دام م�ا أط�ل�ق�ن�ا ع�ل�ی�ھ ال�م�س�رح�ی�ة 
االعتراضیة تطورا ملموساً مبنیاً على األسس السلیمة للمسرح داخل المسرح والذي بدأ بھ وطوره 

. وب�رأی�ن�ا ف�ان مس�رح�ی�ة (ال�خ�ات�م) ت�ع�د م�ن Luigi Pirandelloالكاتب المسرح�ي اإلی�ط�ال�ي 
المسرحیات العراقیة المحدثة التي قّربت صورة الدكتاتور من أذھان الغافلین عن أفعالھ الت�دم�ی�ری�ة 
العنیفة وعن سبل مكره ودھائھ وطرق بسط نفوذه على الجمیع، وك�ل ھ�ذا ب�واس�ط�ة ال�م�س�رح�ی�ة 

 االعتراضیة.

خلفیة مقدماتیة : أن عملیة الدخول إلى ع�وال�م   
ال�ن�اق�د و ال�ب�اح�ث إی�ھ��اب حس�ن، ت�ت�ط�ل�ب م�ن��ا 
ضرورات فھمیة وتثاق�ف�ی�ة خ�اص�ة، ف�ي ال�وق�ت 
الذي فیھ یلوح إی�ھ�اب ع�ب�ر اف�ك�اره ف�ي ك�ت�اب�ھ 
(النقد ال�ن�ظ�ی�ر) وك�ت�اب (ال�خ�روج م�ن مص�ر / 
سیرة ذات�ی�ة) وك�ت�اب (ب�راءة ج�ذری�ة: ال�روای�ة 
األمریكی�ة ال�م�ع�اص�رة) وك�ت�اب (إرث ال�ع�ائ�ل�ة) 
وكتاب (تقطیع أوصال أورف�ی�س) وم�ج�م�ل ھ�ذه 
المؤلفات ما أخذ منھا یتراوح ما بین حدود النق�د 
األدب��ي م��ن ح��ی��ث ال��ج��م��ل��ة وس��ی��اق اإلنش��اء 
الموضوعي ومحتوى خطابھ الشكلي دون تواف�ر 
أیة حدود تق�وی�م�ی�ة أو م�ع�ی�اری�ة ل�ل�ن�ق�د األدب�ي 
الجاد، فیما راح كتاب (النقد النظیر) یشغل لذات�ھ 
ذلك اإلحیاز المتمرد والرافض ل�م�وق�ف�ی�ة ال�ن�اق�د 
األدبي، حیث راح یتحفز حول مھام الناقد األدب�ي 
النمطي، مشیرا إلى كونھ ال یتخلى ع�ن ط�اب�ع�ی�ة 
أدواتھ ورؤیتھ الشخص�ان�ی�ة ف�ي دراس�ة ال�ن�ص 

 المطروح نقدا. 
أن القارىء لكتاب (النقد النظی�ر) ل�رب�م�ا ی�ع�ای�ن 
موقف إیھاب حسن في وضع منھ�اج�ی�ة غ�ری�ب�ة 
لذاتھ ال�ك�ت�اب�ی�ة وال�ت�ي أخ�ذ ی�زع�م ل�ن�ف�س�ھ م�ن 
وراءھا كھذه التي حلت بنا في ھ�ذه ال�ف�ق�رات : 
(في ھذه الم�ق�االت ل�م أك�ت�ب بص�ف�ت�ي ن�اق�دا أو 
باحثا.. ولم انتحل شخصیة الش�اع�ر أو ال�روائ�ي 
أو الكاتب المسرح�ي .. ول�ك�ن�ي أح�اول أن أج�د 
صوتي في األشكال الفردیة التي یقتضیھا التأم�ل 
أحیانا. / النقد النظیر) ل�ھ�ذا الس�ب�ب ظ�ل�ت األن�ا 
النقدیة المفھومیة لدى إیھاب ب�ع�ی�دا ع�ن ح�دود 
مصدریة التجنیس وال�ت�ع�ری�ف وال�ت�ص�ن�ی�ف ف�ي 
غیاھب المصطلح ال�ن�ق�دي ال�م�اب�ع�د ال�ح�داث�وي، 
ودخول�ھ�ا ال�م�ب�اش�ر ف�ي آل�ی�ات خ�ط�اب ت�رتس�م 
م��الم��ح��ھ ف��ي أف��ق انش��ط��اری��ة ال��ذات ال��م��ف��ك��رة 
والمتحررة، دون أدنى أح�ك�ام أو ق�ی�ود ن�وع�ی�ة 
م�ع�روف�ة األف�ق ال�ن�ق�دي وأی�دی�ول�وج�ی�ة ال�ن��ص 

 المناظر. 
أن عوالم رؤى إی�ھ�اب حس�ن ردی�ف�ة ل�ف�اع�ل�ی�ة 
الخطاب النمطي في التجنیس، فھ�و ف�ي م�ن�ج�زه 
المؤلفاتي، غدى یعكس ثمرات ومعارف وث�ق�اف�ة 
(األن��ا الش��خ��ص��ان��ی��ة) دون إل��زام��ھ��ا بش��رائ��ط 
مشروعیة الھویة التجنی�س�ی�ة. ل�ذا ن�ج�ده ی�زع�م 
لذاتھ مثل ھذا الكالم : (لق�د ش�اھ�دن�ا ھ�ذا ال�ن�ق�د 
ی��ح��دق ط��وی��ال ف��ي ال��ع��ال��م ب��ع��ی��ن��ي أب��ول��ل��و 
الصامتین ... ھل یمكن أبدا أن نراه یش�ارك م�رة 
أخرى في اللحم المقدس لدیونیسیو؟ ولماذا ھ�ذا 
الھوس ب�ال�ت�م�ی�ی�زات؟ ھ�ل ل�دى ھ�ؤالء ال�ن�ق�اد 

الرغبة في الحدیث بمھنیة لص�ال�ح م�ب�دأ األن�ث�ى 
القدیم ... القب�ول واالن�دم�اج وال�ك�ل�ی�ة ال�م�غ�ل�ف�ة 
لألشیاء؟./ النقد النظ�ی�ر) ی�ت�ض�ح ل�ن�ا اس�ت�خ�دام 
ال�ن��اق��د إی��ھ��اب حس��ن ل��ع��ن��اص��ر ت��ط��ور م��ا ب��ع��د 
الحداثة، وذلك استنادا إلى مفھومیتھ األب�ع�ادی�ة، 
والتي من شأن�ھ�ا م�ع�ال�ج�ة مص�ن�ف�ات م�رج�ع�ی�ة 
الذات، بفواصل و واصالت لیست مقیدة بم�واق�ع 

 تمییزیة فاترة.
ــ حساسیة البحث في منظ�وری�ة ال�خ�روج ع�ن 1

 مألوفیة البحث :
أن التركیز في مفاصل اسھام�ات إی�ھ�اب حس�ن، 
عبر جملة دراساتھ الـ� (م�ا ب�ع�د ح�داث�ة) ح�ی�ث 
تحفزنا إلى فھم ح�رك�ی�ة أف�ك�اره ال�ن�اش�ط�ة، ف�ي 
مجال األنواع األدبی�ة و م�ن�ھ�ا ت�ح�دی�دا الش�ع�ر، 
ونتبین من ذلك أن الحدود االمعان�ی�ة ل�م�ص�ط�ل�ح 
(ما بعد الحداثة) ذا نفوذیة خ�اص�ة ل�دى ال�ن�اق�د، 
ولدرجة وص�ول األم�ر إل�ى ع�دم م�وازات�ھ ألی�ة 
محاولة فعلیة بید أنن�ا ن�راه ف�ي س�ی�اق م�ب�اح�ث 
دراستھ، راح یقدم لنا ثمة مقارب�ات م�ن ش�أن�ھ�ا 
م��راج��ع��ة أف��ق ال��م��ص��ط��ل��ح، ك��ق��ول��ھ: (وھ��ي 
الخمسینیات في أمریكا تح�دث تش�ارل�ز أولس�ون 
ومعھ مجموعة من الشعراء والفنانین المنت�م�ی�ن 
ل��م��ت��ح��ف ب��الك م��اون��ت��ی��ن ك��ول��دج ع��ن م��ا ب��ع��د 
الحداثة .. وبالقرب من نھایة العقد أشار لكل من 
إرفنج ھاو وھاري لیفین ع�ل�ى ال�ت�وال�ي إل�ى أن 
مصطلح ما بعد الحداثة یشیر إلى انحسار ث�ق�اف�ة 
الحداثة العلیا، ویؤكد إیھاب حسن مضیفا : وفي 
أواخر الستینیات ومطلع السبعینیات بدأت ما بعد 
الحداثة تدل ــ عبر ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ق�االت ال�ت�ي 
كتبتھا أنا ولزلي فیدلر من بین آخ�ری�ن ـ�ـ� ع�ل�ى 
تطور مم�ی�ز ف�ي ال�ث�ق�اف�ة األم�ری�ك�ی�ة و ت�ع�دی�ل 
للمسار النقدي. / النقد النظیر / ت�ق�ط�ی�ع أوص�ال 
أورفیس) وحین ن�ن�ت�ق�ل إل�ى مس�ت�وى أخ�ر م�ن 
أسھامات إیھاب حسن التنقیبیة في مفھومی�ة م�ا 
بعد الحداثة، لوجدناھا تك�م�ن ف�ي ث�الث�ة أق�ط�اب 
م��ن��ھ��ا أوال (ت��ح��دی��د م��ع��ن��ى ال��م��ص��ط��ل��ح) ث��ان��ی��ا 
(ت��روی��ج��ھ وم��م��ارس��ت��ھ) ث��ال��ث��ا (ال��ت��أص��ل أو 
الالتحدید) ومن ھنا لعلنا ن�درك ب�أن ھ�ذا ال�ن�اق�د 
المصري األص�ل، ل�ی�س ب�ال�م�ن�ظ�ر إل�ى م�ا ب�ع�د 
الحداثة، بل ھو قد تعدى شفاف�ی�ة وع�ق�دی�ة ھ�ذه 
التسمی�ة، ألن�ھ غ�دا أح�د أرب�اب�ھ�ا ، ح�ت�ى ب�ات 
مشتمال في نشاطات�ھ ك�ب�اح�ث ون�اق�د ف�ي م�ج�ال 
اإلنسانیات متجاوزا م�واق�ع وش�رائ�ط اج�ن�اس�ی�ة 
األنواع المعرفیة واألدبی�ة ، وص�وال إل�ى ك�ون�ھ 
أضحى یشكل نوعا من ال�ت�ن�اظ�ری�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�ل 

أعلى لغات اإلحساس الخالب في فعالی�ة االت�ج�اه 
 الجدید في ثقافة ما بعد الحداثة.

 ـ مفھوم نظریة أزمنة الفعل الثالثیة.
وبھذا المعنى واصل إیھاب حسن براعات ھائ�ل�ة 
أخذت تتخطى (الماضي / الحاضر) أي في كیفی�ة 
(كتابة السی�رة) إق�ت�راب�ا م�ن زم�ن ال�م�س�ت�ق�ب�ل، 
وبعملیة من شأنھا تصحیح خاصیة سرد الحكای�ة 
في اللحظة الراھنة. أن مفھ�وم ن�ظ�ری�ة تص�وی�ر 
عالم من عدم االنتظام الزمني، أخذ یتواف�ر ع�ل�ى 
كیفیة كتابة إیھاب لس�ی�رت�ھ ال�ذات�ی�ة ف�ي ك�ت�اب�ھ 
الموسوم (الخروج من مص�ر) وال�ق�ارىء ل�ھ�ذه 
السیرة لربما ال یجد فیھا من ج�ھ�ة م�ا ع�ن�اص�ر 
السیرة الذاتیة الكاملة، الل�ھ�م إال ب�وص�ف�ھ�ا م�ن 
ناحیة ما، سلسلة من اللغة المحكیة الت�ي ت�ج�م�ع 
بین فعالیة و داللة ذكریات ماضویة و بعض م�ن 
حاالت حواریة مش�ھ�دی�ة، ج�رى ح�دووث�ھ�ا ف�ي 

 سیاق خاصیة من الزمن المضارع .
 ــ تعلیق القراءة ــ

نستطی�ع ال�ق�ول خ�ت�ام�ا، أن أف�ك�ار وأس�ھ�ام�ات 
المفكر والناقد أیھاب حسن في م�ف�ھ�وم م�ا ب�ع�د 
الحداثة ما یتلخص في قولنا ھذا : لقد قام أیھ�اب 
حسن في فك قیود وم�ق�ای�ی�س ال�ن�اق�د ال�ن�م�ط�ي، 
توسعا إلى ذلك النح�و ال�ذي ی�ج�ع�ل م�ن�ھ ب�اح�ث�ا 
مسھبا في مصطلح و خ�اص�ی�ة ن�ظ�ری�ة م�ا ب�ع�د 
الحداثة. فضال عن ھذا وجدناه یمتاز ب�أس�ل�وب�ی�ة 
شاقة، ما جعلنا نطیل األمعان بطرائ�ق�ھ ال�غ�ری�ب�ة 
في بعث شظایا المعارف واالدماج ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا، 
داخل انساق معرفیة معل�ل�ة، أخ�ذت ت�ع�ك�س ل�ن�ا 
فكرة وصورة أنطباعیة تنص�ی�ص�ات ذل�ك ال�ن�اق�د 
المھاجر إلى أمریكا والمتكبل بإشكال�ی�ة م�ھ�ج�ره 
المائز في حواریة نقده النظ�ی�ر، ألن�ھ ب�ب�س�اط�ة، 
راح یمعن في صورة كتاباتھ التنظی�ری�ة وس�ی�اق 
دراساتھ وصوال إلى فكرة فص�ل ال�ك�ت�اب�ة ل�دی�ھ، 
عن م�واط�ن ض�واب�ط األج�ن�اس األن�واع�ی�ة ف�ي 
م��رك��ب��ات ال��ن��ص. أع��ت��م��ادا ل��دی��ھ ع��ل��ى م��رای��ا 
ح��واری��ات م��ع��رف��ی��ة م��وغ��ل��ة ف��ي ال��ذات��ی��ة 
الشخصانیة، والموغلة أیضا في ثنائیة وج�دل�ی�ة 
زمنیة (الماضي / ال�ح�اض�ر) خ�ل�وص�ا م�ن�ھ إل�ى 
تدوین أسطورتھ التي تقع في حدود قص�وى م�ن 
التأمل النظري، حول ك�ی�ف�ی�ات تص�ارع ض�واب�ط 
األجناس مع كیفیات الكتابة ال�م�اب�ع�د ح�داث�وی�ة، 
لتدخل القارىء والقراءة نح�و م�رح�ل�ی�ة خ�ط�اب 
منظور الحداثة في قراءة جدیدة من خص�وص�ی�ة 
تنصیصات وت�ن�ص�ی�ص آف�اق وم�ع�ارف م�ا ب�ع�د 

 الحداثة.

      دراسة نقدیة    أسم المؤلف : إیھاب حسن
  أسم الكتاب : النقد النظیر 

(ا ا  و إ ت ا أم) 
 

 حیدر عبد الرضا

كانت دعاء تتمتم في ظلمة اللیل، ت�دع�و الب�ن�ت�ھ�ا 
بالنجاح في رسالتھا الدك�ت�وراه. س�ن�وات ط�وی�ل�ة 
مرت على ابنتھا منال وھي غارقة في بحثھا ع�ن 
تنشیط خالیا الدماغ. كانت تذھب صباحا باكرا إلى 
المكتبة الوطنیة، تقضي ساعات طویلة وال ت�ع�ود 
اال آخر المساء، لتستریح قلیال قبل أن ت�ع�ود إل�ى 
زاویتھا حیث كتب ومراجع تنتظرھا. كانت ال تن�ام 
اال بعد أن یبھت نور القمر وتعل�ن الس�م�اء ب�زوغ 

 الفجر.
في ذلك اللیلة، وبینما كانت دع�اء ت�ن�اج�ي رب�ھ�ا، 
كانت م�ن�ال ت�راق�ص ع�ق�ارب الس�اع�ة، ت�غ�وی�ھ�ا 
بصوتھا الشجي لتسرع في دورانھا وتدق س�اع�ة 

 تقریر المصیر.
اتت الساعة، ودوى صوت في الق�اع�ة م�ع�ل�ن�ا أن 
الرسالة وصلت وال�ن�ج�اح اق�ر. رف�ع�ت ال�ق�ب�ع�ات 
وانھالت التھنئات وع�ل�ت زغ�اری�ط األم�ھ�ات ف�ي 
األحی�اء. وب�ع�د أن اط�م�أن ق�ل�ب م�ن�ال، اخ�ذت�ھ�ا 
النشوة وراحت تسرح ب�اف�ك�ارھ�ا ب�ع�د أن ت�ح�ق�ق 
حلمھا. قالت في نفسھا وبكل ثقة أنھ م�ن ال�م�ؤك�د 
أن الوظ�ی�ف�ة ف�ي م�ت�ن�اول ی�دی�ھ�ا وان ال�ع�روض 

 ستنھال علیھا كوابل المطر.
م�ر الش�ھ�ر ت�ل�و الش�ھ�ر وال�دك�ت�وره م�ن��ال …..  

تركض من مكان إلى مكان إلى أن أصابھا اح�ب�اط 
شدید بعد أن فقدت االمل في ایجاد وظیفة مالئ�م�ة 

 لتحصیلھا العلمي.
وقي غمرة الیأس، اتتھا أحد الزمیالت، فشلت في 
دراستھ�ا، ت�ع�رض ع�ل�ی�ھ�ا ف�ك�رة ك�ت�اب�ة رس�ال�ة 
ماجیست�ی�ر م�ق�اب�ل م�ب�ل�غ م�ال�ي م�غ�ري. ت�رددت 
منال ... ھل ترضى أن تبیع ضمیرھا حتى لو ك�ان 

  العرض ال یمكن رفضھ؟
وبعد طول تفكیر وافقت معتقدة انھا لن تتكرر ف�ي 
المستقبل وأنھا بالتأكید س�ت�ص�ل ل�م�ب�ت�غ�اھ�ا ع�م�ا 

 قریب.
ومرت االیام والشھور، والوظیفة في خ�ب�ر ك�ان، 
وعروض كتابة تقاریر لطالب ورس�ائ�ل دك�ت�وراه 

 وماجستیر تنتظر الرد من منال.
في آخر االمر، استسلمت م�ن�ال ل�ل�واق�ع وواف�ق�ت 
ع��ل��ى ال��ع��روض ووض��ع��ت رس��م م��ق��اب��ل ع��دد 
الصفحات، فالصفحة بن�ص�ف درھ�م وال�خ�م�س�ون 
بخمسة وعشرین درھم. واذا تعدت المائة فالمبلع 

 یضاعف.
وھكذا تحولت منال من ح�ال�م�ة ال�ى ت�اج�رة، م�ن 
طالبة ارست أسس تنشیط خالیا الدماغ الى بائع�ة 

 وتسألوني عن الضمیر؟؟!!. أدمغة...

دا  
 

 منى دوغان جمال الدین 

 أریُد عراقاً عصیّاً على الطامعین

 عظیم المقام منیع الحصونْ 

  رضیّاً رحیماً رؤوفاً 

 رغیفاً حالالً لمن ال یخونْ 

 أبیّاً أمیناً أصیالً كما تقرؤون

 قویّاً عزیزاً قریر العیونْ 

  یلمُّ شتات بنیھ بأحضانھ

  بدفٍء وقلٍب حنونْ 

 أرید عراقاً .. عراقْ 

 كلُّ من فیھ من أھلھ

 بخیراتھ ینعمون

 ولیس على أرضھ

 من یجوع ویْعرى

 أو ینام بال سقف بیتٍ 

 مصاٍن مصونْ 

 أرید عراقاً من المرتضى نھجھ

 وأشیاعھ یصدقون بما یعلنونْ 

 أرید مدرسةً تلیق بأطفالھ

 دواًء لكلِّ علیل وداء

 حدائَق وارفة غنّاء

 ورعایةً بال منٍّة لذي حاجةٍ 

  أینما كان أو یكونْ 

 أرید عراقاً تغّرُد فیھ البالبلُ 

 وتعلو في الحقوِل السنابل

 وتنھض من كبوتھا

 مصانُعھ والمعاملُ 

 أرید عراقاً بال حاكم مستبدٍ 

 وال فاسٍد مفسدٍ 

 وال أبریاؤه

 في المطامیر وقعر السجونْ 

 أرید عراقاً معافى

  لشعب مشافى جدیرٍ 

 بأبھى حیاٍة بھا یُسعدون

 أرید عراقاً كما تشتھون

 أرید عراقاً ... عراق أرید

 عراقاً ... عراقاً ... عراقْ 

                      16/11/2019 

                                           

 ( ااب)
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 2019سالم الشجر 
 

 دونَك وحیداً ربما 

  َسأحفظ

  سرا         

 ،،،  لِالنتھاء           

  اِنھا الَمرةَ الوحیدة

  أقْف قُرَب هللا أتَمشَدقْ 

  بالِرضا أَستَْنطق َصمتاً 

  بباحِة الُمتَھافِتین َحوَل جدار

 طَوافنا األخیر

  أما حقائبنا المكتظة

  بأزمنة اِالغتراب ولملمة

 أصواتنا المحزونة

  تصطف جوار حدود الموجة

 المغادرة

  بالضفة       

 والماء ،،،              

 أطالت اِنتظارھا للقابعین

 ولّما تشتاقھم المرایا

 فبعض رسومات وحشتنا المعلقة

 ...بالمسامیر الصدئة

 كأطر السحنات الواجمة

  تترقب سفر الغیمات

 تركض الى المواسم البعیدة

 تستذكر قراءة

 لنصوص......البرد والمطر ،،،

ا ُأر  

 
 
 

  شكر حاجم الصالحي
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 ضمیت الوطن بنص كلبي ومسافــــــر

 على الوطن بدموعي امطر وانا حائــر

 ال تبجي یا وطن على شعب االن ثاـئـر 

 دمروك اھل الحیتان بزود العمایــــــم

 العراق_ ینتصر 

 گولولھم ما ننھزم 
 باقین بالساحھ زلم 
 ما ننكسر ما ننثلم 

 رغم االلم رغم الحزن 
 رغم الظلم 

 یخضر ورد ھذا الحلم 
كالغری�ق ك�ل�م�ا اط�ل ف�وق ال�م�اء 
امتدت ایادي ای�ث�ی�م�ة ل�دف�ع�ھ ال�ى 
تحت الماء تواكب الفق�ر وال�ج�وع 
وال�ن��ھ�ای��ة ھ��ذا ھ��و ح��ال ال��ع��راق 
الی�وم ال�ذي ی�ع�ی�ش ف�ی�ھ الش�ع�ب 
ت��ح��ت خ��ط ال��م��أس��اة وال��ل��وع��ة 
وال���م���وت ال���ب���ط���ئ ف���ي زم���ن 
دی��م��ق��راط��ی��ة ال��زی��ف وال��خ��دی��ع��ة 
والضاللة والتعصب ال�دی�ن�ي ب�ك�ل 
مفاصلھ المقیت التي زرعوھا بین 
اوساط الجھلة والتخلف وال�ب�ی�رغ 
العشائري ذات الس�م�ع�ة ال�ردی�ئ�ة 
وقد نصب�ھ�م ال�غ�زاة ح�راب ع�ل�ى 
رق��اب ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��راق��ي االب��ي 
واقاموا النظام ال�ھ�م�ج�ي ال�ذي ال 
یضاھیھ اي نظ�ام ف�ي ال�ع�ال�م ف�ي 
السوء وال�ظ�ل�م وال�ت�خ�ل�ف ال وال 
حتى في عص�ر ال�ت�ت�ار وال�م�غ�ول 
وعلى مر العصور لقد شح ال�ف�رح 
والسعادة والسرور عند العراقیین 
فبات شعبنا االبي بمحراب الح�زن 
وال��ی��أس وال��ق��ن��وط اال��ج��م��اع��ي 
الرھیب یعیش اھلنا الیوم ال�ح�ی�اة 
بطعم الموت بل اكثر یعیش اقس�ى 
م��ع��ان��اة انس��ان��ی��ة ال م��ث��ی��ل ل��ھ��ا 
واوض��اع س��ی��ئ��ة ف��ي ظ��ل تس��ل��ط 
طائفي او م�ا یس�م�ى ب�ال�ح�ك�وم�ة 
التي نصبھا الم�ح�ت�ل ال�غ�اش�م ف�ي 

ویص�ب�ح�ون  ارض الرافدین ی�ن�ام 
الناس على حزن وب�ك�اء وع�وی�ل 
وص��رخ ول��ط��م وخ��ی��ام مس��ت��م��رة 

 ...  للعزاء الدائم
 تدري احنا دواھم ابساحة التحریر 

 بس ھیھ الوحیده الیوم ترعبھم 
 ابد ما ینغسل ذنب الحرامي ابماي 

 ناس ابالیا ذمھ اشلون تغسلھم 
كثیر من ش�ع�ب�ن�ا ی�ل�ع�ن ال�م�اض�ي 

ال��ذي م��ر ب��ھ ال��ع��راق ای��ام ح��ك��م 
البعث المقبور ص�اح�ب ال�ق�ص�ص 

اج��رام��ی��ة  ذات س��م��ات وص��ف��ات 
فاقت الخیال في التعذیب وال�م�وت 
كان الشعب یعیش قبل االنت�ف�اض�ة 
وھو یحمل على اكتافھ ح�ال�ة م�ن 
االنك�س�ارات ال�ن�ف�س�ی�ة والض�ی�اع 
واالسى والحزن العم�ی�ق وی�ت�ذك�ر 
ایام تموز ال�ق�الئ�ل ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا 
اب��اء ورب��م��ا اج��داد ش��ب��اب ث��ورة 

 الجیاع والفقر 
 قصاید للوطن چن كحلة العین 

ال��ی��زرع ب��خ��ت ی��ح��ص��د ح��ج��ي 
 المبخوت 

 وانھ بدجلة زارع طیب السنین 
یمر عمري الصبر وال�دم�ع م�ال�ي 

 العین 
 من ذكر العراق البلعناوین 

   چم تذكار منك بالدواوین
ھ�ك�ذا اص�ب�ح ال�ن�اس ب�ل الش�ع�ب 
العراقي برمتھ یعیشون في اجواء 
الحرب والموت والجنائز ومواكب 
العزاء غادرھم ال�ف�رح م�ن�ذ زم�ن 
بعید ربما ال تذكره اجیال واشب�اب 
وابطال ثورة الفق�ر وال�ج�وع ن�ع�م 
ھؤالء الشباب الذین كانوا اط�ف�ال 
االمس انھم ثوار ال�ی�وم ال�ب�واس�ل 
والمیامین قدموا انفسھم مش�اری�ع 
استشھاد في سبیل الوطن الحبیب 
الغ�ال�ي وط�ن ال�ن�ج�وم والش�م�س 
التي ال ت�غ�ی�ب وط�ن ت�م�وز وط�ن 
االح�ب��ة الش��رف��اء وع��ال��م ال��ط��ی��ب 
وال��م��ح��ب��ة واالخ��اء ل��ق��د ع��اش 

الشعب العراقي منذ ھ�ج�وم ال�ت�ت�ر 
وم�ا  1963على العراق منذ عام 

تبعتھ وم�ا ت�ب�ع�ت�ھ م�ن ص�ف�ح�ات 
س��وداء ف��غ��اب��ت ش��م��س ال��ع��راق 
وانخسف القمر فال شمس تس�ط�ع 
في سماء الوطن زال ی�ع�رف ای�ن 
المصیر وماھو ف�اع�ل وھ�ذا ك�ل�ھ 
بسبب عیشھ في اجواء مش�ح�ون�ة 
بالقتل والدمار وال�ك�ذب وال�خ�داع 
والخوف والنھب والسلب من قب�ل 
عص��اب��ة م��ج��رم��ة خ��ارج��ة ع��ن 
القانون واالنسانی�ة غ�ارق�ة ح�ت�ى 
النھایة في وحل الخ�ی�ان�ة وال�غ�در 
فأنغمسوا في ملذاتھم واثروا ثراء 
فاحشا على حساب الش�ع�ب ال�ذي 

 یعیش تحت خط الفقر ....
 الف كتاب بیھن غصھ وعتاب 
 مثل شوگ العراق البالشرایین 

گضیت اس�ن�ی�ن ع�م�ري اش�ت�راي 
 احروف 

وقص���ص عش���گ ال���م���ج���ال���س 
 للسالطین 

 یاصبر الفقیر بضیجة الناس 
 ما تغدر تراھا النلس بالدین 

 من چان العراق ایحامي الناس 
 ومن خیره البشر تاخذ شگابین 
 نفزع على الصوت ابلیھ تحشام 

 من نفزع مثل فزعت مجانیین 
لقد فت�ك ال�ف�ق�ر وال�ج�وع وال�ق�ت�ل 
والتھمیش في عض�د ك�ل ع�راق�ي 
شریف وغیور على وطنھ وشعب�ھ 
ومن ال�واض�ح ان الس�ل�ط�ة ال�ت�ي 
مرقت كرامة العراقیین في الوح�ل 

والجوع ان الحكومة ال تك�ف ع�ن 
جرائمھا التي ارتكبت بحق شعبن�ا 
ال��ب��ط��ل الش��ج��اع وان م��ای��ج��ري 
ت��ذوب ل��ھ حش��اش��ة ك��ل انس��ان 
شریف الما وحزنا وینظر لھ ق�ل�ب 
الحر قھرا ووھجا وعندما یتظاھر 
الشعب بأكمل�ھ م�ط�ال�ب�ا ب�ح�ك�وم�ة 
مدنیة بعی�دة ع�ن رج�ال الس�ل�ط�ة 
الذین یلبسون لیاس الدین لتحقیق 
مصال�ح�ھ�م الش�خ�ص�ی�ة ال�خ�ب�ی�ث�ة 
واستغالل منبر الدین تحت خ�ی�م�ة 
ال��ط��ائ��ف��ی��ة ل��ت��ح��ق��ی��ق ن��وای��اھ��م 
االجرامیة ان تحدث ھ�ذه ال�زم�رة 
الخبیثة بأسم الدین كذب�ا وب�ھ�ت�ان�ا 
ی��خ��رج��ون ب��ی��ن ال��ح��ی��ن واالخ��ر 
بش��ع��ارات وت��ع��اب��ی��ر ب��أن ش��ب��اب 
االنتفاضة ینتمون الى ھذه الجھ�ة 
او تلك سواء كانت ھ�ذه ال�ج�ھ�ات 
داخ��ل��ی��ة او خ��ارج��ی��ة ل��ق��د ع��اش 
الشعب العراقي االمرین وال�ھ�وان 
وال��م��رارة وھ��و ی��رى ان ال��ظ��ل��م 
اضحى بدیال من الع�دال�ة وال�ك�ذب 
وال�خ�داع ب�دی��ال م�ن ال��م�ص�داق�ی��ة 
والخ�ی�ان�ة ع�وض�ا ع�ن ال�وط�ن�ی�ة 

 والنزاھة ... 
 حب معدان  مابعناك    ماتباع 

 ال ینشرى وال ینباع 
 كلھا اسباع 

 حنینا الشوارع دم 
 ندري الموت والتابوت 
 ندریھا المنایا اسكوت 

 ال منموت 
انش��گ ال��ج��ف��ن نص��رخ اب��ع��ال��ي 

 الصوت 
 ولدك یاعراق الیوم 
 ماھمھم قنابل غاز 

 ال ظالم وال جبروت 
لقد حان الوقت للوق�ف�ة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 

ث�ورة االول م�ن   لمساندة الثورة
اك��ت��وب��ر ال��ت��ي س��ط��رت م��الح��م 
االستشھاد والبسالة یجب ان یقف 
كل ع�راق�ي اص�ی�ل ال م�ج�ال ال�ى 
االنتظار او التردد، خمسون ی�وم�ا 
من بدأ االنتفاضة العفویة، ومنھ�ا 
ثالثة أسابیع من ذروتھا المنس�ق�ة 
أی��ن ت��ق��ف االن��ت��ف��اض��ة؟ ال أح��د 
یستطیع إجابة ھذا السؤال، خارج 
قیادتھ�ا ال�ح�ال�ی�ة ان ال�ث�ورة، ق�د 
بدأت عفویا من شباب وخری�ج�ی�ن 
عاجزین عن الحصول على ع�م�ل 

نتیجة ن�ظ�ام ع�م�ی�ل   ولقمة عیش
ف��اس��د ث��م ت��وس��ع��ت االن��ت��ف��اض��ة 
الوطنیة، ل�ت�ش�م�ل اغ�ل�ب ش�رائ�ح 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي، م��ع ت��وس��ع 
ال��م��س��اح��ة ال��ج��غ��راف��ی��ة ل��ت��واج��د 
األبطال المنتفضی�ن وم�ع وص�ول 
مس��اع��دات غ��ذائ��ی��ة وط��ب��ی��ة ال��ى 
المن�ت�ف�ض�ی�ن، م�ن داخ�ل وخ�ارج 
العراق، وت�وزی�ع�ھ�ا بش�ك�ل ع�ادل 
لمحتاجیھا في مجابھة عدو غ�ادر 
من إطالق رصاص ح�ي وغ�ازات 
س��ام��ة ق��ات��ل��ة خ��الف ال��ق��وان��ی��ن 
الدولیة، ن�ت�وق�ع ان ت�ك�ون ھ�ن�اك 
قیادات محلیة لالن�ت�ف�اض�ة ت�ن�س�ق 
ف�ي م��ك�ان�ھ��ا وم��ع اآلخ�ری��ن وم��ا 

سلمیة، لمنت�ف�ض�ی�ن  زالت الثورة 
مسالمی�ن ی�ؤم�ن�ون ب�ال�م�وت م�ن 
أج�ل ال�وط��ن، ول�ك�ن ال ی�ؤم�ن��ون 
بقتل اآلخرین، باع�ت�ب�ار اآلخ�ری�ن 
ق��وات أم��ن��ی��ة ت��ؤدي واج��ب��ات��ھ��ا 
المفروضة علیھا، ومن یقتل فع�ال 
ھ�م ع�م��الء ل��دول�ة م�ج��اورة ل��ھ��ا 
مصالح في ش�ب�ھ اح�ت�الل ال�ع�راق 

 بكل تأكید 
ال یمكن أن یستمر الوضع كما ھو 
، م��ع س��ق��وط عش��رات ال��ق��ت��ل��ى 

وم���ئ���ات ال���ج���رح���ى ی���وم���ی���ا، 
واالنتفاضة سلمیة، ومعتمدة ف�ق�ط 
على ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ص�م�ودھ�ا 
وصبرھا وس�ل�م�ی�ت�ھ�ا، وال ت�ع�ن�ي 
ال��ع��ف��وی��ة وال��م��س��ال��م��ة ل��ھ��ؤالء 
األبطال وف�ی�ھ�م م�ن خ�اض درب 
ال��ن��ض��ال ط��وی��ال، ب��أي ح��ال م��ن 
األحوال أن یكون سذاجة أو بدون 

وال ی��م��ك��ن أن   أھ��داف وخ��ط��ط
یستمر الوضع كما ھو، ل�ح�ك�وم�ة 
فاسدة، تحمیھا ملیشیات اجن�ب�ی�ة، 
مدججة في السالح وأدوات القتل، 
مع فقدان بعض سلطاتھا المحل�ی�ة 

وف��ق��دان   واإلق��ل��ی��م��ی��ة وال��دول��ی��ة
الس��ی��ط��رة ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��راك��ز 
الحساسة ، ومنھا ما لھ عالقة في 
استمرار حكمھم الغاشم من خ�الل 

 بیع النفط وسرقة أموالھ.
سؤالنا، "الثورة ..   ویبقى جواب

 أین تقف االن"
لیس عند الح�ك�وم�ة ال�ت�ي ن�ع�رف 
عن ما في جعبتھا وما تخطط ل�ھ، 
ول��ك��ن ع��ن��د ق��ی��ادة االن��ت��ف��اض��ة 

ال��م��ن��ت��ص��رة ب��ع��ون   ال��وط��ن��ی��ة
تصورات واضحة عن ج�م�ی�ع  هللا 

االمور التي جرت والتي ستجري، 
وعسى أن ال تضیع دماء الشھداء 
بدون ت�ح�ق�ی�ق األھ�داف واھ�م�ھ�ا 
إعادة الوطن الھلھ الش�اع�ر ع�ب�د 

 شاكر یقول وینشد للحریة : 
الس��ت��ای��ر والش��ب��اب��ی��چ ال��ح��زی��ن��ھ 

 تسولف الجدرانھا 
 اشلون ما مش یدك بیبانھا 
 البیوت اترملت والدنیھ لیل 

گ��ب��ل ك��ل ن��ار ال��م��ن��ای��ا ال��رم��ل��ت 
 نسوانھا 

والزمن ذیب وص�ح�اري وع�ط�ش 
 صیف 

 وكل مدنھ شیبت رضعانھا 
 مدن تتسلھ ابتوابیت الشباب 

 چادر الچادر تغني احزانھا 
 الشوارع وحشھ والسكتھ صاله 

 والدمع والون ونس خالنھا 

 كل اغانینا مراثي النای صار 
 شاعر وینزف قصایدنھ جرح 

 العود ینعھ اوتاره لو دگت ثغیب 
الضحك�ھ ب�ی�ن اث�ن�ی�ن ص�ارت م�ا 

 تصح 
 لیل ممتد خوف بعیون الزغار 

ش��م��س ع��م��ی��ھ وض��ی��ع��ت درب 
    الصبح

 گاع بور وبوم بیھھ یسلي بوم 
 والجداول نشفت ومامش فلح 

 الحب حرب وحروبنا اتخلف حرب 
وشاره بی�ن�ھ ال�م�وت ص�ای�ر ب�س 

 ذبح 
 شحت الدنیھ ابفرحھا وال جدید 
 باچر نخاف الحزن بس ال یشح 
 اخ یاجرح الكمان انزف عذاب 
 خلي دمع اعیونھ یگطر شعر 

 ویاثدي الدنیا الحرمنھ من الحلیب 
اسنی�ن واح�ن�ھ م�ن االل�م ن�رض�ع 

 صبر 
 غیرنا الیمشي على ورود الحریر 

واح��ن��ھ م��ت��ع��ودی��ن ن��م��ش��ي اع��ل��ھ 
 الجمر 

 غربھ وسط ابیوتنا وسكتھ الحیاة 
 حمد وي الریل غرب مایمر 

چ��ان��ت ال��خ��ط��وه ث��ق��ھ وص��وت 
 وضمیر 

وھسھ خ�رس�ھ وج�وھ�ن�ا وص�رن�ا 
 جسر 

 فوگنھ ایعبرون ناس بال ضمیر 
 واحنھ سكتھ وخدم صرنھ لكل امر 

 اخ یاصوت الضمیر اصرخ كفى 
 خلي شمس هللا تدلي العنھ تاه 
 صیح كبر صحي كل النایمین 

 نادي باسمك جاه للماعنده جاه 
 الموت حق الدم وضوء الثائرین 

 وصرخة المظلوم اذان الصاله 
 شابكوا جفوف الزلم والمایخاف 

 یوصل احدود السما ودرب النجاه 
 مره كلمة ال تھز كل العروش 

 ومره تگلب كون صرخھ البھا آه 
 باچر الحریة تھتف للیجون 

   اي یولدي مالھا احدود الحیاه.

ت اورا ع وارة ا 
 
 

 سعدي جبار مكلف 

 إمر وإمز
 

 فاروق عبدالجبّار عبداإلمام
 

 إنفجاُر شعٍب لظلِم العھود
 وشباٌب لتغییر العرآق یقود

 أمھاٌت یزغردن لحامد ومحمود
 ویحملن أبناءھن في المھود
 لیشھدوا أن العراق سیعود

 وعراقھم حٌر بال قیود
 وستمتأل ساحاتنا بالورود
 ونقول ُسحقاً لظالِم العھود

 فلقد مللنا كلَّ الوعود
 وأثبتنا إن عراقنا ولود

 ولغیر ّهللا لن نطیل السجود
----- 
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 احلمت  
 چن انت طیر

 

 الشاعر قیس السھیلي 
 لندن  2019 / 15/11  

 
 احلمت ....

 إحلَِمْت چن إنَت طیر ...

 او وكر على عثوگ التمر

 باگت الدنیھ فرحتھ ...

 او صاعد براسھ الخمر

 روحھ ذابت من غربتھ ...

 و َحس على امتونھ جمر

د بصوتھ ..الحزین  َغرَّ

 گال باگتنھ .. السنین

 َرّده للدیره .. الحنین

 و غنى موال العمر

*** 

 و إحلَِمت چن إنَت دمعھ ...

 سالت على اخدود الترف

 الذت بصوت البواچي ...

 و َضّیعت أصوات الِعِرف

 و بیھا من ذیچ المحّنھ ...

 اتفضفض اویاھا الِزلِف

 و من حر الدمع .. فریت

 ول ذاك النخل .. حنیت

 ول ِحلَمك أَِرد .. یاریت

 اغیابك تره كلش كلف

*** 

 و إحلَِمت چن إنَت عید ...

 بساحة التحریر و بثوب الجدید

 تغني بأمجاد الشعب ...

 و تطشر ھالل یا فرح بید

 ...  والشباب اتغني بإسمك

 یا شھید الیوم عید

 دمك شاعل الثوره

 برگبة كل وفي و حره

 بعد ما تِسلَم الجره ..

 الشعب كلھ شھید

 الشعب كلھ شھید

  بغداد تستبق
 الدھور وتعثر
 والحرف جسر

 والقصیدة معبر
 وأنا وانت حمامتان

 على غصون الروض
  نرشف من نداه

 ونسكر
 وأنا وأنت سحابتان

 تالقتا
  عبر الریاح
 وفي حبور

 نمطر
 وأنا وأنت كوردتین

 شذاھما
  قدراح یختلق
 العبیر وینشر

 والمجد أنت
 وفي رحابك عزة

 وألنت في بیت
 العروبة

 جوھر
  ھذا التراب
 مشت علیھ

 مواكب بالحب
 واثقة الخطى

 تتبختر
 في كل شبر من

 ترابك نفحة علویة
 وشذا عبیر یبھر
  مشت الحضارة

  حیث سرت
 فعھدھا ال لن

 یحید عن السناء
 ویكسر

 تتناثر النغمات
 حولك حفال

 ھذا فتى یبني
 وھذا یحفر

 وحویت اصناف
 العلوم كأنھا

 سحب على كل
 الخالئق تمطر

 یادار لیلى
  والسالم وأنت في

 فلك الزمان
 عجائبا تتطور
 لك عاشق اني

 لحبك عاكف
 ال ینثني ابدا

 وال یتحور
 ھذا التراب

 وكل حبة خردل
  منھ كلؤلؤة

 وأرضك عنبر
 فاحمي عرینك

 للنھایة انھ
 غاب االسود

 وكل لیث یزأر
  ال تتركیھ للغریب

 فأنة شر رجیم
 بالمحبة یكفر

  الموت خیر من
 حیاة مذلة

 الخیل عدتنا
 ویحیا الخنجر

 یادار لیلى والسالم
  وانت في قلب

  االنام عرائسا تتعطر
 ھذا التراب

 وكل حبة خردل
  منھ معتقة

 وماؤك كوثر
 عضو اتحاد كتاب مصر*

 اد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصر رمضان عبد 
 *الحمید

 ا   

 

 أمیر بولص إبراھیم
 

 بغداد ھنا .. تعید للشعراء الصور
 بغداد ھنا ..تعید للضوء العطر

 وتغني على عزف زریاب
 ترقص وحول خصرھا المسیل واالدخنة

 حافیة القدمین تراوغ الرصاص تھرع للجسر
 لعناق شبابھا أبدي ّ التكرار

 تستنشق كل لیلة عطر الشاي الُمھیل
 وتسمع ھمس الساھرین في ظالل النصب

 تتذوق كل صباح ٍخبز التحریر
 وتقبل ُ ایادي نساءھا المتشحات بدفء التنور

 بأصبعھا اإلبھام تُشاكس منبھات التكاتك
 وتلتحق بمن یُلون النفق بدال ً عن سواد الظالم

 یأتیھا المتنبيء بالقرطاس والخیل والقلم
 ویترائ لھا الجواھري فوق جبل أحِدھا یتنبأ بھذا الجیل

 بغداد ھنا .. تنصب ُ للجمال سرادقا ً وللعزاء تنشد ُ موطني
 بغداد ھنا ... حین تُشیع شھیدھا تفرد للریح شعرھا

 وتصبغ كفیھا بحناء الفاو
 ھنا بغداد ... یُسمع في قطرھا رنین اجراس الكنائس

 ھنا بغداد .. تُصلي مبتدأة ب هللا أكبر
 وتعلو فیھا ابتھاالت المندى والمزارات

 وبتوقیت ساعة القشلة
 یُعلن المذیع

 بتوقیت بغداد ھذا المساء وكل النھارات
 الساعة اآلن.. العراق إال النصر ..



  
Wednesday 
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 مقدمة
كیف یمكن وصف طلب إستقالة ع�ادل ع�ب�د 
المھدي من رئاسة الحكومة وال�م�وّج�ھ إل�ى 
ال��ب��رل��م��ان، م��ن ال��ن��اح��ی��ة ال��دس��ت��وری��ة 

 والقانونیة؟
وقبل إعطاء الوصف القانون�ي ل�ط�ل�ب ع�ب�د 
المھدي، فإن من الضروري تق�دی�م ت�ع�ری�ف 
ل��ھ��ذه ال��م��ص��ط��ل��ح��ات أوال، ب��ق��ص��د إدراك 

 المقصود بھا وأثارھا القانونیة.
یقصد ب�اإلس�ت�ق�ال�ة: االس�ت�ق�ال�ة ھ�و ال�ف�ع�ل 
الرسمي الذي یقوم بھ الشخص بالتخلي عن 
وظیفتھ أو منصبھ. تكون االستق�ال�ة إن ق�ام 
شخص ما بترك منصب ل�ھ أو ع�م�ل حص�ل 
علیھ باالنتخاب أو بالتوظیف، بینما ال یعتبر 
ترك المنصب أو الوظیفة مع انتھاء ال�ف�ت�رة 
المحددة استقالة م�ن�ھ. ف�ي ح�ال ال�وظ�ی�ف�ة، 
فعندما یختار موظف ما ترك عم�ل�ھ ب�ن�ف�س�ھ 
فھو ی�ع�ت�ب�ر اس�ت�ق�ال�ة، وذل�ك ع�ل�ى ع�ك�س 
الف�ص�ل أو إن�ھ�اء ال�ع�م�ل ال�ذي ی�ك�ون إم�ا 
بانتھاء م�دة ال�ع�ق�د ال�م�ح�دد أو ب�ق�رار م�ن 

 الشركة بفصل الموظف.
فاالست�ق�ال�ة ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن ط�ل�ب ی�ق�دم�ھ 
الموظف یعلن فیھ رغبتھ بترك وظیفتھ دون 
ض��غ��ط والب��د م��ن وج��ود س��ب��ب ل��ق��ب��ول 

 االستقالة.
وعلى العموم ال یلجأ أح�د ل�ال�س�ت�ق�ال�ة وھ�و 
یعتقد أن ال�ب�دائ�ل أق�ل ج�ودة، س�واء ع�ل�ى 
مستوى الراحة النفسیة أو المادیة، وت�ب�ق�ى 
الحكمة مطلوبة في اختیار التوقیت المناسب 
لالستقالة وانتقاء ال�ط�ری�ق�ة ال�م�ن�اس�ب�ة ف�ي 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��م��ل ال��ذي س��ی��ص��ب��ح م��ن 

 الماضي.
وجریاً على ذل�ك، ی�م�ك�ن إع�ت�ب�ار إس�ت�ق�ال�ة 
وزیر الصحة السابق الدك�ت�ور ع�الء ال�دی�ن 

، إس�ت�ق�ال�ة 2019أیلول  15العلوان بتاریخ 
 من ھذا القبیل.

ویقصد بسحب الثقة: حجب الثقة في المق�ام 
األول عبارة عن بیان أو تصویت ینص على 
أن شخًصا ما یشغل م�ن�ص�بً�ا رف�ی�ًع�ا، س�واء 
كان المنصب حكومیًا أو إداریًا أو غیر ذلك، 
لم یعد صالًحا لالستمرار في ھذا ال�م�ن�ص�ب. 
وق�د ی�ك�ون ھ�ذا بس�ب��ب ت�ق�ص�ی�ر الش�خ��ص 
المذكور في بعض الجوانب أو بسبب إخفاقھ 
في القیام بالتزاماتھ أو بسبب قیامھ ب�ات�خ�اذ 
بعض القرارات ال�ت�ي ی�رى ب�ق�ی�ة األعض�اء 

 أنھا تمثل ضرًرا.
في القانون، یُعد اقتراح حجب الثقة (ویُطلق 
علیھ أیًضا التصویت على ح�ج�ب ال�ث�ق�ة أو 
اقتراح توجیھ اللوم أو اقتراح سح�ب ال�ث�ق�ة 
أو (فشل) اقتراح منح الثقة) إجراًء برلمانیًا 
م�ن ش�أن�ھ أن ی�ب�رھ��ن ل�رئ�ی��س ال�دول�ة أن 
البرلمان المنتخب لم یعد لدیھ ثقة في (واحد 
أو أك�ث�ر م�ن أعض�اء) ال�ح�ك�وم�ة ال�م�ع�ی�ن�ة 

 السلطة التنفیذیة (الحكومة).
وسحب الثقة أشبھ بالفصل م�ن ال�خ�دم�ة أو 
إنھاء العمل وھو الحدث الذي یتم فیھ فص�ل 
الموظف من وظیفتھ من قبل صاحب العم�ل، 
وذلك على عكس االستقالة التي ت�ت�م ب�ق�رار 
إرادي من الموظ�ف ن�ف�س�ھ إلن�ھ�اء ال�ع�م�ل. 
یكون الفصل من الخدمة عادة بس�ب�ب خ�ط�أ 
من قبل ال�م�وظ�ف أدى إل�ى ح�دوث أض�رار 
كبیرة في العمل، لذلك عادة ما یعتبر الفص�ل 
من الخدمة أمرا معیبا وعارا لصاحبھ، ك�م�ا 
أنھ قد یؤدي ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن األح�ی�ان إل�ى 
مشاكل لل�ش�خ�ص أث�ن�اء ب�ح�ث�ھ ع�ن ع�م�ل�ھ 
ال�ت��ال��ي. ك��م��ا ال ی��م��ك�ن إع��ادت��ھ ل��وظ��ی��ف��ت��ھ 

 السابقة.
ویختلف سحب الثقة في النظ�ام ال�ب�رل�م�ان�ي 
عنھ في النظام الرئاسي، حیث إن مسؤولی�ة 
ال�وزارة ف�ي ال�ن�ظ�ام ال�ب�رل��م�ان�ي ج��م�اع�ی��ة 
وتضامنیة وبمجرد سحب الثقة ع�ن رئ�ی�س 
الحكومة، فأن الحكومة تسقط بكاملھا إلن�ھ�ا 
طاقم أو فریق رئیس ال�ح�ك�وم�ة وھ�و ال�ذي 
إختارھم. أما في الن�ظ�ام ال�رئ�اس�ي ف�أن ك�ل 
وزیر ھو مسؤول أمام رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
نظراً لعدم وج�ود رئ�ی�س ل�ل�وزراء ف�ي ھ�ذا 

 النظام.
وھناك ح�ال�ة ق�ان�ون�ی�ة أخ�رى، وھ�ي ح�ال�ة 
اإلقالة. ویقصد باإلقالة: ق�رار إداري ی�م�ن�ع 
الموظف من استمراریتھ بالعمل، وباألغ�ل�ب 
یكون ھناك تحذیر قب�ل�ھ�ا ب�وق�ت. ول�م یش�ر 
إلیھا دستور ال�ع�راق ال�ح�ال�ي ف�ی�م�ا ی�خ�ص 

رئیس الوزراء ألنھ إستعاض عنھ�ا بس�ح�ب 
الثقة، ولكن�ھ�ا وردت األش�ارة إل�ی�ھ�ا ف�ی�م�ا 
ی�خ��ص ال��وزراء ف�ق��ط، وحص�ر ح��ق إق��ال��ة 
الوزیر برئیس الوزراء، حیث نّصت ال�م�ادة 

) بقولھا: " رئیس مجلس الوزراء ھ�و 78(
المسؤول التنفیذي الم�ب�اش�ر ع�ن الس�ی�اس�ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، وال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات 
الم�س�ل�ح�ة، ی�ق�وم ب�إدارة م�ج�ل�س ال�وزراء 
وی�ت��رأس اج��ت�م��اع�ات��ھ، ول��ھ ال��ح�ق ب�إق��ال��ة 
الوزراء، بموافقة مجلس النواب". كما ورد 
ذكرھا في النظام الداخلي لم�ج�ل�س ال�وزراء 

والص���ادر ف���ي  2019) لس���ن���ة 2رق���م (
، والمنشور في جریدة الوقائ�ع 18/3/2019

في التاریخ المذك�ور،  3533العراقیة بالعدد 
في الفقرة ثانیاً م�ن�ھ�ا  16حیث نّصت المادة 

على ما یلي: " للرئیس الطلب م�ن م�ج�ل�س 
النــواب إقـالة الوزیـر عمال بأحكــام ال�م�ادة 

 ) من الدستور".78(
وھكذا نجد، أن الفرق بین اإلستقالة واإلقالة 
ھو، أن االستقالة ط�وع�ی�ة (ت�ق�دم م�ن ق�ب�ل 
الموظف). أما اإلقالة فھي جب�ری�ة م�ن ق�ب�ل 
اإلدارة (كاإلستغناء ع�ن خ�دم�ات ال�م�وظ�ف 
لعدم رضاھا عن أدائ�ھ) ب�م�ا ی�ق�ض�ي ب�ع�دم 
إمكانیة إعادتھ أو تكلیفھ ب�أي ع�م�ل م�م�اث�ل 

 مجدداً، بعكس اإلستقالة التي تجیز ذلك.
 

 * مالحظات على طلب إستقالة عبد المھدي
إذا أمعنّا النظر بطلب اإلستقالة ال�م�ق�دم م�ن 
رئ��ی��س ال��وزراء، ف��إن��ن��ا ن��رى أن ش��روط 
اإلستقالة ال تتوفر في ھذا الطلب. وكان م�ن 
الممكن إعت�ب�ار ط�ل�ب ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي 
إستقالة إرادیة لسبب وجیھ ل�و ق�ّدم�ھ�ا ق�ب�ل 
إندالع التظاھرات واإلحتجاجات في ال�ع�راق 
منذ األول من تشرین األول/أكتوبر الماضي. 
كما إن السبب أو األسباب التي أوردھ�ا ف�ي 
طلبھ ال�م�ق�دم إل�ى رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�ن�واب 

غیر منطقي ومخالفة  29/11/2019بتاریخ 
 للدستور والقانون لألسباب التالیة:

ذكر رئیس الوزراء أنھ ی�ق�دم إس�ت�ق�ال�ت�ھ  -1
عن منصب رئیس الوزراء (إستجابة ل�ن�داء 
المرجعیة ...) وھذا یعني إن إستقالتھ لیست 
بإرادتھ الحرة وإنما أرغمتھ المرجعیة ع�ل�ى 
ذلك. وھذا یطرح إشكالیة قانون�ی�ة وھ�ي إن 
المرجعیة ھ�ي ال�ت�ي م�ن�ح�ت�ھ ال�ث�ق�ة، وھ�ي 
تنزعھا منھ الیوم، ول�ی�س ال�ب�رل�م�ان ال�ذي 

ت بأغلبیة النواب الحاضرین وھم   220صوَّ
نائب، ع�ل�ى م�ن�ح ال�ث�ق�ة ب�ھ  329من أصل 

وبحكومتھ في (جلسة منح الثقة لل�ح�ك�وم�ة) 
، 2018تش�ری�ن األول/أك�ت�وب�ر  25بتاریخ 

وزی�راً م�ن  14وأدى الیمین الدستوریة مع 
وزی�راً. ك�م�ا إن ھ�ذا ی�وح�ي ب�أن  21أصل 

المرجعیة الدینیة الش�ی�ع�ی�ة ھ�ي أع�ل�ى م�ن 
ال�ب�رل��م�ان ال��ع�راق�ي، وھ�ذا ت��وج�ھ خ��ط�ی��ر، 
ویثبت إن النظام الساسي السائد في الع�راق 
ھو نظام دیني مذھبي قائم على حكم الطائفة 

 الواحدة.
جاء ف�ي ط�ل�ب إس�ت�ق�ال�ة ع�ب�د ال�م�ھ�دي  -2

الخطیة بخط یده، بأنھ یستقیل (إستجاب�ة ... 
لمطالب الشعب)، وھذا یرتب نتائج قانون�ی�ة 

 -خطیرة، وھي: 
إن ھ��ذا ال��ط��ل��ب ل��ی��س ب��إرادت��ھ ال��ح��رة  -1

المختارة وإنما إستجابة لطلب الشعب ال�ذي 
وجده فاشال ھو ووزرائھ وغیر أھل ل�ل�ث�ق�ة، 
فطلب إقالتھم ج�م�ی�ع�اً. وال�واق�ع، إن ت�ق�دی�م 
الط�ل�ب ج�اء ب�ع�د إن�دالع ال�ت�ظ�اھ�رات ق�ب�ل 
شھرین، وبعد إجراءات الح�ك�وم�ة ب�ق�م�ع�ھ�ا 
بكل الوسائل م�ن ب�ی�ن�ھ�ا إط�الق ال�رص�اص 
الحي علیھم، مما أدى إلى م�ق�ت�ل أك�ث�ر م�ن 

متظاھر في أقل ت�ق�دی�ر، وج�رح أك�ث�ر  400
 ألف أخرین. 20من 

تأسیس�اً ع�ل�ى ال�ن�ت�ی�ج�ة الس�اب�ق�ة، ف�أن  -2
الوصف القانوني لھذا الطلب ھ�و (اإلق�ال�ة) 
ولیس اإلستقالة، مث�ل فص�ل ال�م�وظ�ف م�ن 
عملھ من قب�ل ص�اح�ب ال�ع�م�ل أو رئ�ی�س�ھ، 

 ولیس بإرادتھ كما في اإلستقالة.
وتاسیساً على النتیجة الثانی�ة الس�اب�ق�ة،  -3

فإن اإلق�ال�ة ال ت�ع�ف�ی�ھ ھ�و وح�ك�وم�ت�ھ م�ن 
المسؤولیة القانونیة الجزائیة ع�م�ا إرت�ك�ب�ھ 
ھ�و وح�ك��وم��ت�ھ وإدارت��ھ م��ن ج��رائ��م ت��ج��اه 
الشعب ع�م�وم�اً وال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن خص�وص�اً. 
ویؤكد ذلك، النداء ال�ذي أط�ل�ق�ت�ھ ال�ع�ش�ائ�ر 
العراقیة في محافظ�ة ذي ق�ار ب�ع�د م�ج�زرة 

 28دامیة جرت ھناك یوم الخمیس الماضي 
تشرین الثاني/ ن�وف�م�ب�ر، ب�ق�ول�ھ�ا: (م�وش 
تذبھا وتخلص ... الزم تصع�د ب�ی�ھ�ا إع�دام) 
أي (لیس فقط أن ترمي إستقالتك وتفلت من 
العقاب ... بل یجب معاقبت�ك ع�ل�ى ج�رائ�م�ك 

 باإلعدام).
والسبب األغرب والذي یثیر اإلس�ت�غ�راب  -4

حد الضحك، ھو ما ورد في طلب اإلس�ت�ق�ال�ة 
الذي قّدمھ عبد المھدي بأنھ یعلن إست�ق�ال�ت�ھ 
لسبب أخر قائال: (وعدم قدرت�ي م�ن ال�ع�م�ل 
مع مجموعة من الل�ص�وص وس�راق ال�م�ال 
العام). والواقع إن ع�ب�د ال�م�ھ�دي ھ�و أح�د 
أعضاء مجموعة (اللصوص) الت�ي ذك�رھ�ا، 
وأحد (سراق المال العام) وفض�ی�ح�ة س�رق�ة 

ف�رع  -أفراد ح�م�ای�ت�ھ ل�م�ص�رف ال�راف�دی�ن 
، عندما ك�ان 2009الزویة في آب/أغسطس 

عادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي یش�غ�ل م�ن�ص�ب ن�ائ�ب 
رئیس الجمھوریة، ولم یستطع تبرئة نف�س�ھ 
منھا ح�ت�ى اآلن. وك�ذل�ك ت�ك�ل�ی�ف ع�دد م�ن 
عناصره العاملین في م�م�ث�ل�ی�ة ال�ع�راق ف�ي 
األمم المتحدة في جنیف من بیع سكائر غی�ر 
م��رّس��م��ة ك��م��رك��ی��اً م��ن الس��وق ال��ح��رة 
للدبلوماسی�ی�ن وب�ی�ع�ھ�ا ب�أس�ع�ار مض�اع�ف�ة 
وبكمیات كبیرة بلغت أقیامھا مل�ی�ون ی�ورو، 
وقد ألقت الشرطة الفرنس�ی�ة ب�ال�ت�ع�اون م�ع 
الشرطة السویسریة القبض على إثنی�ن م�ن 
ال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ي ال��م��م��ث��ل��ی��ة، وإتض��ح أث��ن��اء 
التحقیق إنھم من أتب�اع ع�ب�د ال�م�ھ�دي ك�م�ا 
أفادوا ھم بأنفسھ�م وإتص�ل أح�دھ�م ب�ھ ف�ي 
مكتبي عندما كنت نائباً للس�ف�ی�ر ھ�ن�اك ع�ام 

، وق��د نش��رُت ع��ن ذل��ك ف��ي م��ق��ال 2012
مس�ت��ق��ل، ك��م��ا نش��رت الص�ح��ف وال�م��واق��ع 
السویسریة عن ال�ح�ادث. وق�د ج�رى غ�ل�ق 
التحقیق من الس�ف�ی�ر م�ح�م�د ع�ل�ي ال�ح�ك�ی�م 

 (وزیر الخارجیة الحالي).
 

 في الدستور العراقي النافذ
الدستور العراقي الناف�ذ ح�ال�ی�اً ھ�و دس�ت�ور 

، وتجدر اإلشارة إب�ت�داءاً 2005العراق لعام 
بأن ھذا الدست�ور ل�م ی�ذك�ر ح�ال�ة إس�ت�ق�ال�ة 
رئیس مجلس الوزراء أو رئیس الح�ك�وم�ة، 
وإنما أورد حالة سحب الثقة م�ن ال�ح�ك�وم�ة 

 في المادة
ون��ظ��راً ل��خ��ل��و دس��ت��ور ال��ع��راق م��ن ح��ال��ة 
اإلستقالة، فھنا یجب الرجوع إل�ى ال�ق�واع�د 
العامة في ھذا ال�م�ج�ال. وتش�ت�رط ال�ق�واع�د 

 العامة لإلستقالة، الشروط التالیة:
 أن تكون اإلستقالة إرادیة.-1
أن ت�ك�ون ت�ح�ری�ری�ة وی�ف�ض�ل أن ت�ك�ون -2

خطیة بخط ی�د ال�م�س�ت�ق�ی�ل، إلث�ب�ات الش�رط 
األول السابق في أعاله، وھو إن األس�ت�ق�ال�ة 
ھي طوعیة وبإرادتھ الحرة ودون ت�أث�ی�ر أو 

 ضغط.
یجب أن ت�ك�ون اإلس�ت�ق�ال�ة مس�بَّ�ب�ة. أي أن 
یذكر سبب أو أسباب اإلس�ت�ق�ال�ة، إلن�ھ�ا 

 إعتراض على حالة واقعیة للوظیفة.
ال ترتب اإلست�ق�ال�ة أی�ة مس�ؤول�ی�ة ع�ل�ى -4

ال��م��س��ت��ق��ی��ل، ألن��ھ��ا رف��ض ل��واق��ع إداري 
خاطيء، أو تعب�ی�راً ع�ن ال�رغ�ب�ة ف�ي واق�ع 
أفضل. مثل أج�ر أع�ل�ى أو درج�ة وظ�ی�ف�ی�ة 

 أفضل.
یجب أن ال تكون اإلستق�ال�ة ع�ن�د إن�ت�ھ�اء -5

مدة عقد العمل، أو عند اإلستجواب، أو عن�د 
التحقیق في إنتھاك ق�ان�ون�ي، ألن ذل�ك ی�ّع�د 

 تھرباً من المسؤولیة وتخلصاً من العقوبة
ولو دققنا في الوقائع الت�ي أدت إل�ى ت�ق�دی�م 
عبد المھدي إلستقالتھ، لوج�دن�ا إن�ھ ق�ّدم�ھ�ا 
مرغماً ولیس بإرادتھ، بدلیل أن�ھ ق�ال ف�ی�ھ�ا 
إنھا تأتي إستجابة لنداء المرجعیة ومط�ال�ب 
الشعب. وقد سبق لھ رفض تقدی�م�ھ�ا ألك�ث�ر 

یوماً من إن�دالع ح�رك�ة  60من مرة، وطیلة 
 26اإلحتجاجات في العراق، وح�ت�ى ت�اری�خ 

من شھر نوفمبر الجاري بقولھ: إنھ م�رش�ح 
المرجعیة، ولم یصعد على أكتاف أحد، وھ�و 

 لن یستقیل إال إذا طلبت المرجعیة منھ ذلك.
كما إنھا جاءت بعد أن شھدت مح�اف�ظ�ة ذي 
قار في جن�وب ال�ع�راق م�وج�ة إح�ت�ج�اج�ات 
كبیرة، قامت السلطات بقم�ع�ھ�ا ب�ال�رص�اص 

ش�خ�ص�اً  47الحي بقسوة مما أدى إلى مقتل 
 شخص في یوم واحد. 100وجرح أكثر من 

ل��ذا، ف��إن إس��ت��ق��ال��ت��ھ ھ��ي ل��ل��ت��ھ��رب م��ن 
المس�ؤول�ی�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة ال�ج�ن�ائ�ی�ة، ب�ق�ص�د 

التخلص من المحاكمة والعقاب. وإن ذلك ال 
 یعفیھ منھا بأي حال باألحوال.

أما حالة سحب ال�ث�ق�ة ال�واردة ف�ي دس�ت�ور 
م�ن  61العراق الحالي، فقد أوردتھ ال�م�ادة 

الدستور بقولھا: یختص مجلس النواب ب�م�ا 
 یأتي:

 
 ثامناً:

أ ـ لمجلس ال�ن�واب س�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن أح�د 
الوزراء باألغلبیة المطلق�ة وی�ع�د مس�ت�ق�ی�الً  
من تاریخ قرار سحب الثقة، وال یجوز طرح 
موضوع الثقة بالوزیر إال بناًء على رغ�ب�ت�ھ 
أو طل�ب م�وق�ع م�ن خ�م�س�ی�ن عض�واً، إث�ر 
مناقشة استجواب م�وج�ھ إل�ی�ھ، وال یص�در 
المجلس قراره في الطلب إال بعد سبع�ة أی�ام 

 في األقل من تأریخ تقدیمھ.
 ب ـ

لرئی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة ت�ق�دی�م ط�ل�ب ال�ى  -1
مجلس ال�ن�واب بس�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن رئ�ی�س 

 مجلس الوزراء.
لمجلس النواب بناء ع�ل�ى ط�ل�ب خ�م�س  -2
" أعضائھ سحب ال�ث�ق�ة م�ن رئ�ی�س 5/  1" 

مجلس ال�وزراء، وال ی�ج�وز أن ی�ق�دم ھ�ذا 
الطلب إال بعد استجواب م�وج�ھ إل�ى رئ�ی�س 
مجلس الوزراء وبعد سب�ع�ة أی�ام ف�ي األق�ل 

 من تقدیم الطلب.
یقرر مجلس ال�ن�واب س�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن  -3

رئیس مجلس الوزراء باألغل�ب�ی�ة ال�م�ط�ل�ق�ة 
 لعدد أعضائھ.

ج ـ تعد الوزارة مستقیل�ة ف�ي ح�ال�ة س�ح�ب 
 الثقة من رئیس مجلس الوزراء.

د ـ في حالة ال�ت�ص�وی�ت بس�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن 
م�ج��ل��س ال��وزراء ب��أك��م��ل��ھ یس�ت��م��ر رئ��ی��س 
مجلس ال�وزراء وال�وزراء ف�ي م�ن�اص�ب�ھ�م 
لتصریف األمور الیومیة لمدة ال تزی�د ع�ل�ى 
ث�الث��ی��ن ی��وم��اً، إل��ى ح�ی��ن ت��أل��ی��ف م��ج��ل��س 

" 76الوزراء الجدید وفقاً ألح�ك�ام ال�م�ادة "
 من ھذا الدستور.

) م�ن ال�ن�ظ�ام 64وقد كررت ذل�ك، ال�م�ادة (
 50ال��داخ��ل��ي ل��م��ج��ل��س ال��ن��واب ال��م��رق��م 

والمنشور بجریدة الوقائ�ع ال�ع�راق�ی�ة ال�ع�دد 
 بقولھا: 05/02/2007بتاریخ  4032

 
أوالً: لمج�ل�س ال�رئ�اس�ة، ت�ق�دی�م ط�ل�ب ال�ى 
مجلس ال�ن�واب بس�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن رئ�ی�س 

 مجلس الوزراء
ثانیاً: لم�ج�ل�س ال�ن�واب وب�ن�اًء ع�ل�ى ط�ل�ب 
ُخمس أعضائھ طرح سحب الثقة من رئی�س 
مجلس الوزراء إثر استجواب م�وج�ھ إل�ی�ھ، 
وال یجوز أن یقدم ھذا الطلب إال بع�د س�ب�ع�ة 

 أیام في األقل من تاریخ تقدیم الطلب.
ثالثاً: یقرر مجلس النواب سحب ال�ث�ق�ة م�ن 
رئیس مجلس الوزراء، باألغلبیة ال�م�ط�ل�ق�ة 

 لعدد أعضائھ.
كما ت�ك�رر ذات ال�ن�ص ف�ي ق�ان�ون م�ج�ل�س 

، 2018ل�ع�ام  13النواب وتش�ك�ی�الت�ھ رق�م 
منھ بقولھا: "للنائب وب�م�واف�ق�ة  31بالمادة 

خمسة وعشرین عضوا ت�وج�ی�ھ اس�ت�ج�واب 
الى رئیس مجل�س ال�وزراء أو ال�وزراء أو 
مسؤولي الھیئات المستقلة أو ال�م�ح�اف�ظ�ی�ن 
لمحاسب�ت�ھ�م ف�ي الش�ؤون ال�ت�ي ت�دخ�ل ف�ي 

 اختصاصھم."
 

ویمكن أن نستخ�ل�ص ش�روط س�ح�ب ال�ث�ق�ة 
 عن رئیس مجلس الوزراء، وھي:

أن مجلس النواب ھ�و ال�ج�ھ�ة ال�وح�ی�دة  -1
التي یح�ق ل�ھ�ا س�ح�ب ال�ث�ق�ة م�ن رئ�ی�س 

 الوزراء.
إن طلب سحب ال�ث�ق�ة ی�ق�دم م�ن رئ�ی�س  -2

أعض�اء  1/5الجمھوریة أو ب�ط�ل�ب ُخ�م�س 
 ) نائباً. 66مجلس النواب، أي من (

من النظام الداخلي  58في حین نصت المادة 
لمجلس النواب النافذ ع�ل�ى أن ی�ق�ّدم ط�ل�ب 

) ن�ائ�ب�اً 25اإلستجواب من نائب وبموافقة (
 فقط.

إن طلب سحب الثقة ی�ق�دم إث�ر م�ن�اقش�ة  -3
 إستجواب رئیس الوزراء.

یقدم طلب سحب الثقة بعد سبعة أیام ف�ي  -4
 األقل من إستجوابھ.

أن یتم التصویت علیھ باألغلبیة المطلق�ة  -5
)، أي بت�ص�وی�ت 329لعــــدد أعضائـــھ ال (

 ) نائب على سحب الثقة.165(

تعد الوزارة مستق�ی�ل�ة ف�ي ح�ال�ة س�ح�ب  -6
 الثقة من رئیس مجلس الوزراء.

في حالة سحب الثقة، تستم�ر ال�ح�ك�وم�ة  -7
بتصریف أعمالھا لمدة ال تزید عل�ى ث�الث�ی�ن 

 یوماً.
 

 * التكییف القانوني لطلب عبد المھدي
ب��ع��د ھ��ذا الش��رح وال��ت��وض��ی��ح ل��ح��االت 
اإلستقالة، واإلقالة، وس�ح�ب ال�ث�ق�ة، ف�م�اذا 
یمكن أن یكیّف طلب إستقالة رئ�ی�س وزراء 
العراق عادل عبد المھدي المش�ار إل�ی�ھ ف�ي 

 أعاله؟
م�ن ال��ن��اح�ی��ة ال��دس�ت��وری��ة، ف�إن ال��دس��ت��ور 
العراقي لم یطرح سوى حالة قانونیة واح�دة 
تخص رئیس مجلس ال�وزراء، وھ�ي ح�ال�ة 
سحب الثقة. وھذه الحالة یجب أن یس�ب�ق�ھ�ا 
إستجواب لت�ق�ی�ی�م أداء رئ�ی�س ال�وزراء أو 
ال��وزراء ف��ي الش��ؤون ال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي 
اختصاصھم. ومناقشتھ وإصدار قرار سح�ب 

 الثقة بالتصویت علیھ باألغلبیة المطلقة.
ول��ك��ن رئ��ی��س ال��ج��م��ھ��وری��ة ب��رھ��م ص��ال��ح 
الموالي إلیران، لم یقدم إلى مجلس ال�ن�واب 
ط��ل��ب س��ح��ب ال��ث��ق��ة ع��ن رئ��ی��س م��ج��ل��س 
ال��وزراء ع��ادل ع��ب��د ال��م��ھ��دي، إس��ت��ن��اداً 

 61لصالحیاتھ المنصوص عل�ی�ھ�ا ب�ال�م�ادة 
ثامنا/ب. كما إن م�ج�ل�س ال�ن�واب وخ�اص�ة 
رئیسھ محمد الحل�ب�وس�ي ال�م�ح�س�وب ع�ل�ى 
إیران أیض�اً، ق�د رف�ض إس�ت�ج�واب رئ�ی�س 
مجلس الوزراء، على الرغم من تقدیم طل�ب 
إستجــــواب عادل عبد المھدي، موقّ�ع مـ�ن 

) عضو، قّدمھ النائب عدنان ال�زرف�ي، 119(
تشرین الثاني/ن�وف�م�ب�ر ال�ج�اري  26بتاریخ 

س�اب�ع�ا/ج م�ن  61استناداً إلى أحكام المادة 
م�ن ال�ن�ظ�ام  58دست�ور ال�ع�راق، وال�م�ادة 

لس�ن�ة  50الداخلي ل�م�ج�ل�س ال�ن�واب  رق�م 
 (الملغي) مستنداً لألسباب التالیة: 2007

* إخفاق السید رئیس مجل�س ال�وزراء ف�ي 
تنفیذ البرنامج الحكومي المصادق علیھ م�ن 

 قبل مجلس النواب.
* إستخدام العنف المفرط ضد المت�ظ�اھ�ری�ن 
وسقوط عدد كبیر من ال�ق�ت�ل�ى ف�ي ص�ف�وف 

 المتظاھرین السلمیین.
* اإلخفاق في تنفیذ قانون الموازنة ال�ع�ام�ة 

وع�دم ت�ن�ف�ی�ذ ب�ن�وده  2019اإلتحادیة لع�ام 
 وفقراتھ.

وإزاء عدم القیام مجلس الن�واب ب�إج�راءات 
إستجواب رئیس مجلس الوزراء فال ی�م�ك�ن 
القول إننا أمام حالة سحب الثقة عن رئ�ی�س 

 الوزراء عادل عبد المھدي.
كما ال یمكن تكییف الحالة المذك�ورة ب�ط�ل�ب 
عادل عبد المھدي المذكور ب�ان�ھ إس�ت�ق�ال�ة، 
لعدم ورود ح�ال�ة إس�ت�ق�ال�ة رئ�ی�س م�ج�ل�س 
ال�وزراء ف�ي نص�وص دس�ت��ور ج��م�ھ��وری��ة 

، وب�ال�ت�ال�ي ف�إن 2005العراق النافذ ل�ع�ام 
 الدستور النافذ لم یجیز رئیس الوزراء.

 فما الحكم القانوني لھذه الحالة إذاً؟
لم تبق سوى حالة إقالة رئیس الوزراء م�ن 
قبل الشعب الذي ھو مصدر السل�ط�ات وف�ق�اً 

) م�ن دس�ت�ور ج�م�ھ�وری�ة 5لن�ص ال�م�ادة (
العراق النافذ بقولھ�ا: "الس�ی�ادة ل�ل�ق�ان�ون، 
والش��ع��ب مص��در الس��ل��ط��ات وش��رع��ی��ت��ھ��ا، 
یمارسھا باالقتراع الس�ري ال�ع�ام ال�م�ب�اش�ر 

 وعبر مؤسساتھ الدستوریة".
وبھذا ف�إن الش�ع�ب ق�د أق�ال رئ�ی�س وزراء 
ال�ك��اب��ی��ن��ة ال�خ��امس��ة ل��ح��ك�وم��ة ع��ادل ع��ب��د 
المھدي، وعزلھا بكامل وزرائھا بإعت�ب�ارھ�ا 

م�ن  61مستقیلة وفقا ل�ل�م�ادة ال�دس�ت�وری�ة 
دستور العراق النافذ والنصوص الق�ان�ون�ی�ة 
ذات الصلة. وھي ح�ال�ة ن�ادرة ت�ج�رى ألول 
م��رة ف��ي ال��ع��راق. وھ��ي ح��ال��ة ت��دل ع��ل��ى 
إستعادة الشعب العراقي لسلط�ات�ھ ال�م�غ�ی�ب�ة 

سنة، بعد الغزو األمریكي ل�ل�ع�راق  17طیلة 
، وھی�م�ن�ة إی�ران ع�ل�ى ال�ط�ب�ق�ة 2003عام 

السیاسیة في العراق. وبالتأكید ستسعى ھذه 
الطب�ق�ة وب�دع�م م�ن رب�ی�ب�ت�ھ�ا إی�ران ع�ل�ى 
اإللتفاف ع�ل�ى إرادة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ف�ي 
ثورتھ ال�م�ب�ارك�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن ال�ھ�ی�م�ن�ة 
اإلیرانیة وحكومات ال�ف�س�اد إلن�ق�اذ ال�ع�راق 

 وشعبھ.
..................... 

 * دكتوراه في القانون الدولي
 2019نوفمبر  30كالیفورنیا في 

 إ أ  ا أ إ   اي؟
 
 
 

 كالیفورنیا -د. ریاض السندي 
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1 
لم یكن عادل عبد المھدي سوى األداة القذرة الض�ارب�ة 
بید الطغمة الحاكمة ب�أح�زاب�ھ�ا اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
ومیلیشیاتھا الطائفیة المسلحة. وإن استقالتھ ال ت�ع�ن�ي 
نھایة الحكم الطائفي المحاصصي الفاسد، فك�ل ال�ن�خ�ب 
الحاكمة في بغداد لیست سوى طیارات ورقیة خیوط�ھ�ا 
بید علي خامنئي وقاسم سلیمان�ي ی�ت�ح�ك�م ب�ھ�ا ك�ی�ف�م�ا 
یشاء. وقد وصل األخیر إلى بغداد مجدداً لیشخ�ص م�ن 
ھو أكثر الفاسدین استعداداً لممارس�ة ال�ف�س�اد واألك�ث�ر 
تبعیة لوالیة الفقیھ اإلیراني، ومن ھو أكثر ح�ق�داً ع�ل�ى 
الشعب العراقي واستعداداً لتنفیذ المجازر ض�د الش�ع�ب 
المنتفض لیخلف الجزار عادل عبد المھدي في رئ�اس�ة 
ل األخیر مھمة اخت�ی�ار رئ�ی�س وزراء  الوزراء. لقد حوَّ
جدید إلى مجلس النواب المليء بالطائفیین والفاس�دی�ن 
والذین وصل أغلبھم إلى احتالل المقاعد النیاب�ی�ة ع�ب�ر 
الوالء التام للطائفیة السیاسیة ومحاصصاتھا، والقبول 
بالتزویر ومم�ارس�ت�ھ وال�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�ف�س�اد وب�ی�ع 

 وشراء المقاعد الخاویة.
لم تنتفض الشبیبة المقدامة لكي یغ�ادر ال�م�ت�ھ�م األول، 
باعتباره رئیساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات الم�س�ل�ح�ة 

متظاھراً شھید وأكثر م�ن  408العراقیة، بقتل أكثر من 
ألف جریح ومعوق، ل�ی�غ�ادر ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي  16

وجوقة الوزراء م�ق�اع�د ال�ح�ك�م ف�ح�س�ب، ب�ل ل�ت�غ�ادر 
الطغمة الفاسدة الماسكة بزمام السلطات ال�ث�الث ك�ل�ھ�ا 
حكم العراق، لكي ی�ن�ت�ھ�ي ال�ع�راق م�ن ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ة 
السیاسیة المشوھة والقوى التي خربت العراق وأدم�ت 
شعبھ ونھبت أموالھ وجوعت أغلب سكانھ وتسببت في 

 موت مئات ألوف البشر خالل فترة حكمھا الرث.
الشعب المنت�ف�ض ی�واج�ھ ال�ی�وم م�ح�اول�ة ی�ائس�ة م�ن 
الطغمة الحاكمة للبقاء في الحكم ودفاعاً عن م�واق�ع�ھ�ا 
في الدولة، وھي مستعدة على ارتكاب المجازر البشع�ة 
من أجل ذلك ومقاومة التغییر الذي یطال�ب ب�ھ الش�ع�ب 
بكل ما تملك من وسائل وأسالیب وأدوات دن�ی�ئ�ة، ب�م�ا 
في ذل�ك ق�ت�ل ال�م�زی�د م�ن ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن ف�ي ش�وارع 
وساحات ال�ع�راق، ت�م�ام�اً ك�م�ا حص�ل ف�ي ال�ن�اص�ری�ة 
والنجف. إن احتیاطي القوى الفاسدة الحاكمة لم ی�ج�ف 
بعد، فھي التي استخدمت السالح المباش�ر وال�رص�اص 
الحي والغاز القاتل ضد متظاھري الناص�ری�ة وال�ن�ج�ف 
وبغداد وبقیة المدن في الشھرین المنصرمین، الس�ی�م�ا 
في مواجھات الناصریة، ومن ثم حول ب�ن�ای�ة "ش�ھ�ی�د 
المحراب" في ال�ن�ج�ف، ال�ت�ي خ�اض�ھ�ا ال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
البواسل السلمیین ودون أي س�الح ض�د ال�م�ج�م�وع�ة 
المجرمة المدججة بأنواع األسلحة القاتلة وال�م�خ�ت�ب�ئ�ة 
ف�ي "م�ح��راب الش�ھ�ی��د" وس�ق�وط عش�رات الش�ھ��داء 
وم��ئ��ات ال��ج��رح��ى ف��ي ل��ی��ل��ة واح��دة. ل��م ی��ك��ن ھ��دف 
المنتفضین تطویق قبر مح�م�د ب�اق�ر ال�ح�ك�ی�م، ب�ل ك�ان 
الھدف وال یزال إخراج الجواسیس اإلیرانیین من م�ق�ر 
اطالعات (المخابرات) اإلیرانیة الذي أقیم منذ البدء ف�ي 
"بنایة محراب الشھید" وتحریر المختطفین المعتقل�ی�ن 
في ھذا المحراب! لقد أقامت الدولة اإلی�ران�ی�ة ف�ي ھ�ذا 
البناء وكراً كبیراً متخصصاً للمخابرات اإلیران�ی�ة، ك�م�ا 
استخدم ألسر المختطفین وتعذیبھم أو ح�ت�ى ق�ت�ل�ھ�م أو 
نقلھم إلى إیران للتخلص منھم ھناك. كما كان ف�ي ھ�ذا 
البنایة مجموعة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ق�ن�اص�ة ال�ت�ي م�ارس�ت 
توجیھ أسلحتھا القناص�ة ل�ق�ت�ل ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ورج�ال 

 30/11/2019األمن العراقیی�ن. ف�اس�ت�ش�ھ�د ف�ي ی�وم 
متظاھراً وجرح وتع�وی�ق أك�ث�ر م�ن  40وحده أكثر من 

ش�خ�ص ع�ل�ى أی�دي ھ�ؤالء ال�ع�م�الء وال�خ�ون��ة  600
القابعین في ھذه البنایة. إنھم باختصار شدید ج�زء م�ن 

اإلیرانیة المسل�ح�ة ال�ت�ي ت�م�ارس -المیلیشیات العراقیة
القتل ال�ع�م�د وال�واس�ع ب�ق�رار م�ن ال�ق�ی�ادة اإلی�ران�ی�ة 

والتابعین لھا في العراق والتي قالت بالح�رف ال�واح�د: 
  "اقتلوا المتظاھرین العراقیین فھم عمالء أمریكا"!!!

طلب القضاء العراقي من عوائ�ل الش�ھ�داء وال�ج�رح�ى 
إقامة دعاوى ضد من اشترك بقت�ل�ھ�م، ك�م�ا ق�رر م�ن�ع 
الفریق جمیل الشمري واعتقال�ھ وح�ج�ز أم�وال�ھ وھ�و 
قرار صحیح. ولكن القضاء العراقي واالدعاء ال�ع�ام ل�م 
ی��ت��ح��رك��ا ض��د م��ن أم��ر ب��اس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ل��ت��ف��ری��ق 
المتظاھرین، وال من أرسل الفریق جمیل الشم�ري إل�ى 
الناصری�ة ل�ت�ف�ری�ق ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، ب�اع�ت�ب�اره رئ�ی�س 
الوزراء والقائد ال�ع�ام ل�ل�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
والمسؤول األول عن حمایة المواط�ن�ات وال�م�واط�ن�ی�ن 

 وحمایة مظاھرات الشعب السلمیة.
من الواجب إصدار األوامر الع�ت�ق�ال ال�ق�ات�ل م�ب�اش�رة، 
ولكن ال بد أوالً وقبل كل شيء اعتقال من كان مس�ؤوالً 
عنھ وعن قرار تفریق التظاھرات الس�ل�م�ی�ة م�ن األی�ام 

 المجیدة. 2019األولى النتفاضة تشرین األول/أكتوبر 
إن ال�ق��ض�اء ال�ع�راق��ي، واالدع��اء ال��ع�ام ك��ج�زء م�ن��ھ، 
مسؤول أوالً وقب�ل ك�ل ش�يء أم�ام أع�ل�ى س�ل�ط�ة ف�ي 
البالد، سلطة الشعب، عن سبب س�ك�وت وع�دم ت�ق�دی�م 
لوائح اتھام بحق رؤس�اء ال�وزارات الس�اب�ق�ی�ن ال�ذی�ن 
یتھمھم الشعب بالفساد ونھب المال العام وسرقة ث�روة 
الشعب ولقمة عیش ال�ن�اس، ع�ن ال�ذی�ن تس�ب�ب�وا ف�ي 
اجتیاح وفواجع وجرائم اإلبادة الجماعیة في ال�م�وص�ل 
ونینوى والمسؤولین عن خراب العراق ط�ی�ل�ة ال�ف�ت�رة 
المن�ص�رم�ة ال�ذی�ن ی�ت�واج�د أغ�ل�ب�ھ�م ف�ي "ال�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء" وعدم تقدیمھم للمحاكمة العلنیة وال�ع�ادل�ة. 
إن ھذا اإلجراء، ولیس معاقبة ال�ف�اس�دی�ن ال�ث�ان�وی�ی�ن، 
على أھمیتھ، الذي إن تحقق، سیقود ال�ب�الد إل�ى ب�دای�ة 
التغییر المنشود في الواقع العراقي الفاسد والرث. إنھ�ا 
البدایة لتغییر الطغم�ة ال�ح�اك�م�ة وت�غ�ی�ی�ر تش�ری�ع�ات�ھ�ا 
ال��خ��ائ��ب��ة، ووض��ع ال��ن��اس ال��وط��ن��ی��ی��ن ال��م��س��ت��ق��ل��ی��ن 
والمخلصی�ن ل�ھ�ذا ال�وط�ن ع�ل�ى رأس الس�ل�ط�ة وف�ي 
مجلس النواب وفي القضاء أیضاً، إنھا البدایة ل�ع�م�ل�ی�ة 
سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبیئ�ی�ة ج�دی�دة ت�ت�م�ی�ز 
بال�ن�زاھ�ة والش�ف�اف�ی�ة وال�ح�رص ع�ل�ى إرادة الش�ع�ب 
وثرواتھ ومصالحھ ومستقبل أجیالھ الحالی�ة وال�ق�ادم�ة 
واستقالل وسیادة الوطن. الشعب یوجھ اتھ�ام�ھ وع�ب�ر 
المنتفضین إلى مؤسسة القضاء بمن ف�ی�ھ�ا م�ن قض�اة 
لتي ال ترید أن تسمع بأي الناس بھا، فھو یقول بغضب 
شدید لم�ا ی�ع�ان�ی�ھ م�ن ج�روح ون�دب: إن ال�م�ؤس�س�ة 
القضائیة ومن ف�ی�ھ�ا ی�ع�ان�ون م�ن ح�ال�ة الص�م ال�ب�ك�م 
والعمي، ألنھم أصبحوا جزءاً م�ن ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
الفاسدة الجاریة حتى اآلن ف�ي ال�ب�الد! ف�ھ�ل س�ی�ع�ی�ش 
الشعب غیر ذلك، ھل المراھنة على ال�ق�ض�اء ال�ع�راق�ي 
رھان ع�ل�ى حص�ان خ�اس�ر؟ األی�ام ال�ق�ل�ی�ل�ة ال�ق�ادم�ة 

 ستكشف أسراراً وخبایا كثیرة!!!
الشعب المنتفض لن یقبل بأقل مما طالب بھ حتى اآلن، 
ال یقبل إال بالخالص من الطغمة الطائفیة المحاص�ص�ی�ة 
الفاسدة المھیمنة حت�ى اآلن ع�ل�ى الس�ل�ط�ات ال�ث�الث، 
التنفیذیة والتشریعیة والقضاء وع�ل�ى س�ل�ط�ة اإلع�الم 
ایضاً. وسیبقى ھذا الشعب بنسائھ ورجالھ في س�اح�ات 
وشوارع التظاھر إلى ان یستقیم الوضع لصالح الشعب 
وینحسر القھر واالضطھ�اد واإلم�ع�ان ف�ي ال�ق�ت�ل ع�ن 

   صدور الناس.
 

2 
نحو النصر، نحو البدء بتطھی�ر ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن 

 مفسدیھا!
لم تنطلق االنتفاضة لیقدم رئیس الوزراء البائس ع�ادل 
عبد المھدي استقالتھ المتأخرة جداً وبعد سق�وط م�ئ�ات 
الضحایا وأالف الجرحى والمعوقین األب�ری�اء ف�ح�س�ب، 

بل من أجل كنس العملیة السیاسیة ال�ف�اس�دة ب�رم�ت�ھ�ا، 
لكنس قوى النظام الس�ی�اس�ي ال�ط�ائ�ف�ي ال�م�ح�اص�ص�ي 
الفاسد والقمعي ك�ل�ھ�ا، ل�ط�رد ك�ل ال�ذی�ن ت�دخ�ل�وا ف�ي 

ح�ت�ى  2003/2004الشؤون الداخلیة للعراق منذ العام 
الوقت الحاضر من دول الجوار، السیما تلك التي تمتلك 
جیشاً من الجواسیس والحرس الثوري والبسیج وفیلق 
القدس والمیلیشیات الطائفیة، التي تأسس بعض�ھ�ا ف�ي 
إیران والكثیر منھا في العراق، واعتقال ومحاك�م�ة ك�ل 
الذی�ن س�اھ�م�وا ب�ق�ت�ل أب�ن�اء الش�ع�ب ف�ي م�ظ�اھ�رات�ھ 
المقدامة أو اعتقال واختط�اف وت�ع�ذی�ب ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
والمتظ�اھ�رات. ل�م ی�ت�ف�ج�ر غض�ب الش�ع�ب ال�م�ق�ھ�ور 
والمن�ھ�وب ل�ی�ق�ول ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي أن�ھ س�ی�ق�دم 
استقالتھ لمجلس نواب طائفي محاصصي مسؤول ع�ن 
ك�ل م�ا حص�ل ف�ي ال�ع�راق ح�ت�ى اآلن ومس�ؤول ع�ن 
المماطلة وتأخیر إقالة الحكومة وعن سق�وط الض�ح�ای�ا 
الغالیة في مدن العراق المختلفة، بل انتفض لی�ت�خ�ل�ص 
من ھذا المجلس الطائفي المحاصصي بأغلب أعض�اءه 
الذین وصلوا ل�ل�م�ج�ل�س ع�ب�ر ب�ی�ع وش�راء ال�م�ق�اع�د 
النیابیة، ومنھم رئیس الم�ج�ل�س ال�ح�ل�ب�وس�ي، وك�ذل�ك 
التخلص من قانون االنتخابات األسوأ في تاریخ الع�راق 
الحدیث، وقانون مفوضیة االنتخابات المستقلة الس�يء 
الصیت والبنیة المشوھة والشریرة للمفوض�ی�ة ذات�ھ�ا، 
التي ساھمت بك�ل ق�وة وخ�الل ال�دورات الس�اب�ق�ة ف�ي 
تزییف االنتخابات والنتائج لصالح األحزاب الس�ی�اس�ی�ة 

 الطائفیة الحاكمة.
إن المشاركات والمشاركین في االنتفاضة وال�ت�ي ام�ت�د 
أوراھا إلى إقلیم كردستان لیس�اھ�م�وا أیض�اً ف�ي ت�أی�ی�د 
االنتفاضة الشعبیة، یسعون بكل ح�ی�وی�ة واس�ت�م�راری�ة 
وصرامة إلى إجراء تغییر شام�ل ف�ي ال�واق�ع ال�ع�راق�ي 
الراھن، إلى تغییر في الن�ظ�ام الس�ی�اس�ي واالق�ت�ص�ادي 
واالج�ت�م��اع�ي وال��ث�ق��اف�ي وال��ب�ی�ئ��ي، إل��ى إق�ام��ة دول��ة 
دیمقراطیة حدیثة یكون الشعب فی�ھ�ا ص�اح�ب الس�ل�ط�ة 
وراع��ی��ھ��ا وال��م��اس��ك ب��زم��ام��ھ��ا م��ن خ��الل م��ن��دوب��ی��ھ 
الحقیقیین الذین یصل�ون إل�ى م�ج�ل�س ال�ن�واب بص�دق 
وأمانة ونزاھة ولیس بالمال ال�م�ت�ح�ق�ق ع�ب�ر الس�ح�ت 
الحرام، دولة، بسلطات�ھ�ا ال�ث�الث، ت�ح�ت�رم اس�ت�ق�الل�ھ�ا 
وسیادتھا وقرارھا السیاسي واالقتصادي واالجت�م�اع�ي 
والقضائي، تح�ت�رم إرادة الش�ع�ب وح�ق�وق�ھ وح�ری�ات�ھ 

 وتحمي كرامتھ التي ال یجوز المساس بھا قطعاً.
لم یسقط ھؤالء الشھداء األب�رار ل�ك�ي ی�خ�ت�ار م�ج�ل�س 
النواب الطائفي المشوه قرق�وزاً ج�دی�داً ی�ح�ك�م ال�ع�راق 
بأوامر صادر عن علي خامنئي وقاسم سلیماني وسفیر 
إیران في بغداد، وعلى أیدي مجموعة م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
من ذوي االنتماء والوالء إلیران أوالً وأخیراً كالف�ی�اض 
والخزعلي وال�ع�ام�ري وأب�و م�ھ�دي ال�م�ھ�ن�دس وم�ن 
یماثلھم في الفكر والفعل والس�ل�وك الش�ائ�ن، ب�ل ل�ك�ي 
یكون عراقیاً وطنیاً صادقاً في والئھ ل�ل�ش�ع�ب وال�وط�ن 
وقادراً على إدارة حكومة مؤقتة تقود البالد إلى شاط�ئ 
األمن والسالم لتمارس التھیئة الجدیة النتخابات جدیدة 
في ظل قانون انتخابي جدید ومفوضیة مستقل�ة ج�دی�دة 
وتحت إشراف األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنس�ان 
الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة غیر الم�رت�ب�ط�ة ب�األح�زاب 

  السیاسیة القائمة.
إن الحكومة ال�ج�دی�دة ی�ف�ت�رض ف�ی�ھ�ا م�ن�ع ك�ل ال�ذی�ن 
شاركوا في عضویة مجلس النواب في دوراتھ السابق�ة 
وكل الوزراء في الحكومات السابقة وكل قادة األح�زاب 
التي قادت العملیة السی�اس�ی�ة م�ن خ�وض االن�ت�خ�اب�ات 
العامة بسبب ما تسببت بھ من مآسي وكوارث وفواج�ع 
في البالد وما سال من دم ودم�وع خ�الل الس�ن�وات الـ 

المنصرمة. كما علیھا إنھ�اء وج�ود ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات  16
 الطائفیة المسلحة وجعل السالح بید الدولة ال غیر. 

1- ا ا ا  ا ض ا  

2- !  اا وا  ءا  ،ا  

  

 

 أ. د. كاظم حبیب



 كانت الدموع عشاءنا في ذلك المساء .
كان ابي اول من قاطع الجمع، وكان یدعي فقدان الشھ�ی�ة او ان�ھ 
شبع او ان الصداع یحول دون تناول الطعام.. اكرر المشھد.. ألنھ 

 الیغیب عني لحظة .
 كنت اعرف ما حصل، ولم یكن بمقدوري ایقاف نزیف اوجاعي ..

وفیما كانت امي تكتم نشیجاً افصح عن وج�ودھ�ا..؛ ك�ان اخ�وت�ي 
 یدارون انفسھم بصمت ثقیل یعلن عن مآسیھ بشكل واضح.

لم تعد اصابعي.. اصابعي التي اعرفھا واستعین بھا عل�ى ام�ت�الك 
 طعامي وشرابي وحاجاتي .

 كانت اصابعي عصیة علّي وعلى كل من حولي ..
وك��ان��ت رائ��ح��ت��ي ت��ن��ازع��ن��ي وج��ودي، وك��ان وج��ودي ی��خ��ذل��ن��ي 

 ویكرھني ویعاندني ویصارعني ..
كنت كائناً الیحتمل كینونتھ.. فیما ھو ی�ب�ح�ث ع�ن س�ب�ل الح�ت�م�ال 
ماھو فیھ، حتى الینقل ھذا االحساس ب�ال�رھ�ب�ة وال�ح�ذر وال�ی�أس 

 القاتل الى امھ وابیھ واخوتھ .
 لم یفلح عالمي التستري ھذا في اخفاء صورتي المفجوعة .

 كان أمري مفضوحاً ومكشوفاً بین عائلتي واصدقائي .
كنت قد تحولت الى كائن یخشى عقد صلح مع نفسھ ومع ع�ائ�ل�ت�ھ 

 واصدقائھ وكل العالم المحیط بي .
كان الزمن یثقل علّي، وكان بي اعتقاد ان الزمن سیتكفل بالنسیان 
ومن ثم العودة الى طبیعتي والى اصابعي مازالت كسابق ع�ھ�دھ�ا 

 تعمل على نحو مشلول وعلى طریقة ال شأن لھا بالحیاة .
كان ھذا الزمن الثقیل یعاندني، یق�ل�ق�ن�ي وی�ح�اص�رن�ي وی�خ�ن�ق�ن�ي 

 ویجعل من مالبسي تضیق علّي.. حد االختناق .
كنت محاصراً بي وباصابعي.. كنت.. كنت، كما ل�و ل�م أك�ن أب�داً.. 
كما لو انني غیر موجود في ھذا العالم المليء ب�ال�ح�رك�ة والش�دو 
واالنشراح.. كنت في یوم ما انساناً كامالً.. وفي یوم ما بت اعتق�د 
بعد ماحدث بأنني سأشفى.. وفي یوم آخر.. بت ادرك انني لم اع�د 
ذلك االنسان الذي اعرفھ، وانما كائن غائب عني، غ�ری�ب ع�ن�ي.. 

 وبعید.. بعید عني .
30/12 /2014 

 أصابع القتل والدفء !
ھذا الرجل الذي مر من أمامي ع�ل�ى ع�ج�ل.. ل�ھ س�ح�ن�ة س�م�راء 
صدئة لم أعرفھا من قبل، ولم اشاھدھا ضمن زبائن السوق الذین 

 كنت أعرف الكثیر منھم والكثیرات منھن .
الرجل.. كان الفتاً ألنتباھي، بسبب ع�ج�ال�ت�ھ ف�ي زح�م�ة الس�وق، 
وارتباكھ وحركتھ العشوائیة والتفاتھ الى كل النواحي ودخولھ في 
قلب الزحمة.. مع ان ھناك مساحات لزحمة أقل یمكن المرور م�ن 

 خاللھا !
ومع تجمع الزبائن عند مساحة األرض التي أفترشتھا، رحت أعد 
الفواكھ والخضروات للبیع.. نسیت مالمح الرجل، ول�م ی�ع�د أم�ره 

 یشغلني وال وجوده في السوق الشعبي یعنیني ..
كنت ارحب وافرح مع الزبائن والزبونات.. وك�ان م�ن ال�ن�ادر ان 
یمر من أمامي وجھ من الوجوه لم اعرفھ.. ذل�ك ان�ن�ي ك�ن�ت م�ن 
السباقین األوائل الذین عملوا في ھذا السوق، ویكاد معظم زبائني 
من المعارف واالصدقاء الذین اعتادوا التردد ع�ل�ى االب�ت�ی�اع م�ن 
الخضروات والفواكھ التي افترش بھا األرض.. وابیعھ�ا ن�ظ�ی�ف�ة، 
ومنتقاة، وجیدة وجدیدة وبأسعار مناسبة لجودت�ھ�ا.. دون س�واي 

 من الباعة .
في الیوم الثاني.. رأیت ذات الرجل الغ�ری�ب وھ�و ع�ل�ى ع�ج�ال�ت�ھ 

 وارتباكھ وقلقھ وتوتر اعصابھ ..
قلت في نفسي ربما ھو طبع كامن فی�ھ، ورب�م�ا ھ�و م�ن الس�ك�ن�ة 

 الجدد الذین سكنوا الحي القریب من السوق ..
لكن الالفت في األمر انھ لم یكن یبتاع من أح�د وال ی�ق�ص�د ب�ائ�ع�اً 
معیناً ولم یحمل حمالً.. مما یعني انھ رجل عابر مار ب�الس�وق وال 
یعني بالضرورة ان یكون قاصداً بضاعة ما أو إقتناء شيء معین، 
لكنھ كان یلتفت ذات الیمین وذات الی�س�ار وال�ى ال�خ�ل�ف.. ك�أن�م�ا 

 یخشى مالحقة ما أو تدبیر قد یلحق الضرر بھ ..
كان یرصد حركة السوق ویتوجھ الى الزحمة عن قصد، ویت�وق�ف 

 فجأة ثم یمضي .

مّر من أمامي على عجل.. وشغلني عن مالحقتھ بالنظ�ر، حض�ور 
 عدد من الزبائن الذین كان علّي تلبیة طلباتھم ..

وفجأة سمعت صوتاً مدویاً وانقالباً عارماً وصرخات مدوی�ة ت�م�أل 
 السوق وخضروات وفواكھ تدھس باألرجل وتتبعثر ھنا وھناك ..

ورائحة بارود وحریق وروائح واصوات طلقات ناری�ة عش�وائ�ی�ة 
تمأل السوق وتحیل زحمة السوق الى زحم�ة الس�وق ال�ى زح�م�ة 

 للخالص وانقاذ األرواح بأي ثمن ..
إنتابني الخوف والحذر وال�ق�ل�ق.. ت�ب�ع�ث�رت بض�اع�ت�ي ول�م ی�ك�ن 
بمقدوري الحفاظ على استقرار وجودي في المكان.. ركض�ت ال�ى 
ال مكان.. ما كنت اعرف ما اذا ك�ن�ت اری�د ال�خ�الص ب�روح�ي، أم 
معرفة ماجرى وانقاذ من یحتاج لألنقاذ.. وبالتأكید سأجد من ب�ی�ن 

 الضحایا عدداً من معارفي وزبائني ..
كان الھل�ع ی�ن�ت�اب ال�ج�م�ی�ع.. وك�ان ال�م�ن�ظ�ر عص�ی�اً ع�ل�ى ذوي 
االعصاب الھادئة والحساسة الذین اغمي علیھم ف�اس�ت�ل�ق�ى قس�م 
منھم على االرض فیما راح البعض اآلخر یبدو فاقد الوعي، متكئاً 

 على حائط أو عمود كھرباء ..
كانت العدید من الجثث مرمیة على األرض تنزف.. والى ج�ان�ب�ھ�ا 
ذلك الرجل القریب الذي میزتھ من بین زبائن السوق ملق�ى ع�ل�ى 
األرض فیما اصبعھ یضغط على حزام عریض مملوء ب�ال�ح�ش�وات 

 وقد بدأ ممزقاً وقد تحول الى أشالء .
كانت مالمح الرجل السمراء الصدئة واضحة ومیزت بضع طلقات 
على رأسھ وجسده وھو ینزف.. وثمة من یشتمھ وی�ب�ص�ق ع�ل�ى 

 جثتھ ویدوسھا بأقدامھ ..
 رأیت الناس في حالة تشف لموتھ، وارتیاح للخالص منھ :

ذا االنتحاري القذر، حاول ان یفجر نفسھ، ول�م ی�ف�ل�ح.. خ�ان�ھ  -1
 جھازه ..

 وقال آخر :
تنبھنا الید وھو (یكبر بین الناس..) فأطلقت شرط�ة ال�ح�راس�ة  -2

 النار علیھ .
 وإكتشفت حزامھ الناسف.. ھا ھو . -3

كان الناس قد تجمعوا حول األنتحاري، لیشھدوا طبی�ع�ة األح�زم�ة 
الناسفة، وما إذا كان الشخص الذي كان یرید إلحاق الضّر بنفس�ھ 

 وباآلخرین.. إنساناً یماثل سواه في شكلھ وطبعھ وسحنة بشرتھ.
فیما كان الجمیع في حالة إندھاش ورعب وبحث عن آباء وأب�ن�اء 

 وأزواج وزوجات..
راحت إمرأة یمألھا السواد تركض ب�ط�ری�ق�ة عش�وائ�ی�ة وق�د أخ�ذ 

 الرعب منھا كل مأخذ ..
 ثم تعود بعد وقت قصیر وھي تركض وتلھث وتصرخ :

یاناس إبني.. نسیت إبني كنت أحملھ.. لم یعد بین أحضاني، لم  -1
أفقده اال عندما توقفت ھناك.. إفتقدت ثقلھ.. وجدت نفسي خف�ی�ف�ة 
ال أحمل شیئاً.. یاناس من رأى منكم رضیعاً.. من منكم داس ف�وق 

 جسده.. ھل مات، أین أجده ..؟!
كان الجنون والھلع یأخذ بحركاتھا وكلماتھا ووجودھا كلھ.. بحیث 
جعلنا رعبھا نص�اب ن�ح�ن ال�ذی�ن ك�ن�ا ع�ل�ى ق�رب م�ن�ھ�ا نص�اب 
بالرعب، ونتجھ نحو كل االتجاھات، ن�ب�ح�ث ع�ن ال�رض�ی�ع ح�ت�ى 

 نعیده الى اللھفة القاتلة التي وجدنا فیھا أمھ وھي تصرخ ..
یاناس كانت اصابعھ تحضنني، كانت اصاب�ع�ي م�م�س�ك�ت�ة ب�ھ،  -2

 كنت اشده على صدري..
بكیناھا.. وكانت النساء یشاركنھ�ا االم�وم�ة ال�ح�ی�ة ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا.. 
وجدنا كل النساء قد تحولن الى أمھات یبحثن عن الرضیع.. ص�ار 
السوق ضاجاً بالحركة.. یفتش عن رضیع فقدتھ أمھ.. نسیت دفأه 

 وحركات اصابعھ، نسیت ان لھا طفل یتعلق بأنفاس وجودھا .
شغلنا منظر األم وھي في لھفة البحث عن رضیعھا.. یمأل الم�ك�ان 
خوفاً ورھبة وحزناً یخیم على كل األمھات واآلباء.. ح�ت�ى وج�دن�ا 
انفسنا ننشغل باالم أكثر من انشغالنا بالضحایا الذین س�ق�ط�وا ف�ي 

 رعب وزحمة وطلقات طائشة .
قلت في نفسي.. كیف یمكن لذلك األنسان الصديء ان ی�ج�ع�ل م�ن 
أصابعھ دافئة في أحضان اسلحة تقتل الناس ویثی�ر ال�رع�ب ب�ی�ن 

 الطفل الرضیع وأمھ .. ؟
كیف اجتمع الدفء بین ھذه االضداد.. كیف یمكن لنا التمییز ب�ی�ن 
دفء ھدفھ إلحاق ال�م�وت ب�اآلخ�ری�ن، ودفء آخ�ر ھ�دف�ھ إن�م�اء 

 الحیاة؟
ظلت المرأة في حالة ذھول أسقط ضاللھ علینا.. وصار ھ�م�ن�ا ان 
نجد الرضیع حیاً او میتاً.. رحنا نفتش في ك�ل زاوی�ة ونس�أل ك�ل 
من نلقاه عن رضیع.. حتى فوجئنا بالھالھل تنبعث مدویة من قلب 
الرعب الذي كان سائداً في السوق.. كان ص�راخ ال�ط�ف�ل ق�د أث�ار 
إنتباه أحد المارة، تلفت وتوجھ ال�ى ال�م�ك�ان.. ب�ع�ث�ر ال�ع�دی�د م�ن 
الفواكھ والخضروات.. ووجد الطفل ھناك.. وجده وبال�ك�اد ت�ع�رف 
علیھ كونھ كائناً إنسانیاً كان یصرخ.. مازال یتنفس الحیاة.. وألقاه 
في حضن أمھ.. راح�ت ت�ف�ت�ش ف�ي جس�ده وت�ت�ح�س�س اعض�اءه 

 وتتساءل :
 ھو.. ھو حي، ھل ھو سالم .. ألم یصب بأذى ..؟ -1

لم تكن تصدق أمھ أن رضیعھا بین یدیھا واصابعھ ف�وق ص�درھ�ا 
 وانفاسھ على انفاسھا وقلبھ ینبض بالحیاة .

ش��دت��ھ ال��ى ص��درھ��ا.. وراح��ت ت��رض��ع��ھ.. س��ت��رت إم��رأة ع��ري 

 صدرھا ..
كنا جمیعاً نتوزع في حالتین.. فرحة بطفل ی�ح�ی�ا، وتش�ف�ی�اً ب�رج�ل 

 كان یرید قتل الحیاة ..
 

18 /4 /2015 
 أصابع الشھداء في كل مكان

كنت اراقب سلوكھ بشكل حذر.. أبحث عن كل ما یتعلق بالط�ف�ول�ة 
الیتیمة في شبكة (االنترنیت) واق�رأ م�ا ت�ی�س�ر م�ن م�وض�وع�ات 

 ودراسات لھا صلة بھذا النمط من األطفال .
ما كانت مراقبتي معلنة.. كنت اتنبھ دائماً ل�ئ�ال ی�ح�س ب�م�راق�ب�ت�ي 

 ومن ثم یحذرني ویتصرف بطرق قد تثیر غضبي .
وفرت لھ كل أجھزة التواصل االجتماعي واالجھزة والبرامح التي 
تحتوي على ألعاب حتى أسلیھ وابعث السرور في نفسھ.. لكنھ ظل 
منكسراً، وخجالً، وكئیباً، ومھ�م�وم�اً، وال�دم�ع�ة ھ�ي األق�رب ال�ى 
عینیھ حال یرى مني أي عتاب او توجیھ.. احدق في اصابعھ حین 

 یضغط زر جھاز ما، او یلعب كرة مع زمالئھ في الحي ..
كان یعاقبني یومیاً باالضراب عن الطعام ألي سبب یسوغ لن�ف�س�ھ 
اختالقھ او البحث عنھ.. وفي علمھ جیداً ان ذل�ك ی�ث�ی�ر اس�ت�ی�ائ�ي 
وحزني.. فاكتم غضبي واستسلم لل�ص�م�ت.. الن ع�ن�اده ی�ل�زم�ن�ي 
السكوت دائماً عندما ال أفلح في إبعاده عن إضرابھ.. وان ال�ط�ع�ام 
ال عالقة لھ بنصائحي وتوجیھات�ي.. م�ع ان�ن�ي ب�ق�ی�ت ح�ذراً ل�ئ�ال 
اغضبھ، اال انھ كان یدب�ر أي ام�ر او س�ب�ب ل�ی�م�ارس دوره ف�ي 

 االضراب ..
 

كان ھذا السلوك یجعلني احرص على دفاتره المدرسی�ة وم�راق�ب�ة 
سلوكھ في المدرسة مع زمالئھ والمعلمین.. ومع من ینادیھ وم�ن 
ھم معھ في الحي الذي نسكنھ وفي تعاملھ مع أحب الن�اس ال�ی�ھ.. 
جدتھ التي احتوتھ واتخذتھ ابناً وحفیداً الیعز علیھ عز، والی�ح�ول 
دون تنفیذ رغباتھ وطلباتھ أحد.. في حین كنت اعد نفسي لتربیت�ھ 
تربیة حسنة واعداده اعداداً سلیماً للمستقبل، وكنت ع�ل�ى خ�الف 
مع زوجتي (جدتھ) بشأنھ ال ألن أي واحد منا كان یكرھ�ھ، وان�م�ا 
ألننا نحبھ حباً ال وسع لمداه.. ویعبر كل واحد منا عن ھ�ذا ال�ح�ب 

 بطریقتھ الخاصة .
ومع انني اعرف جیداً النت�ائ�ج ال�ت�ي ت�ح�ص�ل م�ن ج�ان�ب ب�رھ�ان 
وحذره مني وال أقول كراھیتھ.. فذال�ك ت�ع�ب�ی�ر ات�ج�ن�ى ف�ی�ھ ع�ل�ى 
حفیدي، وإنما أرى التمییز والموقع واالھ�م�ی�ة ال�ت�ي یض�ع ف�ی�ھ�ا 
جدتھ والموقع المحدد والقلق والحذر ھو األمر الذي یضعن�ي ف�ي 

 محنة .
كنت است�اء وان�ا أرى اح�ف�ادي وح�ف�ی�دات�ي ف�ي احض�ان آب�ائ�ھ�م 
وامھاتھم.. فیما أجد برھان ینظر الى ال�ج�م�ی�ع ب�ت�رق�ب وان�ك�س�ار 
وأسى والدموع في عینیھ كالعادة.. ی�م�س�ك ب�أص�اب�ع�ھ وی�ج�رب�ھ�ا 

 بالحركة، او یعد اصابع قدمیھا ثم یعدو..
تجنبت ان اوثق صلتي بأطفال ابنائي وبناتي.. وشرحت اسب�اب�ي.. 
فیما كنت أب�دو ش�دی�د االھ�ت�م�ام ب�ب�رھ�ان ح�ت�ى وج�دت اح�ف�ادي 
وحفیداتي في حالة ابتعاد عني.. وبرھان في حالة من یدرك ان�ن�ي 

 اطلب وده ال ألغیظھم وإنما ألكسب وده .
صباح الیوم نبھت احفادي وحفیدات�ي ال�ى م�ا رأی�ت�ھ م�ن مش�ھ�د 
جمیل وذكي أقدم علیھ برھان.. حیث لصق كل شھادة ن�ج�اح ك�ان 

 یحصل علیھا في المدرسة الى جانب صورة والده ..
 نلتقیكم في العدد القادم قلت لھم : .......... 

   ا  اا  (اع اوا أ)  
ال
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"روایة"نخلة خوص سعفھا كثیف" كتبتھ�ا ھ�ذه   
األیام عن ثورة تشرین في العراق القدرة مالیة ل�ي 
عل�ى ط�ب�ع�ھ�ا، انش�رھ�ا ع�ل�ى ص�ف�ح�ت�ي ب�ف�ص�ول 

 متسلسلة".
*** 

(كل السیاسیین وقادة القوى األمنیة الذین ش�ارك�وا 
في قمع التظاھرات لن یجدوا مك�ان�ا ل�ھ�م ف�ي ھ�ذه 

 الروایة لكذبھم).
(سینھض من صمیم الیأس جیل / شدی�د ال�ب�أس .. 

 -الجواھري –جبار عنید ) 
*** 

3 
(بأم�ر الش�ع�ب ی�م�ن�ع ت�داول ال�ك�ل�م�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
"شیعي.. سني .. مسی�ح�ي ... وغ�ی�رھ�ا" م�وق�ع�ة 

 بإسم "العراق یجمعنا").
عندما یكون الوطن منسیا من قبل سیاس�ي ال�ب�ل�د  -

في خضم معاركھم على المصالح الشخ�ص�ی�ة، ف�إن 
الوطن ھذا یبقى واضحا ألھلھ الفقراء مھ�م�ا نس�اه 
أوالئك السیاسیین، وھم قد نسوه فضیعوا ھوی�ت�ھ�م 
الوطنیة، بسبب عمالتھم والمحاص�ص�ة، وال�ن�ھ�ب، 
والس�رق�ة، وال�ب�ح�ث ع�ن ال�م�ك�اس�ب، وف�وق ذل�ك 
الدستور الذي صاغوه على قیاسھ�م فش�رع�ن ل�ھ�م 
السرقة والن�ھ�ب. ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ب�ق�ي ج�ذوة ال�ث�ورة 
مشتعلة في قلوب وعقول العراقیین الف�ق�راء وب�أي 
شكل كان، حتى لو استخدم الثائرون ما اس�ت�خ�دم�ھ 

 بطل حكایة "أواعدك بالوعد وأسقیك یا كمون"*.
بھذه الجملة أنھى "ساجد" ح�دی�ث�ھ م�ع "أح�م�د" 
صدیقھ من بغداد صعد مع�ھ ال�ى ط�واب�ق ال�م�ط�ع�م 

 التركي المھجور والمتعددة.
 رد صاحبھ علیھ وھو یمسك یده لیوقفھ قائال:

نعم ھذا ھو الصحیح. ھل سمعت من ی�ت�داول م�ن  -
أخبار عن المطعم التركي ان ف�ی�ھ اش�ع�اع�ات م�ن�ذ 

 الغزو األمریكي واحتالل بغداد، أتعتقد ذلك؟
كانت الرائحة في جو ساحة التحریر ت�زك�م األن�وف 
وتؤكد على ان الساحة وما جاورھا قد ضربت بغاز 
غیر ما تتضوع بھ زھور وورود شجی�رات ح�دائ�ق 
الساحة م�ن روائ�ح ط�ی�ب�ة وم�ن�ع�ش�ة، وق�د وص�ل 
التلوث بھذه الرائحة غیر الطیبة والمؤذیة لل�ع�ی�ون 
والحناجر الى طوابق المط�ع�م ال�ت�رك�ي، أو "ج�ب�ل 

 أحد"، كما ُعرف عالمیا.
عدل "ساجد" من وقفتھ وواصل سیره صاعدا الى 
الطابق الثالث، وھو یفكر بما قالھ صدیقھ البغدادي 

 "أحمد" عن اشعاعات المطعم.
كان المطعم التركي بطوابقھ العدیدة مركزا للتسوق 
في الثمانینیات وقد أطلق علیھ بعض المت�ظ�اھ�ری�ن 
ل��ق��ب "ج��ب��ل أح��د". وم��أل ط��واب��ق��ة ال��م��ئ��ات م��ن 
المتظاھرین في فج�ر ی�وم تش�ری�ن�ي ب�ارد وس�م�اء 
بغداد مثل ط�ری�ق س�ال�ك ل�ب�ع�ض ت�ك�ت�الت ال�غ�ی�وم 
البیضاء القادمة من شمال العراق وھي تت�ج�ھ ال�ى 
جنوبھ، متشكلة بھیئة حی�وان�ات وط�ی�ور، ت�ت�ش�ك�ل 

 وتختفي بسرعة.
المطع�م ال�ت�رك�ي ب�ن�اء ی�رت�ف�ع ف�وق األرض ع�دة 
طوابق، یقع في بدایة جسر الجمھوری�ة م�ن ج�ھ�ة 
باب الشرقي، وكان فیھ مطعم یقدم الوجبات التركیة 
لھذا سمي بھذا االسم، وفي الطاب�ق األرض�ي م�ن�ھ 
موقف للسیارات الصغیرة ببوابة ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
انبوب ممتد عرضیا یفتح برفعھ الى األعلى، ویغلق 

شبھ مھجور ھ�و   بإنزالھ الى األسفل. وكان المطعم
والطوابق األخ�رى، ف�وج�د ال�م�ت�ظ�اھ�رون ان م�ن 
یسیطر علیھ یكون األمان والنصر حلیفھ ك�م�ا ك�ان 
جبل أحد قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وعلیھم 
ان ال یفرطوا بھ فتحتلھ القوات األمنیة عندھا یفت�ح 

 باب من أبواب جھنم على المتظاھرین.
أصوات المتظاھرین الذین استولوا ع�ل�ى ط�واب�ق�ھ 

تردد شعار "بالروح ب�ال�دم ن�ف�دی�ك ی�ا   تصلھ وھي
عراق"، فیما كان ھناك بعض المتظاھرین صع�دوا 
على سطحھ وھم ینشرون علما عراقیا ك�ب�ی�را ن�زل 
من سطح المطعم حتى وصل الى ط�اب�ق�ھ األرض�ي، 
والفتة كبیرة مكتوب فیھا "الخائف�ون ال یص�ن�ع�ون 

 النصر".
شق "س�اج�د" ط�ری�ق�ة ف�ي زح�ام ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، 
الصاعدین وال�ن�ازل�ی�ن، ب�رف�ق�ة ص�دی�ق�ھ"أح�م�د"، 
وصعد الى السطح ف�ھ�ال�ھ ع�دی�د ال�ق�وات األم�ن�ی�ة 
ال��م��راب��ط��ة ع��ل��ى جس��ر ال��ج��م��ھ��وری��ة ب��ع��ج��الت��ھ��ا 
ومدرعاتھا وأسلحتھا الثقیلة. كان ھناك رجل أمن�ي 
یھیأ ب�ن�دق�ی�ت�ھ ل�ی�رم�ي م�ن�ھ�ا ق�ن�ب�ل�ة دخ�ان ع�ل�ى 
المتظاھرین، فیما المتظاھرون عل�ى أرض س�اح�ة 
التحریر عّزل من أي ش�يء س�وى ق�وة ارادت�ھ�م، 
وصوتھم العالي بالھتاف ل�ل�ع�راق، و"ت�ك ت�ك�ات" 
أصدقاءھم المساك�ی�ن ال�ذی�ن ی�ب�ح�ث�ون ع�ن ل�ق�م�ة 
العیش لھم ولعائالتھم وھ�ي ت�ت�ج�ول ف�ي الس�اح�ة 

 لمساعدة شباب الثورة.
ترك "ساجد" و"أحمد" السطح ونزال على س�الل�م 
الدرج فالحت لـ"ساجد" من ب�ع�ی�د اح�دى ال�ن�س�اء 
الكبیرات توزع لفات* أك�ل ع�ل�ى س�ك�ن�ة ال�م�ط�ع�م 
التركي الُجدد من المتظاھرین فس�ال ل�ع�اب�ھ ك�ث�ی�را 

وبدأت معدتھ تتقلص وت�ت�م�دد وھ�ي ت�دف�ع ال�ج�وع 
عنھا، فترك ال�م�رأة وھ�ي ت�وزع ال�ل�ف�ات وواص�ل 

 نزولھ على ساللم الدرج، جائعا.
كان "ساجد" قد قدم من ال�ن�اص�ری�ة ق�ب�ل ی�وم�ی�ن 
لیشارك أخوتھ من أھ�ل ب�غ�داد ب�ال�ت�ظ�اھ�ر ل�ب�ع�ض 
األیام، فلھ أصدقاء ُكثر بینھم، جمعتھ وایاھم مقاعد 
الدراسة قبل سنوات مضت في جامعة بغداد، وحتما 
الزال الكثیر منھم عاطال عن العمل بفضل حكومات 
المحاصصة والس�رق�ة وال�ن�ھ�ب وال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
االمتیازات الكثیرة ألنفسھم ولمعارفھم. وك�ان أول 
شيء صادفھ عند وصولھ الى ب�غ�داد ون�زول�ھ م�ن 
"التك تك" في ساحة الت�ح�ری�ر الف�ت�ة ت�ق�ول(ب�أم�ر 
الشعب یمنع تداول الكل�م�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة "ش�ی�ع�ي.. 
سني..مسیحي... وغیرھا" موقعة ب�إس�م "ال�ع�راق 
یجمعنا"). ارتاح جدا لك�ل�م�ات ھ�ذه ال�الف�ت�ة ال�ت�ي 
أرجعت العراقی�ی�ن ال�ى م�ا ق�ب�ل ال�غ�زو األم�ری�ك�ي 

 وأحتالل بغداد وھم أخوة متالحمین.
ع��ن��دم��ا وص��ل ال��ى ال��ط��اب��ق األرض��ي اس��ت��أذن 
من"أحمد" وأخذ ركنا خ�ف�ی�ا ف�ي ال�م�ط�ع�م، ح�ی�ث 
انتحى جانبا فخف�ت�ت أص�وات ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، راح 
یتصل بصدیقھ "حمید" في الناصریة، ویخبره عن 
ساحة التحریر و"التك تك" والرسوم الثوریة الت�ي 
انتشرت على الج�دران ن�ف�ق ال�ت�ح�ری�ر، واألغ�ان�ي 
واألناشید، والمفرزة الطبیة التي یعمل ف�ی�ھ�ا ك�ادر 
تمریضي مھیأ بأبسط وسائل العالج، وعن المط�ع�م 
التركي بطوابقھ العدیدة، وأرسل لھ م�ج�م�وع�ة م�ن 

 الصور التي التقطھا بموبایلھ لھذه الفعالیات.
في الطریق سمع مجموعة من الشباب یتحدثون مع 
فتاة عشرینیة قد بال�غ�ت ك�ث�ی�رة ب�م�ك�ی�اج وج�ھ�ھ�ا 
باأللوان حتى صار كلوحة سیریالیة لف�ن�ان م�ب�ت�دئ 
فجعلت منھ لعبة بید طفلة وھي تزوقھا بال فھم وال 
علم، بصوت عالي وھم ی�ط�ردون�ھ�ا م�ن الس�اح�ة. 
أمرھا أحد الشباب األكبر سنا: رج�اء أخ�رج�ي م�ن 

 الساحة؟
جاءت فتاة من المتظاھرین تضع كمامة طبیة عل�ى 
أنفھا وفمھا ودف�ع�ت�ھ�ا دف�ع�ا ب�ك�ل�ت�ي ی�دی�ھ�ا ح�ت�ى 
أوصلتھا بالقرب من ثانویة البنات في الجھة الثانیة 
 للمطعم التركي وتركتھا وعادت وھي تتأفف بشدة.

سأل "ساجد" الشاب ذاك عن الس�ب�ب ال�ذي دع�اه 
الى طرد الفتاة. فأخبره بأن�ھ�ا م�ن ف�ت�ی�ات الش�ارع 
الالتي دفعت بھا وغی�رھ�ا م�ن ال�ف�ت�ی�ات ال�ف�ات�ن�ات 
األخ�ری�ات، األح�زاب الس��ی�اس�ی��ة إلغ�واء الش�ب��اب 
المتظاھر لیشیعوا أخبارا عن تھم فس�اد ی�ق�وم ب�ھ�ا 
المتظاھرون، وھذه الفتاة ضایق�ت الش�ب�اب ك�ث�ی�را 
السقاطھم ف�ي ح�ب�ائ�ل�ھ�ا الخ�راج�ھ�م م�ن الس�اح�ة 

 والتظاھر.
تابع "ساجد" طریقھ فمر بم�ك�ان خص�ص�ھ ش�ب�اب 
الثورة لما یتركھ الشھداء م�ن�ھ�م ج�راء ال�رص�اص 
الحي والقنابل الدخانیة من أشیاء ولوازم وج�ع�ل�وه 
متحفا رفعوا الفتة تشیر الى انھ "م�ت�ح�ف ش�ھ�داء 
ث�ورة تش��ری�ن" یض��م خ��وذا، وب�ع��ض ال�م��الب��س، 

 وأعالما، وكتبا، وموبایالت، وأشیاء أخرى.

بدأ المغیب وھو یقطر سمرة داكنة وھو یتمدد على 
الساحة وال�م�ط�ع�م ال�ت�رك�ي وال�ب�ن�ای�ات ال�م�ج�اورة 
بسرعة عجیبة حتى األضویة في الشارع لم تستطع 

 اللحاق بھ فأنیر متأخرا.
*** 

4 
كانت ال�ل�ی�ل�ة ال�ت�ي مض�ت ب�اردة ج�دا، ول�م ت�ك�ن 
البطانیة الثقیلة تبث الدفء ف�ي أوص�ال "ح�م�ی�د" 
فتركتھ شبھ یرتعش وكأنھ في ثالجة النتلج ق�وال�ب 

 الثلج
الساعة تشیر الى الحادیة عشرة والنص�ف ع�ن�دم�ا 
ت��ذك��ر وھ��و مس��ت��ل��ق��ي ف��ي ف��راش��ھ ف��ي خ��ی��م��ة 
المت�ظ�اھ�ری�ن، والش�ب�اب م�ت�ج�م�ع�ی�ن ف�ي ح�ل�ق�ات 
یستذكرون ما شاھدوه في النھار، والب�ع�ض م�ن�ھ�م 
انتحى جانبا لیتصل بموبایلھ بأھلھ أو أحد معارف�ھ، 
تذكر ما فكر فیھ ن�ھ�ار ھ�ذا ال�ی�وم م�ن أم�ر، ل�ھ�ذا 
نھض من مكانھ واتجھ الى مكان "راف�د" ال�ذي ال 
یبعد عنھ كثیرا حیث وجده قد لف رأسھ ب�ی�اش�م�اغ 
مطرز بخیوطھ سوداء* وقد جعل�ھ ك�ال�ن�ق�اب ع�ل�ى 

 وجھھ.
كان "رافد" صاحب البسطیة الصغیرة ف�ي س�اح�ة 
الحبوبي، والحاصل على دك�ت�وراه ف�ي ال�ك�ی�م�ی�اء، 
متمددا على سجادة صوفیة كالح�ة ل�قِ�َدَم�ھ�ا ال�ب�یّ�ن 
والواضح، ویتكأ على وسادة محشوة بصوف الغنم 
متصلبة ف�ي أك�ث�ر م�ن م�ك�ان وق�د وض�ع ع�ل�ی�ھ�ا 
"خاولي"* أزرق "ساده"* وھو یقرأ ف�ي روای�ة 
"التشابی�ھ" ل�ك�ات�ب م�ن ال�ن�اص�ری�ة، ت�روي ع�ن 
استغالل ال�ح�ك�وم�ة واألح�زاب ال�م�ح�ظ�ورة ل�ل�ِدی�ن 
وبعض ممارساتھ كما یحدث اآلن بإتحاد الح�ك�وم�ة 
واألحزاب بإستغالل الشعائر ال�دی�ن�ی�ة ل�ی�م�رروا م�ا 
یریدون تمریره من أفكار وأمور ال یرتضیھ�ا أف�راد 
المجتمع، فیما المجتمع قد وقف بعیدا عن اتحادھ�م 
ھذا غیر المعلن لذلك الم�ج�ت�م�ع مس�ت�غ�ل�ی�ن ب�ع�ض 

 الشعائر الدینیة.
كان كثیرا ما حاول ان ی�ن�دم ع�ل�ى الس�ن�وات ال�ت�ي 
قضاھا في الدراسة وحص�ول�ھ ع�ل�ى دك�ت�وراه ف�ي 
اختصاصھ وھو اآلن یسمیھ أصدقائھ بـ "ال�دك�ت�ور 
صاحب البسطیة" إال انھ یعتذر دائما لن�ف�س�ھ ال�ت�ي 

 قدمت ما في جھدھا حتى حصل على تلك شھادة.
كان الضوء شدیدا وھو ینزل على صفحات الروایة 
ف�راح��ت ع�ی��ن��اه ت��ت��غ�ّوش ف��ی�ھ��ا ص�ورة ال��ح��روف 
والكلمات.. أغلق الكتاب وحاول أن ینھض إال ان ید 
صدیقھ "حمید" أبقتھ في مكانھ.. سل�م ع�ل�ی�ھ ف�رد 
السالم وتحرك قلیال لكي یفسح ل�ھ ب�ع�ض ال�م�ك�ان 

 على السجادة وقال:
 تفضل اجلس یا "حمید". -

تمدد على السجادة الصوفیة كما كان یفعل "رافد"، 
فیما خرج بعض الشباب من الخیمة، ونام آخ�رون. 

 قال "حمید" متسائال:
ھل رأیت الھیكل الكونكریني للبنایة المش�ی�دة ف�ي  -

مكان بنایة المحافظة القدیمة ال�ت�ي ھ�دم�ھ�ا ال�رت�ل 
 الخامس بعد أحتالل بغداد؟

 ھز "رافد" رأسھ وأجاب ببرودة كالثلج:
 نعم رأیتھا أكثر من ألف مرة. -

ضرب "رافد" الھواء بك�ف�ھ وھ�و ی�ری�د أن ی�ب�ع�د 
الذبابة الوحیدة الت�ي ح�ام�ت ح�ول م�ك�ان�ھ�م�ا م�ن�ذ 

 لحظات.
توقفت "ستوتة"* ونزل سائقھا ال�ذي ل�ف رأس�ھ 
ب��ی��ش��م��اغ ذي خ��ی��وط س��وداء وس��أل ع��ن أح��د 
المتظاھرین وعندما لم یجده خرج وصعد س�ت�وت�ت�ھ 

 وذھب.
 قال لـ"رافد":

سأقول لك ما یجب أن نفعلھ ھذه اللیلة، علینا أن  -
نسیطر على البنایة تلك ونجعل منھا م�ث�ل ال�م�ط�ع�م 
التركي ونسمیھ "المطعم الذیقاري" تیمن�ا ب�ب�ن�ای�ة 
الثورة التشرینیة في بغ�داد، وع�ل�ى ش�ب�اب س�اح�ة 
الحبوبي أن ینتبھوا لذلك خاص�ة وال�ب�ن�ای�ة تش�رف 

 على جسر الحضارات وھو جسر مھم.
بقي صامتا لبرھة، وكان ینظر الى صاحبھ ب�ع�ی�ن�ي 

 ذئب جائع، سألھ مستفسرا:
 لماذا؟ -

 رد علیھ:
قرأت مرة على الفیسبوك لكاتب من ال�ن�اص�ری�ة:  -

(المطعم التركي كعبة العراقیین وجب�ل "أُح�د": ی�ا 
بنایة المطعم التركي، یا كعبة العراقیین، وی�ا ج�ب�ل 
"أحد"، ان السیطرة ع�ل�ی�ك ھ�و ح�م�ای�ة ل�ل�ع�راق 

وأطفالھ وشبابھ وشیوخھ، ف�إح�ف�ظ أم�ان�ة األب�ط�ال 
العّزل الذین اعتلوك كي یؤمنوا سالمة المتظاھرین 

 في ساحة التحریر.
ان جبل أحد ھو ال�ج�ب�ل ال�ذي ك�ان ب�ع�ض ال�رم�اة 
المسلمین في م�ع�رك�ة أح�د، ق�د س�ی�ط�روا ع�ل�ی�ھ، 
وعندما سمعوا ھتافات النصر، نزلوا من�ھ وت�رك�وه 
مكشوفا، فاستغل القائد خالد بن ولید الفرصة وأخذ 
مجموعة من المشرك�ی�ن واح�ت�ل�وه وم�ن�ھ ض�رب�وا 
المسلمی�ن، اي ان ال�ج�ب�ل م�ن ی�ح�ت�ل�ھ ی�ك�ون ل�ھ 

 النصر.)، وأظھر الكتابة على موبایلھ وأراھا لھ.
 رمقھ"رافد" بنظرة قلقة ال عصبیة فیھا:

كیف نصل لھ�ا وق�وى األم�ن تس�د ال�ط�ری�ق ف�ي  -
 شارع النیل والمؤدي لھا؟

سنتحدث مع بعض الشباب الثائر في الساحة عن  -
ذلك وبعدھا سنبلّ�غ ب�ع�ض الش�ب�اب ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
بسریة تامة الذھاب الى البنایة من أم�اك�ن ك�ث�ی�رة، 
ویجتمعون قرب الجامع ال�ك�ب�ی�ر، وب�ن�ای�ة م�دی�ری�ة 
البلدیة التي صارت جامع�ا ب�ع�د األح�ت�الل، وب�ن�ای�ة 
فندق شبعاد، ونحدد لھم وقتا ألقتحام البنایة بھدوء 

 وانضباط عالي والسیطرة علیھا.
 ھز "رافد" رأسھ موافقا:

یجب أن یأخذوا م�ع�ھ�م ص�ور الش�ھ�داء وب�ع�ض  -
 الالفتات لینشروھا على البنایة.

بعد الساعة الثانیة عند فجر یوم آخر قُ�ط�ع ال�ت�ی�ار 
الكھربائي، وقد ساعدھم ال�ظ�الم ال�ح�ال�ك ف�ي ت�ل�ك 
اللیلة التشرینیة، فكان فرصة لل�ش�ب�اب م�ن ب�ع�ض 
المتظاھرین الذین أخ�ب�رھ�م "س�اج�د" و"ح�م�ی�د" 
وبعض األصدق�اء ال�ذی�ن ع�رف�وا ب�ق�ص�ة ال�م�ط�ع�م 
التركي البغدادي، لالنتش�ار ف�ي الش�وراع واألزق�ة 
للوصول الى الھ�ی�ك�ل ال�ك�ون�ك�ری�ت�ي ال�ذي اخ�ت�اره 
"ساجد" لیكون مثل المطعم التركي ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 

 ذي قار.
ما أزعج "حمید" و"رافد" ابقاء تسم�ی�ة ال�ب�ن�ای�ة 
في بغداد، وكم كان یأمالن بتغییر أھل بغداد اسم�ھ، 
وقد تحقق ما كان یتمناه ب�ع�د أی�ام ع�ن�دم�ا أص�ب�ح 

 اسمھ "جبل أحد" عالمیا.
عند انبالج الساعات األولى من فجر یوم تش�ری�ن�ي 
وقد ھبّت نسمات ب�اردة ف�ي ال�ج�و ت�ج�ع�ل ال�ج�س�م 
یرتعش بقوة، تفاجأ أھالي الناصریة من الساك�ن�ی�ن 

دوى ف��ي   ب�ج�وار س�اح�ة ال�ح�ب�وب�ي ع�ل�ى ص�وت
الجھات األربعة للمدینة القدیمة وھو یھت�ف ع�ال�ی�ا

(بالروح.. بالدم نفدیك یا عراق) قادما من ال�ھ�ی�ك�ل 
 الكونكریتي الذي دعي بـ"المطعم الذیقاري".

تقع البنایة التي مازالت غیر مكتملة ال�ب�ن�اء س�وى 
ھیكلھا الكونكریتي بع�د أن ھ�رب م�ق�اول�ھ�ا وم�ع�ھ 
األموال المخصصة لھ�ا، ق�ری�ب�ا م�ن ن�ھ�ر ال�ف�رات 

/ح�زی�ران" 1وامامھا ساحة كانت تدع�ى س�اح�ة "
/حزیران"، ویق�ع 1فیھا نصب المرأة كتب اسفلھ "

مقابل ھذا النص�ب نص�ب آخ�ر ل�ل�ج�ن�دي ال�ع�راق�ي 
حسین ارخیص شاھرا مسدس�ھ وھ�و واق�ف ع�ل�ى 
جثمان الجنرال االنكلی�زي "ج�ی�ف�رس�ون" ب�ع�د أن 
ارداه قتیال، وبقتلھ قتل في نفوس العراقیین الرھبة 
والخوف من االنكلیز المحتلین الذین احتلوا العراق 

وانتھاء الحكم العثم�ان�ي، وع�ن�دم�ا  1914بعد عام 
دخلت القوات االنكلیزیة الناصریة بعد الغزو، رفعوا 
تمثال الجنرال الممدد والمقتول من النصب وأب�ق�وا 
تمثال حسین ارخیص ف�ق�ط ش�اھ�را مس�دس�ھ ف�وق 

ب�ع�ض   رأسھ كأي عسكري آخر فإنمحى من ذاكرة
أھالي الناصریة من األجیال الت�ي ول�دت م�ن�ذ ع�ام 

 قصة ھذا البطل. 2003
كانت الجماعات التي اتصل بھا "رافد" و"حمی�د" 
قد نفذوا، وبسریة تامة ومنضبطة، ما طُلب م�ن�ھ�م، 
وھم محّملین بصور شھداء ثورة تشرین والالفتات 
الملفوفة ب�ع�ن�ای�ة. ان�ت�ش�روا ف�ي ط�واب�ق ال�ھ�ی�ك�ل 
الكونكریتي للبنایة والتي ك�ان�ت ف�ي ی�وم م�ا م�ق�ر 

 المحافظة وھي تعج بالمراجعین.
فتحت الفتة طویلة من سطح الب�ن�ای�ة ال�ع�ل�وي ال�ى 
الطابق األول مكتوب فیھا (أرید وطنا حرا)، وصور 
الشھداء منت�ش�رة ع�ل�ى ح�اف�ات ط�واب�ق ال�ب�ن�ای�ة، 
والمتظاھرون الشب�اب ی�رددون ب�أع�ل�ى ص�وت�ھ�م: 

 (بالروح بالدم نفدیك با عراق).
أدار رج��ال األم��ن ال��واق�ف��ی�ن ب�دای��ة ش��ارع ال��ن�ی��ل 
المفضي الى نھر الفرات وج�وھ�ھ�م وق�د أذھ�ل�ت�ھ�م 
المفاجأة ھ�ذه ف�رف�ع�وا دروع�ھ�م ال�زج�اج�ی�ة أم�ام 
وجوھھم وھیأوا الھراوات وقنابل الغاز بدقة كامل�ة 

 استعدادا ألي طاريء.

  ص  
"  ارة ا  و روا" 

 

 داود سلمان الشویلي
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 سیمیوطیقا الّصورة بین التحلیل والمقارنة
ارة اا  "ّرة او"ز "د ا ّوا "ا دي   

 

 الناقدة والتشكیلیّة: خیرة مباركي

تتحّول بعض الّصور الفوتوغرافیّة التي تظھ�ر ف�ي 

ص��ف��ح��ات ال��ت��واص��ل   وس��ائ��ل اإلع��الم أو ع��ل��ى

االجتماعي إلى أحداث إنسانیّة، تثیر الجدل وتح�ّرك 

نبض الواقع المشھدي من أجل تن�ش�ی�ط�ھ، وإع�ادة 

استثماره ح�ت�ى یش�ّك�ل م�ف�اھ�ی�م وأف�ك�ار ت�ت�ج�اوز 

الظروف التي أنتجتھا. ولعلّھ مظھ�ر ال�ق�ّوة ف�ی�ھ�ا، 

یجعل منھا صورةً حدثاً، تبقى في الذاكرة اإلنسانیّة 

وتتحّول إلى شاھد ع�ل�ى ال�واق�ع. وأك�ث�ر م�ن ذل�ك 

یمكن أن ت�ت�ح�ّول ھ�ذه الّص�ورة إل�ى وس�ی�ل�ة م�ن 

وسائل النضال ومن أدوات تحس�ی�س ال�رأي ال�ع�ام 

العالمي، مّما یجعلھا رموزا تعبّر عن موقف وتثی�ر 

الوعي. وذلك ألن للفوت�وغ�راف�ی�ا ال�ف�ن�یّ�ة رھ�ان�ات 

جمالیّة وإبداعیّة، یمكن أن تمتع وتقتع، تماما ك�م�ا 

وقع في الثورات العرب�یّ�ة، ون�خ�ص ب�ال�ذك�ر ث�ورة 

العراق. وقد استرعى اھتمامنا العدید من الم�ش�اھ�د 

والّصور الفوتوغرافیّة التي نقلت ال�واق�ع وع�بّ�رت 

عنھ. ولعّل صورة مبنى ال�م�ط�ع�م ال�ت�رك�ي أب�رزھ�ا 

وأعلقھا في الّذھن، أطلق علیھا اسم "ج�ب�ل أح�د" 

قد یكون مرّده إلى ارتفاع البنایة. كما أطل�ق ع�ل�ی�ھ 

اسم "زقورة ال�ت�ح�ری�ر". وھ�ذه ال�ت�س�م�ی�ة ت�ع�بّ�ر 

بدورھا عن علّو ھذه البنایة ومشابھتھا للزق�ورات 

البابلیّة الھائلة االرتفاع التي ب�ن�اھ�ا م�ل�وك ال�دول�ة 

الب�اب�ل�ی�ة،ل�ت�ك�ون وس�ی�ل�ة ل�التص�ال ب�ی�ن الس�م�اء 

واألرض، ص��ّم�م��ت ل��ت�س��ھ��ی�ل ھ�ب��وط اآلل��ھ�ة إل��ى 

األرض. ھ���و "م���ب���ن���ى ح���دی���ث ع���ل���ى ص���ل���ة 

بـ"زقورة أور"، برج المعبد الذي بناه الملك   رحم

أورنمو، یقع في قلب بغداد وھو برج لعبادة االس�م 

الجلیل في العلم العراقي"، كما یقول س�ل�م�ان داود 

محمد. ربما ھي الصورة األكثر تعلّقا بالّذھن، لی�س 

ألنھا متفّردة أو األكثر تأثیرا في الُمشاھد، بل لس�ّر 

خفّي فیھا جعلنا نعقد مشابھة ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن ل�وح�ة 

 La liberté guidant le الحریّة تقود الّش�ع�ب

peuple وھ��ي ل��وح��ة زی��ت��یّ��ة لـ�� دي الك��روا 

(Eugène delacroix )  قد ال ت�ك�ون ش�ب�ی�ھ�ة ،

لھا من جوانب ول�ك�ن ون�ح�ن أم�ام ع�ال�م الص�ورة 

تنبثق صورة تشكیلیّة في الذھن بمجّرد أن تطالع�ن�ا 

الصورة األولى. وھنا یكون حوار ال�ع�ی�ن وال�ذھ�ن 

بین التشخیص والتّجری�د. م�ن ال�ع�ی�ن ال�م�ش�ھ�دی�ة 

الفوتوغرافیّة إل�ى ع�ی�ن ت�ت�ذّك�ر وت�ق�ارن ف�ت�خ�بّ�ئ 

لحظاتھا المكثّف�ة مش�ھ�دا ت�ط�رح�ھ ال�ّذاك�رة. وأول 

مظاھر التشابھ بین اللوحة والّصورة أّن ك�ل�ت�ی�ھ�م�ا 

تعبّران عن الثّورة. فلئن عبّرت اللوحة الزیتیّة عن 

ثورة یولیو ال�ف�رنس�یّ�ة ال�ت�ي ق�ادت�ھ�ا ال�م�ع�ارض�ة 

اللیبرالیّة لإلطاحة بالم�ل�ك ش�ارل ال�ع�اش�ر وإع�ادة 

الجمھوریّة الفرنسیّة، فإن الصورة الفوت�وغ�راف�یّ�ة 

عبّرت ع�ن ث�ورة تش�ری�ن ال�ع�راق�یّ�ة ال�ت�ي ق�ادھ�ا 

الشعب ضد نظام الحكم ل�إلط�اح�ة ب�ھ أیض�ا. وم�ن 

النّظرة األول�ى ی�ت�راءى ل�ن�ا ف�ي ك�ل م�ن ال�ل�وح�ة 

والّصورة ھذا االزدحام لعدد كبیر من الناس، ولئ�ن 

بدْوا في لوحة دیالكروا مقاتلی�ن ب�أی�دی�ھ�م أس�ل�ح�ة 

فإنّھا في الصورة لمواطنی�ن ع�ّزل ی�ح�م�ل�ون ف�ق�ط 

رایة الوطن وھو یرفرف ناصعا نظیفا من كل ح�ق�د 

أو عداء. و قد بدا ھذا االزدحام في شكل ھرمي ل�ھ 

رمزیّتھ ودالالتھ. فقد نلحظھ ف�ي ك�ل م�ن ال�ل�وح�ة 

والصورة الفوتوغرافیّة مكّونا م�ن ث�الث ط�ب�ق�ات: 

مثلت الطبقة األولى في اللوحة القتلى الذین دف�ع�وا 

أرواحھم في سبیل م�ب�ادئ ال�ث�ورة ف�ت�م�دّدوا ع�ل�ى 

األرض كقاعدة یقوم علیھا البناء. ول�ك�ن ال�ق�اع�دة 

في الّصورة من الشباب األحیاء، قد یكون ض�ح�ای�ا 

الثورة منحوھم ھذه ال�ح�ی�اة. وق�د ت�ك�ون دم�اؤھ�م 

ح�ی�اة   الزكیّة ضخ�ت ف�ي ع�روق ھ�ؤالء الش�ب�اب

جدیدة تتراءى لھم في األفق. أّما الطبقة ال�وس�ط�ى 

في اللوحة فھم الثوار الذین یسیرون على ال�ط�رق 

المكتظّة بالق�ت�ل�ى. یش�قُّ�ون ص�ف�وف�ھ�م ال ی�ث�ن�ی�ھ�م 

ب�ن�ور   الموت. وفي الّصورة ت�ألألت ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة

الشباب في وجوه الثّوار مّما یدل على أنھا ل�ی�س�ت 

ثورة جیاع أو فقر بقدر ما ھي ثورة كرام�ة، وھ�ذا 

بیّن في أناقة ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ال�ذی�ن ی�ح�م�ل�ون ف�ي 

أیادیھم العلم العراقي أو ھ�وات�ف�ھ�م ال�ج�وال�ة ال�ت�ي 

یوثقون بھا الحدث. ولكن مع ھذا ف�ب�ال�ّرج�وع إل�ى 

ف��ي  Roland Barthes )) رؤی��ة روالن ب��ارت

س��ی��م��ی��وط��ی��ق��ا الّص��ورة ف��ي م��ق��ال��ھ "ال��رس��ال��ة 

 (Message photographique)  "المصورة

 .Image-Music-text ال��ذي نش��ر ف��ي ك��ت��اب��ھ

أّن الصورة باعت�ب�ارھ�ا رس�ال�ة ت�ت�ك�ون م�ن   یرى

عناصر ثالثة: مصدر الّرسال�ة، ال�ق�ن�اة ال�ت�ي ت�م�ّر 

عبرھا الّرسالة، والمتلقّي. وت�ب�ع�ا ل�ذل�ك، ی�رى أن 

ھ��ن��اك م��رح��ل��ت��ی��ن أس��اس��یّ��ت��ی��ن ل��ق��راءة الّص��ورة 

 Sens ال��ف��وت��وغ��راف��یّ��ة وھ��ي ال��م��ع��ن��ى اإلش��اري

dénotatif وال����م����ع����ن����ى اإلی����ح����ائ����ي Sens 

connotatif.  فال�م�ع�ن�ى اإلش�اري ھ�و ال�م�رح�ل�ة

األولى من الّرسالة وھو ما تلتقط�ھ آل�ة ال�ت�ص�وی�ر 

وفي نقل المصور لمشھد الشباب المتظاھر، ب�ھ�ذه 

الطریقة التلقائیّة كم�ا ت�راه ال�ع�ی�ن ال�م�ج�ّردة، ھ�و 

عملیّة میكانیكیّة بحتة. لكن في المرحلة اإلی�ح�ائ�یّ�ة 

یمكن أن تُفّسر الّصورة استنادا إلى ما ی�ظ�ھ�ر م�ن 

إشارات یحّددھا الّسیاق التاریخي، إذ ھناك عناصر 

أساسیّة التقطتھا عین الكامیرا یمكن أن تفصح عن 

المعاني اإلیحائیّة في الصورة الفوتوغ�راف�یّ�ة. ف�م�ا 

یظھر من لباس المتظاھرین وھیآت�ھ�م وح�رك�ات�ھ�م 

التلقائیّة یمكن أن ی�ؤّك�د ع�ل�ى س�ل�م�یّ�ة ال�م�وق�ف. 

فالمتظاھرون بھذه الوضعیّة، وحسب نظریّة ع�ال�م 

 ( Stuart Hall ) االج��ت��م��اع س��ت��ی��وارت ھ��ول

یشتركون في ثقاف�ة واح�دة، ل�ھ�م خ�ارط�ة ذھ�ن�یّ�ة 

واحدة. ھي ثورة ناصعة لشباب یطلّق�ون ال�م�اض�ي 

بكل صراعاتھ وأحقاده ویت�وّح�دون ف�ي ال�ح�اض�ر، 

وھو مشھد یرمز إلى الوحدة الوطنیة التي تّوجتھ�ا 

ثورة تشرین. بھذا ن�ل�م�س ت�ن�اغ�م�ا واض�ح�ا ب�ی�ن 

شخصیات الّصورة كما في ش�خ�ص�یّ�ات ل�وح�ة دي 

الكروا الزیتیّة رغ�م ح�ال�ة ال�ھ�رج وال�م�رج ال�ذي 

یقتضیھ السیاق التاریخ�ي ف�ي ال�م�ش�ھ�دی�ن. وھ�ذا 

التناغم إنّما أساسھ وحدة المعنى الذي یسع�ى إل�ی�ھ 

الجمیع "نری�د وط�ن". ول�ئ�ن ب�دا ث�م�ن ال�ق�ض�یّ�ة 

واض���ح���ا ف���ي أس���ف���ل ال���ل���وح���ة م���ن ال���ذی���ن 

أرواح�ھ�م، وظ��لّ�وا وق�ودا ی�ت��ق�د ل�ت�ح�ری��ك   دف�ع�وا

العزائم، فإنّھ في صورة "زقورة التحریر" نلم�س�ھ 

عبر اإلیحاء بتصّور بارت، فلیست الكمامات ال�ت�ي 

یضعھا المتظاھرون سوى صورة أخرى م�ت�واری�ة 

ال تنقلھا ع�دس�ة ال�ك�ام�ی�را وھ�ي ص�ورة ال�غ�ازات 

تفصح عنھا الكمامات الخضراء وكأنھا انعاش لھم 

یبّددون بھا سموم اللحظة ویت�ن�ف�س�ون م�ن ج�دی�د. 

كذلك الذي یضع خوذة أمان وسالمة صفراء توحي 

برغبة في االتقاء من الرصاص، إضافة إلى وج�ود 

سیارة إسعاف، كلّھا عناصر توحي بطبیعة الوض�ع 

الّراھن واتباع سبل السالمة وطلب األمان. رغم أن 

  .األغلبیّة اكتفوا بحمل الرایات

 

أّما في أعلى الھرم فلئن ظھرت ماریان األع�ل�ى     

رأسا في اللوحة والشكل ال�ھ�رم�ي، وق�د اع�ت�ب�رت 

تجسیدا استعاریّا وتصویرا آللھة الحریّة. فإنّھ ف�ي 

الزقورة. ی�رف�رف -أعلى ھرم الّصورة سطح البنایة

  فیھا

العلم العراقي وتسیل منھ ش�الالت رای�ات والف�ت�ات 

حملت آمالھم وأرواحھم قربانا للوطن. بھ�ذا ت�غ�دو 

الّصورة الفوتوغرافیّة رسالة مصورة تحوي جملة 

م��ن اإلش��ارات ال��ب��ص��ریّ��ة وال وج��ود ل��م��ن��ط��ق 

االندساس، الكل منسجم وینتظر والدة عراق ج�دی�د 

فتغدو أیقونة تتجاوز بعد لحظة التّصویر التل�ق�ائ�یّ�ة 

وما یمكن أن تنقلھ في ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة إل�ى م�ؤّش�ر 

رمزي تفصح عن�ھ ال�ع�ن�اص�ر اإلش�اریّ�ة "ث�ورت�ن�ا 

سلمیّة" "شبابن�ا أط�ول م�ن أع�م�ارك�م". وك�أن�ن�ا 

بجملة من الع�ن�اص�ر ال�ح�اض�رة (ال�خ�وذة، س�ی�ارة 

االسعاف، الكمامات..) أمام إیحاء بمواجھة الم�وت 

  .بالحیاة . فیزول الرصاص بابتسامة حلم
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أثار أحد األساتذة ف�ي م�ع�رض ت�ع�ل�ی�ق�ھ 

على البیان الموجھ للتدریسیین والطلب�ة 

في الجامعات ال�ع�راق�ی�ة وال�ذي أص�دره 

مجموعة م�ن األك�ادی�م�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 

خ���ارج ال���وط���ن م���وض���وع أخ���الق���ی���ة 

االض��راب وال��ت��ظ��اھ��ر ط��ال��ب��اً ت��وض��ی��ح 

 .الموضوع

ولذلك احتراماً لألستاذ ولرأی�ھ أج�د م�ن 

الضروري إل�ق�اء ب�ع�ض الض�وء ع�ل�ى 

شرعیة اإلضرابات والدور الم�ؤث�ر ل�ھ�ا 

خصوصاً في ظل حكم غیر عادل وب�ی�ئ�ة 

تنعدم فیھا الخدمات وتندر فرص الع�م�ل 

وینتشر الفساد، فھل یمكن التشكیك ف�ي 

 أخالقیات اإلضراب والتظاھر؟

من الطبیعي أن ی�خ�ت�ل�ف ال�ب�ع�ض ع�ل�ى 

الطبیعة األخالقیة لكل إضراب حتى ول�و 

كان في شركة إنتاج بضائع، لكن وج�ود 

اإلضراب ذاتھ یع�ط�ي ص�وت�اً ل�م�ن ی�ت�م 

تجاھل ح�ق�وق�ھ وی�وف�ر ن�ق�ط�ة ان�ط�الق 

  .للمساواة وتحقیق العدالة

لكنھ یج�در وض�ع أي م�الح�ظ�ات ح�ول 

أخ���الق���ی���ات اإلض���راب ف���ي الس���ی���اق 

القانوني. اإلضراب لیس عصیاناً مدنی�اً، 

إن�ھ ق�ان��ون�ي، ومس�م��وح ب��ھ ف��ي إط��ار 

الدستور. لق�د ت�ح�ق�ق ھ�ذا ال�وض�ع ف�ي 

ال��ع��ال��م ال��دی��م��ق��راط��ي ت��اری��خ��ی��اً بش��ق 

األنفس. اإلض�راب ی�وف�ر ض�م�ان�ة ض�د 

االستغالل، وحم�ای�ة ل�ل�ع�ام�ل�ی�ن (س�واء 

ك��ان��وا ط��الب��اً أو ع��م��االً أو أط��ب��اء أو 

معل�م�ی�ن) ف�ي ح�ال�ة حص�ول خ�ل�ل ف�ي 

السلطة. من الواضح، ھناك ال�ع�دی�د م�ن 

الشروط المسبق�ة ال�ت�ي ی�ج�ب ت�وف�رھ�ا 

لیصبح اإلض�راب م�ب�رراً أخ�الق�ی�اً. ف�ي 

حالة اإلضراب ضد الحكومة في الع�راق 

تطرح تساؤالت: ھ�ل ال�ح�ك�وم�ة ع�ادل�ة 

ومنصفة أم فاسدة وتمثل مجموع�ة م�ن 

السّراق؟ ھل الحكومة تبني البلد وتطور 

اقتصاده أم أھ�م�ل�ت ال�ب�ل�د وال�م�ج�ت�م�ع 

واالقتصاد؟ ھل الحكومة توفر الرفاھ�ی�ة 

وال��ت��ق��دم أم تس��اھ��م ف��ي نش��ر ال��ج��ھ��ل 

  والتخلف؟

شيء طبیعي أن ی�ھ�دف اإلض�راب ال�ى 

اإلضرار بمصالح ال�ح�ك�وم�ة أو ال�ق�وى 

السیاسیة والقوى ال�م�ن�ت�ف�ع�ة ال�ح�ال�ی�ة. 

الحكومة ستّدعي أن العمل (وھنا ت�ع�ن�ي 

بھ التدریس) الذي نقوم بھ ھو مصل�ح�ة 

عامة، وإذا انسحبنا م�ن ع�م�ل�ن�ا، ف�إن�ن�ا 

نؤذي الشعب. یعتمد مقدار الضرر ال�ذي 

یقع على أي مجال ون�وع م�ن ال�م�ن�اف�ع 

كالضرر المحتمل م�ن األط�ب�اء  -العامة 

ال��م��ض��رب��ی��ن ی��ك��ون أك��ب��ر م��ن الض��رر 

ال��م��ح��ت��م��ل ال��ذي ی��ح��دث��ھ األس��ات��ذة 

ال��م��ض��رب��ی��ن. األض��رار ال��ت��ي ن��ل��ح��ق��ھ��ا 

بطالبنا في اإلضراب قد تكون كبیرة (إذا 

ما افترضنا أن الطالب یتعلمون حقاً ف�ي 

جامعاتنا) ولكن أعتقد أن الضرر ھنا ل�ھ 

ما یبرره، وس�أح�اول ال�دف�اع ع�ن ذل�ك 

أدناه، ولكن حتى لو كنت ال تتف�ق م�ع�ي 

حول ھذه الق�ض�ی�ة، ف�إن�ن�ي أھ�دف إل�ى 

توفیر طریقة للتفكیر بوض�وح ح�ول م�ا 

  .قد یبرر ھذا النوع من الضرر

أوالً، یجدر التفكیر أبعد قلیالً من طبی�ع�ة 

الضرر، وم�ا ھ�و ال�دور ال�ذي ی�ل�ع�ب�ھ. 

الطالب لیس متفرج�ی�ن أب�ری�اء ف�ي ك�ل 

ھذا، إنھم المضربون ونحن المشارك�ی�ن 

ولیس الع�ك�س. ال�ط�الب ھ�م م�ن ی�ق�ود 

اإلضراب، وھم من ی�ق�ررون اس�ت�م�رار 

اإلضراب أو العودة الى مقاعد الدراس�ة. 

ومع ذلك، األذى الذي ی�ل�ح�ق ب�ال�ط�الب 

یُعد جزءاً أساسیاً من اإلضراب، وی�ج�ب 

أن نواجھ ھذا األمر ألن ما ی�ف�ت�رض ان 

یحققھ اإلضراب ھو المكافأة وال�م�ن�ف�ع�ة 

  .والفائدة التي تفوق األذى

ھنا ھو السبب. یحدث اإلضراب ع�ن�دم�ا 

ال ینجح أي إجراء آخر. وھ�ذا ب�ب�س�اط�ة 

ما یحدث حالیاً، فما ال�ذي ی�ج�ب ع�ل�ی�ن�ا 

فعلھ؟ ھل یجب ع�ل�ی�ن�ا ب�ب�س�اط�ة ق�ب�ول 

الظلم؟ إن التاریخ الحدیث یرینا كیف أن 

م�ن�ع االض�راب ف�ي ع�ھ�د ن�ظ��ام ص��دام 

حسین قد أضعف قدرة الشعب ال�ع�راق�ي 

على احداث التغییر. وھذا ما حرمنا م�ن 

قوة العمل الجماعي. بی�ت ال�ق�ص�ی�د م�ن 

الوحدة ھو أننا أقوى معاً. ی�ج�ب ال�ع�م�ل 

بش��ك��ل ج��م��اع��ي، وب��ال��ت��ال��ي ال ی��م��ك��ن 

للحكومة أن تّحرض بعضنا على ب�ع�ض 

ك���أف���راد. ع���الوة ع���ل���ى ذل���ك، ن���ح���ن 

باألضراب قد نضر ب�م�ص�ال�ح اآلخ�ری�ن 

فھنا یمكن أن نضر ب�م�ص�ال�ح أص�ح�اب 

المط�اع�م ف�ي ال�ج�ام�ع�ات ع�ل�ى س�ب�ی�ل 

المثال، وقد یؤث�ر ع�ل�ى ال�ط�الب إال إذا 

ك��ان��وا ھ��م م��ن ی��م��ارس��ون االض��راب 

لتحقیق قضیة وطنیة علی�ا ی�ع�ت�ب�رون�ھ�ا 

أھ���م م���ن وج���ودھ���م ف���ي الص���ف���وف 

ھ�ذا أم�ر ال   –الدراسیة. في ھذه الحالة 

  .مفر منھ

بعبارة أخرى، اإلضراب ھ�و ش�ك�ل م�ن 

أش��ك��ال اإلك��راه. ن��ری��د أن ن��ج��ع��ل م��ن 

المستحیل أن تقول الحكومة أو ال�وزارة 

"ال" ل��ن��ا. إن الش��روط ال��م��س��ب��ق���ة 

ل��إل��ض��راب ال��م��بَ��رر ھ��ي أن ال��ط��الب 

والتدریسیین عرضوا األسباب المتعل�ق�ة 

بتحقیق العدالة والقض�اء ع�ل�ى ال�ف�س�اد 

وج��م��ل��ة م��ن ال��م��ط��ال��ب ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق 

بالمھنة، ولكنھم فشلوا في تحقیقھا. كما 

قلت، فإن الحق في اإلضراب ھو حمای�ة 

ضد االستغالل. لدین�ا ال�ح�ق ف�ي اج�راء 

ممارسات قانونیة قد تؤثر على مصال�ح 

الغیر عند تجاھل طلباتنا المعقولة. قارن 

ذلك مع ھذا الم�وق�ف: ت�خ�ی�ل أن ی�غ�ش 

طالب في االمتحان. لدینا نظام قائم على 

األسباب لمنع ال�غ�ش (ن�وض�ح أن�ھ م�ن 

الخطأ وغی�ر ال�ع�دل ان ت�غ�ش) ول�دی�ن�ا 

سبب عم�ل�ي ك�اح�ت�ی�اط�ي (إذا غش�ی�ت، 

فس��ن��ت��خ��ذ ب��ح��ق��ك إج��راءات ع��ق��اب��ی��ة). 

اإلجراء العقابي كترسیب الطالب طبیعی�اً 

سیكون ضاراً بشكل أساس�ي ل�ھ وأیض�ا 

للجامعة، ولكن ھذا ھو الس�ب�ب ف�ي أن�ھ 

اجراء ف�ع�ال، ول�ھ�ذا ھ�و اج�راء م�بَ�رر 

ع��ن��دم��ا ف��ق��ط ی��ف��ش��ل ك��ل إج��راء آخ��ر. 

الخال�ص�ة إن�ھ ب�أض�راب�ن�ا ك�أس�ات�ذة ق�د 

نفرض أض�راًرا ع�ل�ى ھ�ذا ال�ج�ی�ل م�ن 

الطالب، لكننا نأمل أن ت�ت�م�ك�ن األج�ی�ال 

القادمة من الطالب م�ن االس�ت�ف�ادة م�ن 

نظام جامعي حر ومستقل وت�زدھ�ر ف�ی�ھ 

الحریات االكادیم�ی�ة وی�ت�م ف�ی�ھ اح�ت�رام 

  .األستاذ

 

على نطاق أوسع، ف�إن اإلض�راب ع�ادة 

ما ھو أكثر من مجرد كون�ھ ی�دور ح�ول 

ال�ق��ض�ی��ة ال��م�ط��روح�ة. اإلض�راب ل�دی��ھ 

رسالة معبرة. معظم األساتذة الم�ؤی�دی�ن 

لألضراب أو المشاركین في التظ�اھ�رات 

ھنا یطالبون بأكثر من م�ج�رد ح�ق�وق�ھ�م 

المھنیة أو المعاشات التقاعدیة الخاص�ة 

بھم: إنھم یرسلون رس�ال�ة م�ع�ب�رة إل�ى 

الحكومة والوزارة. بالنسب�ة ل�ل�ك�ث�ی�ری�ن 

منھم، تتمثل الرسالة في أن�ھ�م ی�ری�دون 

وطناً ال مكان فیھ ل�ل�ف�اس�دی�ن وج�ام�ع�ة 

تمثل مصالحھم ومصالح الطلبة وم�ك�ان�اً 

للتعلم والتدریس ولیست ملكا لح�زب أو 

قوة سیاسیة. طالبنا لیسوا مستھل�ك�ی�ن، 

وطریقة القس�ر ال�ف�وق�ي ل�ی�س�ت أفض�ل 

ط��ری��ق��ة إلدارة ال��ج��ام��ع��ات. االض��راب 

أحیاناً یظھر أننا على اس�ت�ع�داد ل�ل�ق�ت�ال 

والتضحیة من أج�ل ال�م�ب�ادئ الس�ام�ی�ة 

التي نقدرھا ونقدسھا. ب�رأي أن ال�ح�ق 

القانوني في اإلضراب ھو حق فعال، إنھ 

ی��ح��م��ی��ن��ن��ا ك��أس��ات��ذة وط��ل��ب��ة، وی��م��ك��ن 

استخدامھ، وأتمنى أن ی�ت�م اس�ت�خ�دام�ھ 

 .بطریقة حكیمة

ا وا 

 ة وااب ا 

 
 أ.د. محمد الربیعي

 ء م 

ن اأ  
 

 

 

 

 

 شعر حر : د. منى فتحى حامد

 

 یا زھرةً فوق ضفاف النیل

أضاءت شموع الھوى والقنادیل سابحة من ھنا إلى ھناك عاشقة للروایة 

  والقصةوخیال األساطیر

 بدایةمن أمیرة الثلوج البیضاء

  حتى شھرزاد

 و رومانسیةبلقیس وچولییت

  تسدلین ستائرِك من أعلى منصة مسرح أم كلثوم

  كي تشعرین بلذة و دفء الغرام من أغنیاتھا

 .. مع سمر قمرِك طوال اللیل

  :مفاجأة

  لمحت كوكب الشرق عشقي إلیھا فََمست جبیني بأناملھا

  و ھمست بنضارة احساس فَنھا

  « بعید عنك وأمل حیاتي والحب كلھ وھجرتك واألطالل »

  فبكت عیناي من أمامھا

  و كان یلمحني من بعیٍد قلم ابراھیم ناجي

 فترقرقت مشاعرھما تجاه بكائي

  و دمعاتي

 فزادھم االشتیاق للدنو بالقرب من احاسیسي

 !! وسألتني الراقیة.. لماذا

 ...تعجبت واندھشت من سؤالھا

  ألسُت كتاباً مقروًء لعینیّھا

 أنثى عاشقة للحیاة والمودة

 ھاویة للمشاعر

  من نبِض نزار عاشقٍ 

 ُمنیّتي السكن فوق سحب بیضاء

جیراني من طیور النورس   تخلو من غیوم و شھب حارقة

  تالحق جلبابي  الصافیة

 و تدثر ثیابي

  ممتلئة بأطوار موسمیة متنوعة

  من فصول ربیعیة

  حتى أوھام خریفیة

 مغمورة بالسحر و الشعوذة

  من أفئدة ماقتة و مظلمة 

 لشموس العشق والرغبة

  نحو مشاعر جیاشة للخیرواالبتسامة

  صراخ یعلو أوراق الخریف

  ینادي إلى عودة الروح

 ..بعد غیاب زمن

 ..تنادى الحبیب الحتضان الدفء و عالم السعادة

 .. ترجوه الستعادة كل معاني الغرام و االشتیاق بین رجل وامرأة

  ھا ھوَّ نظام كونيَّ 

 ..كأسھا من نبیذ أحالم الوسادة  یُلملِم اآلھات والشجن فى بوتقة

  تریاق أَسكرني

 ..من زخات ثلوج الخریف المتأللئة

  فتبسم ثغري

  إلى كوكب الشرق سیدتي

  و توجني إكلیل الخجل من انصات و نظرات ابراھیم ناجي

 :وأجبتھا

  إنني نجمة ُخلِقَْت من بریق مقلتیّْھِ 

  یؤسرني خریف نبضي إلى عشقھ األبدي

 فإلى ھواهُ حنیني وغرامي

  فمنھ عشٌق الدنیا

 ..وإلى جناتھ القُدسیة والعبادة
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 قمت من نومي على لمسة ید تھزني وتأمرني بالصحو.
 فتحت عیني لم أجد غیر طفلتي نائمة في ھدوء..

 أحكمت غطاءھا الذي أبعدتھ بضربات رجلیھا المتصلة ..
 نمت..

سمعت صراخ طفلتي وبكاءھا .. صحوت .. رأی�ت�ھ�ا ن�ائ�م�ة .. 
 وتكشیرة على وجھھا ..

ووضعت یدي على جسدھا وقرأت قرآناً.وحاولت النوم.. ت�ع�ذر 
  النوم واستحال ..

  بدأ یومي مبكًرا قبل اآلذان األول ..
أؤكد لروحي بأنھ ال یجدر بالقلوب الكبیرة أن تذیع اضط�راب�ھ�ا 

  الذي تشعره .. بعدھا
 أدھشتني حالة الرضا والسكینة التي شملتني.

مرت ساعتان .. صحت أبنتي من نومھا وساعدتھا في ارت�داء 
  مالبسھا وحملت أنا حقیبتھا

 مدرستھا..AUTO  ونزلت معھا حتى ركبت
بعدھا تسربت األصوات المختلطة بالنوم في رحل�ت�ھ�ا الح�ت�الل 

  كل شئ،
" الش��ارع " ، " ال��ھ��واء "، "واق��ت��ح��ام ص��ری��ح           

 للسمع" ..
جلست على كنبة مریحة الم�ف�ض�ل�ة .. ش�ع�رت بص�داع .. ب�دأ 

  االنسحاب إلى الداخل مواصالً رحلة
شائكة ومعقدة من عالقات أسرة فت�ت�ھ�ا وخ�رب ك�ی�ان�ھ�ا زم�ن 

 قوي قادر على التدمیر ..
 مر وقت .. صرت بعده كیانًا غیر قادر على شئ ..

*** 
سمعت خبطات طفلتي القویة على الباب .. فتحتھ .. رأی�ت م�ا 

  صدع كیاني .. طفلتي
أصبحت اثنتین .. األخرى تش�ب�ھ�ھ�ا .. ت�ل�ب�س ن�ف�س م�الب�س 

  مدرستھا .. تحمل نفس حقیبة
كتبھا .. تسریحة شعرھا .. طولھا .. حذائھ�ا .. نس�خ�ة أخ�رى 

 منھا .
إحداھما تصرخ .. تحیرت أیھما طفلتي ! .. ھ�ل ال�ت�ي تص�رخ 

  ؟ .. أم األخرى التي تصر على
 النزول وأعطتنا ظھرھا ..

وأنا في حالتي ھذه .. قلت لنفسي .. طفلتي ھي ب�ال�ت�أك�ی�د م�ن 
  طلبت مساعدتي بصراخھا

 كي تعود األخرى إلیھا وتدخل معھا البیت.
 ما تركتھ ھذه الرؤیة للبدیل خلخل جزًءا من كیاني.

 
*** 

 انتقلت إلى مكاٍن أخر.
حجرات فوق سطح بیت .. البیت عاٍل .. الحج�رات ص�غ�ی�رة .. 

  السلم بعض أجزائھ مھشمة ..
عند الصعود أحس بأن سقوطي محتمل جّدا .. ف�أخ�اف .. أم�ا 

  الفزع فھو احتمال سقوط أحد
أف��راد أس��رت��ي .. أع��ی��ش ل��ح��ظ��ات ك��اب��وس��ی��ھ ح��ت��ى ی��ج��ت��م��ع 

 الكلفأطمئن وأھدأ.
 

******* 
الیوم اُرتب المكتبة .. ب�ع�د أن اق�ت�ط�ع�ت ج�زًءا م�ن ال�م�ط�ب�خ 

  وألحقتھ بالصالة .. لزیادة حجم
 المكتبة ..دخل حوض المطبخ إلى جوار المكتبة ..

كنا نحم�ل أن�ا وھ�و ال�ك�ت�ب ال�م�ت�راك�م�ة أم�ام ال�ح�ج�رات إل�ى 
  المكتبة .. رأیت كتبًا في الحوض ..

 غضبت منھ لعدم اھتمامھ بوضع الكتب في مكانھا الصحیح ..
  فجأة..

رأیتھا أمامي توبخني وتھددني بأال أن�ف�ع�ل أو أغض�ب م�ھ�م�ا 
 فعل .. وإال ستفعل بي ما ال

أط��ی��ق��ھ .. وق��ف��ُت إل��ى ج��واره ول��م أن��ط��ق .. ن��ظ��رت إل��ی��ھ 

 مستفسرة !! لم یھتم ؟؟ وواصل تصفحِ 
 ما یحملھُ من مجلد فنون عصر النھضة ..

أما ھي فواصلت تھدیدھا ..امرأة عجوًزا نحی�ل�ة .. ب�ی�ض�اء .. 
  جمیلة .. ذات نظرة تربك

 من یراھا .. وتحس صدق تھدیدھاو قدرتھا على الفعل.
 عندما اعتدت وجودھا وتحرر لساني سألتھ : من ھذه ؟.

 أنشغل في كتاب أخر ولم یرد !.
أما ھي فردت عل�ى س�ؤال�ي ل�ھ ب�ث�ق�ة ال�واث�ق م�ن ق�درات�ھ : 

  قریبتھ ..
سألت�ن�ی�س�ؤال آخ�ر .. ھ�ل   وعندما حاولت أن أستفسر أكثر ..

  ذھبت في األیام
األخیرة إلى شیخ یقرأ الطالع ؟ وعرفت منھ بأن سحًرا ُكتَِب .. 

 لم یكن موجوًدا من قبل ..
 جف حلقي .. وضاق صدریغیر قادرة على استنشاق الھواء ..

واصلت ھي كالمھا باستھتار .. أنا من فعلت ھذا !! .. ع�م�وًم�ا 
  ما فعلتھ غیر مؤٍذ بالدرجة

المطلوبة .. انتبھي إذا فعلت ما یغضبھ سأفعل ما ی�ل�ی�ق ب�ك .. 
 و..... ولم تكمل.

 
******* 

وجدتني في مكان بجوار س�ور ص�غ�ی�ر أم�ام ح�ج�رات ك�ث�ی�رة 
  متھالكة .. على سطح بیت وكمیة

متالحقة من األتربة أراھا على البعد .. سم�ع�ت ب�ع�دھ�ا ص�وت 
  انھیار .. قمت من جلستي

حتى أتمكن من الرؤیة .. رأیت تصدًعا بحجرات س�ط�ح ق�ری�ب 
 من بیتنا ..

األطباق المعدنیة الخاصة بالدش كثرت ف�وق أس�ط�ح ال�ب�ی�وت 
  المتھالكة.. ومع ارتفاع درجات

الحرارة .. والثقل الواقع على أسطح البیوت المت�ھ�ال�ك�ة ح�دث 
  التصدع المخیف .. إال أن البعد

 عن المكان طمأنني قلیالً..
 وفي لحظة ..

رأیت نفسي داخل تفاصیل الحدث تماًما .. أصبح س�ط�ح ب�ی�ت�ن�ا 
  مالصقًا للبیت المتصدع ..رأیت

الحجرات الم�ن�ھ�ارة .. ظ�ل�ت ت�ع�ل�وھ�ا األط�ب�اق ال�م�ع�دن�ی�ة .. 
 فصرخت لنجدة من فیھا ..

ظھر شخص أعرفھ .. " وھو " من یجل�ب األط�ب�اق لس�اك�ن�ي 
  المنطقة .. ضحك ساخًرا من

فزعي .. قائالً : الحجرات فارغة من ساك�ن�ی�ھ�ا .. ول�م یس�ق�ط 
  سوى سقف حجرتین .. اغتظت

من برودة كالمھ .. وأُلھمت بفتوى سریعة .. رغبة في اتھام�ھ 
  بأنھ السبب في الكارثة .. وأن

المعدن المصنوع منھ الطبق غیر مطابق للمواصفات الخ�اص�ة 
  بتحمل الحرارة التي قد تصل

في بعض الموجات لدرجة تقترب م�ن االش�ت�ع�ال .. وال�ج�ھ�از 
  الملحق بالطبق غیر مناسب

 لالحتماالت التي قد تعصف بالمناخ.
أبتسمباستھتار قائالً : األطباق سلیمة .. وإن�م�ا الش�ره ل�رؤی�ة 

  مایحدث بالخارج !! .. وأیًضا
الرغبة الجامحة لرؤیة الممنوع.. والمحرومون في حاجة إل�ى 

  لإلشباع.. ھل ھذا ذنبي ؟
 أم ذنب الجوع وعدم اإلحساس باالكتفاء ؟.

أنظري .. مشیًرا إلى سیدة تربط رأسھا بغطاء أسود .. ھل ھذه 
  أنثى ؟ .. أجیبي بما
 یرضي ضمیرك ! ..

 ضقت من وقاحتھ .. وانصرفت لمتابعة توابع االنھیار ..
سمعت صوت انھیار في السطح من الناح�ی�ة األخ�رى .. أك�ث�ر 

  حدة ..
 صوت االرتطام مزعج ومخیف ..

أحاول الھرب من رؤیة الت�ص�دع ال�ق�ادم .. غ�ی�ر ق�ادرة ع�ل�ى 
  مواصلة التنفسورؤیة موجات

التصدع .. االرتطام یشتد .. خبطات قویة كالمطرق�ة .. ف�ت�ح�ت 
  عیني ..

 وجدتني جالسة على كنبة بمدخل البیت.
أنفاسي متالحقة .. انتبھت وأحسس�ت ب�واق�ع�ی�ة م�ا ح�ول�ي .. 

 أستمرتواصل الخبطات قویة ..
إنھا طفلتي العائدة من مدرستھا .. وال�ح�ام�ل�ة ح�ق�ی�ب�ة ك�ت�ب�ھ�ا 

  الثقیلة .. والتي تفضل دائًما
 الطرق بحذائھا عندما ال أستجیب بسرعة لدق جرس الباب .

سمعت صوت ندائھا وبكائھا .. فت�ح�ت ال�ب�اب وأن�ا ج�الس�ة .. 
  المتني وھي تواصل بكاءھا لعدم

 استجابتیونزولھا لسلم البیت عدة مرات تبحث عني.
ضممتھا لصدري ووجدتني أبكي .. عندما رأت دموعیمسحتھا 

  بیدھا قائلة : " ماما ماذا
  حدث ؟ " ..

 تمتد رعشتي إلى صوتي وقلت : الشئ !!.
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 بولص االشوري

 
 الطائفیة الحمقاء،  حكومة

 منذ ألفین وثالث شمسیة،

 قسمت الشعب العراقي سیاسیاً 

 الى ثالث ذئاب بشریة،

 ویثبتون المحاصصة الطائفیة،

 والوظائف والموارد االقتصادیة والبشریة،  لتقسیم السلطات

 حرموا الشعب من ثرواتھ الكبیرة،

 من دماء الشعب ،  وبنوا لھم

 قصور ھم العالیة في عواصم الدنیا،

  خلفاء وأمراء اخر زمان الیأسِ   كأنھم

 ومرت األعوام الثكلى الحزینة،

  افتعلوا الحروب والدواعش

 المذھبیة،

 وفتحوا ابواب العراق لالرھابیین

وشرّدت آالف العوائل من مدنھا أآلمنة الى ّخیام عاریة تحت 

  رحمة

 الصیف والشتاء القاسیة،

  والحكام الخونة یثرثرون فوق

 المنابر الدولیة عن الدیمقراطیة المذھبیة ،

 بمباركة المرجعیة الدینیة،

 الن المرجعیة القانونیة عاطلة عن العمل في اجازة طویلة،

وھنا تمخض المخاض بین عقول الشباب الثائر ضد أعمالھم 

 الفاسدة،

بمجامیع ثوریة تحت  2019في التشرین االول   وانتفضوا

 نصب الحریة،

  وصدحت اصواتھم كالعاصفة، تدور

 وأشعلوا المشاعل الحمراء ،

في شوارع العراق ألضاءة ظالم الحكومة وإسقاط جدار 

 الطائفیة ،

  وھاج الشعب العراقي لالنضمام الیھم

الشباب بعمر الزھور في بغداد والبصرة   وسقط الشھداء

 وبابل والناصریة وكربالء والنجف المقدسة،

  كأنھا امطار خریفیة السقاط أوراق

 الحكومة الصفراء في مزبلة التاریخ،

 وتناقل االعالم العالمي اخبار المجزرة،

 والحكام القتّلة متمسكین في كراسیھم الزائلة،

 وأمریكا وأألمم المتحدة واالتحاد االوروبي والروسي،

 صامتون كاالصنام ،ما عدا بیانات ھزیلة،

 انتفاضة الشباب نازل اخد حقي،

 اصبح نشیدا وطنیا لكل العراقیین

 السقاط نظام حكومات المحاصصة الطائفیة،

 نحو بناء دولة مدنیة؟

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

 ٢٠١٩االحد االول من كانون االول 
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مسعورةُ البنادق متخمة ٌرص�اص�اُت أن�ی�اب�ھ�ا م�ن�ش�اٌر أع�م�ى نش�رْت 

أحالمنا على حباِل الخیانِة ذئاُب الوطِن المنكوب بـ� غ�زوات�ھ�ا ف�ت�ك�ْت 

تنھُش مواسَم نیسان األجرد أزھارهُ شّوھْت عطرھا مؤامرات جی�ران 

السوء عناكُب رقطاَء نسجت الخراب في نفوسھا المظلمة ال ت�رى إالّ 

قُبحھا تبذرهُ ھنا وھناك بیَن قطیٍع أدمَن األفیون (سكارى وم�ا ھ�م بـ 

سكارى)* أنھكْت عقولھم (أفكاٌر متطایرة)* تُلھُب ظھورھم المحن�ی�ِة 

سیاطُ  الخرافِة تؤّجُج الفتنة تذبُح أحالمنا في وضِح الحقیقة تُرس�ل�ھ�ا 

عاریةً إلى إیواِن سلطانھا األحمَق ی�ن�ك�ُث ث�غ�رھ�ا ال�ب�اس�َم ال�ح�زن بـ 

 ِمخْصرتِھ العرجاَء جیَّش أمنیاتھُ المجنونة فتكْت في البالد .

 ُب اان اِ ار

 / بغداد كریم عبدهللا

د   رام !. 

 د. ولید جاسم الزبیدي / العراق
 .)..بمناسبة ذكرى رحیل الشاعر الكبیر بدر شاكر السیاب(
 

 كرسٌي شاغٌر، ینتظُر ارتماَء جسد،
 مساٌء یتثاءُب بارُد األصابع

 ..یتیٌم وجھُ األرض یشتھي قُبلةَ السماء
  الّساعةُ ترتجُف عقاربُھا ، یُجفلُھا الّرقاص،

 تبدأ الدورةُ الدمویةُ مع كیمیاء الكلمة
 لتؤلَف كاتدرائیةً بألوان الطاووس

 مآذُن تنتصُب فوَق معبٍد غریق
 ُمطلقاُت األسماء؛ األشیاء

 تستعرُض .. تنتشُر .. تصعُد ألعاباً ناریةً 
 ..في سیمیاء الصورة

 تنفُث فحیحھا في الالشيء.. الالمعنى
 في معقِل الّروح متخطیةً جزیرة السندباد

 .......في بساتین أبي الخصیب والّسیبة
 ...ینطلُق : بویُب... الفراُت... التایمس

 ..تتشكُل شناشیُل ابنة الجلبي نوارَس، تمسُح جباهَ الصیادین
 ..الّسندباُد یعوُد متعباً.. یحجُز غرفةً في فندق حمدان
 ...بینما: تموز، المسیح، عشتار، غیالن، الجواھري

 ..ینصبوَن خیمةً للنابغة لیبدأ مربٌد جدید
 ...تجربةٌ في قفص: مطٌر...مطٌر.. مطرْ 

 ..فوَق منزل األقنان: تنشُر غسیلھا أقباُل، ال تأبِھ الطوفان
 موُج األساطیِر، غاباُت رموٍز یتحّرُر الشكُل،

 یكوُن الكالُم تكنولوجیا،
 ..مطــــٌر...مطـــٌر...مطـــــرْ 

 یثقُب األرَض الیباب
 ویتیھُ في الطرقاِت حفّاُر القبور

  ما بیَن بغداد ومھیجران القصائُد الكھفیةُ 
 تدّق أبواب المطابع

 زلزاُل النّفس ، نافورةُ الحیرِة والُسكرِ 
 بیَن اختیار اللون، الثوب، الّشراب

 الضّد یتحّور، یتحیُّر، یتمحوُر،
  یكوُن ثقُب األوزون سرطاناً 

 ینطلُق حفّاُر القبور من انحباس األراجیح
 یبحُث عن موتاه في شوارع النّدى

 وفي عیون مْن یحب،
 ...یقُف تمثالُھُ یُخرُج لسانھُ 

 المومُس العمیاُء تُبصُرهُ فَھّم بھا،
 في مشغل اللیل ، في تشریح الجسد،

 كاَن المبضُع یعمُل ، ینحُت رسماً منظوریاً 
 لصورِة : ھل كاَن حباً..؟

 ..ُمطلقاُت األشیاِء حماماٌت في فضاءات
 أشباٌح تدوُر في فلِك القماِط والكفن

 تدعوهُ نحو ساحِھ البعید
 ....غریٌب على الخلیج

 ..!!.بانتظاِر سفینٍة قادمة

  دراسة نقدیة

 خلفیة مقدماتیة :
   قراءة في كتاب (النقد النظیر) للكاتب إیھاب حسن 

 ت ا أم)
(ا ا  وإ 

 
 
 

 حیدر عبد الرضا
 
 
 
 

أن عملیة الدخول إلى عوالم الناقد والباحث إی�ھ�اب حس�ن، ت�ت�ط�ل�ب م�ن�ا ض�رورات ف�ھ�م�ی�ة  
وتثاقفیة خاصة، في الوقت الذي فیھ یلوح إیھاب عبر افكاره في كتابھ (النقد النظیر) و ك�ت�اب 
(الخروج من مصر / سیرة ذاتیة)  وكتاب (براءة جذریة : ال�روای�ة األم�ری�ك�ی�ة ال�م�ع�اص�رة) 
وكتاب (إرث العائلة) وكتاب (تقطیع أوصال أورفیس) ومجمل ھذه ال�م�ؤل�ف�ات م�ا أخ�ذ م�ن�ھ�ا 
یتراوح ما بین حدود النقد األدبي من حیث الجملة  وسی�اق اإلنش�اء ال�م�وض�وع�ي وم�ح�ت�وى 
خطابھ الشكلي دون توافر أیة حدود تقویمیة أو معیاریة للنقد األدبي الج�اد، ف�ی�م�ا راح ك�ت�اب 
(النقد النظیر) یشغل لذاتھ ذلك اإلحیاز المتمرد والرافض لم�وق�ف�ی�ة ال�ن�اق�د األدب�ي ح�ی�ث راح 
یتحفز حول مھام الناقد األدبي النمطي، مشیرا إلى كونھ ال یتخلى عن طابعیة أدواتھ و رؤی�ت�ھ 
الشخصانیة في دراسة النص المطروح نقدا. أن القارىء لكتاب (النقد النظ�ی�ر) ل�رب�م�ا ی�ع�ای�ن 
موقف إیھاب حسن في وضع منھاجیة غریبة لذاتھ الكت�اب�ی�ة وال�ت�ي أخ�ذ ی�زع�م ل�ن�ف�س�ھ م�ن 
وراءھا كھذه التي حلت بنا في ھذه الفقرات : (في ھذه المق�االت ل�م أك�ت�ب بص�ف�ت�ي ن�اق�دا أو 
باحثا .. و لم انتحل شخصیة الشاعر أو الروائي أو الكاتب المسرحي .. ولكني أح�اول أن أج�د 
صوتي في األشكال الفردیة التي یقتضیھا التأمل أحیانا. / النقد النظیر) لھذا السبب ظ�ل�ت األن�ا 
النقدیة المفھومیة لدى إیھاب بعیدا عن حدود مصدریة التجنیس والتع�ری�ف وال�ت�ص�ن�ی�ف ف�ي 
غیاھب المصطلح النقدي المابعد الحداثوي، ودخولھا المباشر في آلیات خطاب ترتسم مالمح�ھ 
في أفق انشطاریة الذات المفكرة والمتحررة، دون أدنى أحكام أو قیود نوعیة م�ع�روف�ة األف�ق 
النقدي وأیدیولوجیة النص المناظر. أن عوالم رؤى إیھ�اب حس�ن ردی�ف�ة ل�ف�اع�ل�ی�ة ال�خ�ط�اب 
النمطي في التجنیس، فھو في منجزه المؤلفاتي، غدى یعكس ثمرات و معارف و ثقاف�ة (األن�ا 
الشخصانیة) دون إلزامھا بشرائط مشروعیة الھویة التجنیسیة. لذا نجده یزعم لذاتھ مثل ھ�ذا 
الكالم : (لقد شاھدنا ھذا النقد یحدق طویال في العالم بعیني أبوللو الصامتین .. ھل یم�ك�ن أب�دا 
أن نراه یشارك مرة أخرى في اللحم المقدس لدیونیسیو؟ ولماذا ھذا الھوس بالتمی�ی�زات؟ ھ�ل 
لدى ھؤالء النقاد الرغبة في الحدیث بمھنیة لصالح مبدأ األنثى ال�ق�دی�م .. ال�ق�ب�ول واالن�دم�اج 
والكلیة المغلفة لألشیاء؟. / النقد النظیر) یتضح لنا استخدام الناقد إیھاب حسن لعناصر ت�ط�ور 
ما بعد الحداثة، وذلك استنادا إلى مفھومیتھ األبعادیة، والتي م�ن ش�أن�ھ�ا م�ع�ال�ج�ة مص�ن�ف�ات 

 مرجعیة الذات، بفواصل و واصالت لیست مقیدة بمواقع تمییزیة فاترة.
 
 ــ حساسیة البحث في منظوریة الخروج عن مألوفیة البحث :1

أن التركیز في مفاصل اسھامات إیھاب حسن، عبر جملة دراساتھ الـ (م�ا ب�ع�د ح�داث�ة) ح�ی�ث 
تحفزنا إلى فھم حركیة أفكاره الناشطة، في مجال األنواع األدبیة و منھا تحدیدا الشع، ونتب�ی�ن 
من ذلك أن الحدود االمعانیة لمصطلح (ما بعد الحداثة) ذا نفوذیة خاصة لدى الن�اق�د، ول�درج�ة 
وصول األمر إلى عدم موازاتھ ألیة محاولة فعلیة بید أننا نراه في سیاق مباحث دراست�ھ، راح 
یقدم لنا ثمة مقاربات من شأنھا مراجعة أفق المصطلح ، كقول�ھ : (وھ�ي ال�خ�م�س�ی�ن�ی�ات ف�ي 
أمریكا تحدث تشارلز أولسون ومعھ مجموعة من الشعراء والفنانین المنتمین ل�م�ت�ح�ف ب�الك 
ماونتین كولدج عن ما بعد الحداثة .. وبالقرب من نھ�ای�ة ال�ع�ق�د أش�ار ل�ك�ل م�ن إرف�ن�ج ھ�او 
وھاري لیفین على التوالي إلى أن مصطلح ما بعد الحداثة یشیر إلى ان�ح�س�ار ث�ق�اف�ة ال�ح�داث�ة 
العلیا، ویؤكد إیھاب حسن مضیفا : وفي أواخر الستینیات و مطلع السبعین�ی�ات ب�دأت م�ا ب�ع�د 
الحداثة تدل ـ عبر العدید من المقاالت التي كتبتھا أنا ولزلي فیدلر من بین آخرین ـ على تط�ور 
ممیز في الثقافة األمریكیة و تعدیل للمسار النقدي. / النقد النظیر / تقط�ی�ع أوص�ال أورف�ی�س) 
وحین ننتقل إلى مستوى أخر من أسھامات إیھاب حسن التنقیبیة في مفھومیة ما بعد الحداثة، 
لوجدناھا تكمن في ثالثة أقطاب منھا أوال (تحدید معنى المصطلح) ثانیا (ترویجھ و ممارستھ) 
ثالثا (التأصل أو الالتحدید) ومن ھنا لعلنا ندرك بأن ھذا الناقد المصري األصل، لیس بالم�ن�ظ�ر 
إلى ما بعد الحداثة، بل ھو قد تعدى شفافیة وعقدیة ھذه التسمیة، ألنھ غدا أحد أربابھا، ح�ت�ى 
بات مشتمال في نشاطاتھ كباحث وناقد في مجال اإلنسانیات متجاوزا مواقع وشرائط اجن�اس�ی�ة 
األنواع المعرفیة و األدبیة ، وصوال إلى كونھ أضحى یشكل نوعا من الت�ن�اظ�ری�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�ل 

 أعلى لغات اإلحساس الخالب في فعالیة االتجاه الجدید في ثقافة ما بعد الحداثة.
 

 ــ مفھوم نظریة أزمنة الفعل الثالثیة .
وبھذا المعنى واصل إیھاب حسن براعات ھائلة أخذت تتخطى (الم�اض�ي / ال�ح�اض�ر) أي ف�ي 
كیفیة (كتابة السیرة) إقترابا من زمن المستقبل، وبعملیة من شأن�ھ�ا تص�ح�ی�ح خ�اص�ی�ة س�رد 
الحكایة في اللحظة الراھنة. أن مفھوم نظریة تصویر عالم م�ن ع�دم االن�ت�ظ�ام ال�زم�ن�ي، أخ�ذ 
یتوافر على كیفیة كتابة إیھاب لسیرتھ ال�ذات�ی�ة ف�ي ك�ت�اب�ھ ال�م�وس�وم (ال�خ�روج م�ن مص�ر) 
والقارىء لھذه السیرة لربما ال یجد فیھا من جھة ما عناصر السیرة الذاتیة الكاملة ، اللھم إال 
بوصفھا من ناحیة ما، سلسلة من اللغة المحكیة ال�ت�ي ت�ج�م�ع ب�ی�ن ف�ع�ال�ی�ة ودالل�ة ذك�ری�ات 
ماضویة و بعض من حاالت حواریة مشھدیة، جرى حدووثھا في سیاق خ�اص�ی�ة م�ن ال�زم�ن 

 المضارع.
 

 ــ تعلیق القراءة ــ
نستطیع القول ختاما، أن أفكار وأسھامات المفكر والناقد أی�ھ�اب حس�ن ف�ي م�ف�ھ�وم م�ا ب�ع�د 
الحداثة ما یتلخص في قولنا ھذا : لقد قام أیھاب حسن في فك قیود و مقاییس الناقد الن�م�ط�ي، 
توسعا إلى ذلك النحو الذي یجعل منھ باحثا مسھبا في مص�ط�ل�ح و خ�اص�ی�ة ن�ظ�ری�ة م�ا ب�ع�د 
الحداثة. فضال عن ھذا وجدناه یمتاز بأسلوبیة شاقة، ما جعلنا نطیل األمعان بطرائقھ ال�غ�ری�ب�ة 
في بعث شظایا المعارف واالدماج فیما بینھا ، داخل انساق معرفیة معللة، أخ�ذت ت�ع�ك�س ل�ن�ا 
فكرة وصورة أنطباعیة تنصیصات ذلك الناقد المھاجر إلى أمریكا والمتكبل بإشكال�ی�ة م�ھ�ج�ره 
المائز في حواریة نقده النظیر، ألنھ ببساطة، راح یمعن في صورة كتاباتھ التنظیری�ة وس�ی�اق 
دراساتھ وصوال إلى فكرة فصل الكتابة لدیھ، عن م�واط�ن ض�واب�ط األج�ن�اس األن�واع�ی�ة ف�ي 
مركبات النص. أعتمادا لدیھ على مرایا حواریات معرفیة موغ�ل�ة ف�ي ال�ذات�ی�ة الش�خ�ص�ان�ی�ة، 
والموغلة أیضا في ثنائیة و جدلیة زمنیة (ال�م�اض�ي / ال�ح�اض�ر) خ�ل�وص�ا م�ن�ھ إل�ى ت�دوی�ن 
أسطورتھ التي تقع في حدود قصوى من ال�ت�أم�ل ال�ن�ظ�ري، ح�ول ك�ی�ف�ی�ات تص�ارع ض�واب�ط 
األجناس مع كیفیات الكتابة المابعد حداثویة ، لتدخل القارىء والقراءة نحو م�رح�ل�ی�ة خ�ط�اب 
منظور الحداثة في قراءة جدیدة من خصوصیة تنصیصات وتنصیص آفاق وم�ع�ارف م�ا ب�ع�د 

 الحداثة.

  ق ا  ار 
 ت و ان

   اة 
 

 2019/12/1حسین سدخان  
  
انھا اللحظات االخیرة التي أحسست فیھا إني أرى ش�راع ال�ن�ص�ر  -

یقف على بقایا االمل، لن اعود كما كنت یا حبیبتي لن اجري خ�ل�ف�ك 

مرة اخرى، سوف اشاھدك من ب�ع�ی�د وأت�م�ن�ى أن ت�ل�ح�ق�ي ب�ي ... 

 جمیعھم كشروا عن انیابھم المسمومة الملوثة بالصدأ یاحبیبتي

 

اجل انا اكتب لك ھذه الرسالة وذاكرتي معلقة حول مشاھد رأیت�ھ�ا  -

عندما تم اغتصابنا بالرصاص كفتاة عاریة في ث�ك�ن�ة ج�ن�ود، رأی�ت 

عزرائیل متكورا في أحد زوایا الحي وقد تورمت عیناه من ال�دم�وع 

فبقى عاجزا ... فقدت السیطرة على الوقوف فق�دت ك�ل ش�ي دف�ع�ة 

 ... واحدة ....! حاربني الجمیع حتى تناثرت كالغبار

 

الیمكنني وصف ذلك الشعور، ك سجین حكم علیھ ب ال�م�ؤب�د، ك  -

ك صنم، ك ش�ی�ط�ان ف�اق�د الس�م�ع، ان�ن�ي   اخرس الیستطیع النطق،

 !! أربح في معركتي الرابحة

 

الحیاة اعطتني ایاك لكنھا سرقت مني حلم م�ط�اردت�ك، نس�ی�ت أن  -

اقول لك أنني أشعر بأن روحي تتفاقم .. تتفاق�م .. وك�أن�ھ�ا ت�ن�اض�ل 

لتفارق جسدي المتعب ... عزرائیل االن یقف أمامي جس�ده م�ن�ح�ن 

 .... ستقباليإلوذراعاه متأھبتان 

 ... الوداع

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

 شاب یلفظ أنفاسھ االخیرة وھو على متن التكتك*

 و 
 ثورة تشرینالى 

 
 
 
 

 موفق ساوا 
 
 

وجسد معلق في فضاِء الَھـمِّ المج�ھ�وِل وی�ق�ط�ُر غـَ�ی�ـْ�ثِ�ھُ 
كنتوءاِت الزیِت الفائر بلوِن قوِس قزٍح من (قمة ال�رأس، 

الى جسد ُم�ت�ـَ�َص�ح�ـّ�ٍر ح�ت�ى خ�ری�ٍف   الخالي) في الفضاء
والیدین ال�ُم�ت�ـَ�ب�ـَ�رع�ُم م�ن�ھ�م ش�ب�ك�ةٌ  أخمَص القدمین... 

التفاحاٰت العاریةُ من ال�ق�ش�وِر   عنكبوتیةٌ وال تنضُج فیھا
      الحمراِء.

جسد معلق ینزُف شراَب الخمِر الُمعـ�ت�ـّ�ِق 
��الً خ��ارطـً��ةً ب��ك��لِّ األل��واِن  ُمَش��كَّ

الم�م�زق�ِة م�ن جس�ٍد 
م���رق���ٍع وم���رق���ٍط 

ب��آالِم س��اع��ِة 
 .الطلقِ 
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 ال تفرْح كثیراً حیَن یُفتح لَك باُب الُحّب،
 فثّمةَ أبواب
 َمن یدخلھا

 لن یخرج إّال ضائعاً أو مذھوالً.
* 

 تُفّاحتاِك ناضجتان!
 إذن، أیَن ھي المشكلة:

 في المطِر أم في الّریِح أم في البستان؟
* 

 العاشُق شاعر.
 (مجنوٌن طبعاً).

 والمعشوقةُ امرأةٌ 
 (ھي الجنوُن طبعاً)!

* 
 بدالً ِمن أن ألعَن الظالم

 سأكتُب قصیدةً واحدةً بحرٍف واحد
 لكنَّ اللغةَ متوقّفةٌ عن العمِل منُذ ألف سنة

 والحروف في إضراٍب أبدّي.
* 

 الغرُف نصُف الُمضاءة
 ینتظُرھا، كّل لیلٍة، ظالٌم كامل
 أو صاعقةٌ تحرُق كلَّ شيء.

* 
 سأستلقي أنا وجسدي الُمنَھك

 على فراِش المنفى الوثیر.
 وقبَل أن أغفو

 سأطرُق باَب الحلِم سبَع َمّرات
  علّھُ یرتّب حیاتي التي نسفَھا الّدھر

 سبعین َمّرة
 بنجاٍح أسطورّي.

* 
 حیَن یتبّدُل ِمزاُج القصیدة

 في أقّل من دقیقة
 فیكفھرُّ 

 بعَد أن كاَن صافیاً كالمرآة،
 ال یعرُف الّشاعُر ماذا یفعل:

 ھل یبكي أم یضحُك أم یكسُر المرآة؟
* 

 الُحبُّ نكتةٌ قدیمةٌ جّداً 
 یجُب أن تضحَك أو تتظاھَر بالضحِك كلّما سمعتَھا

 حتّى ال یغضب منَك الّدھر
 ویلقي على قصیدتَِك المزیَد من الّرماد

 أو حروِف الّرماد.
* 

 شكراً لكِ 
 یا َمن ال أعرُف اسَمِك ولن أعرف

 فقد جعلِت منّي شاعراً 
 بقلبِك الذي یشبھُ قوَس قزٍح أْسَود،

 وُعریِك الُمزلِزل،
 وقبالتِك الجھنمیّة.

* 
 انفتَح الباُب اآلن فجأةً 

 فخرَج الحرُف من القصیدِة َمذھوالً 
 یَُھْلِوُس ویُدمدُم ویضحُك بعینین دامعتین.

 أدیب كمال الدین

 أسترالیا -أدیالید 

 أَْد حس 

حرص الشاعر على أن ی�ل�ح ع�ل�ى ال�ع�الق�ات  
الموطدة بین اللغة والمكنونات التي ی�وح�ي ب�ھ 
النسق الثقافي والمج�ت�م�ع�ي ف�ي ف�روض ب�ی�ن 
ال�رف�ض واالع�ت�ی�اد أو ب�ی�ن ال�م�أل�وف وغ�ی�ر 
ال�م�أل�وف، ف�ق�د اك�د ھ�ذه االس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ف��ي 
توصیف األواص�ر ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي ت�دع�و إل�ى 
التمرد وعدم القبول بما ھو ث�اب�ت وس�ائ�د م�ن 
مھیمنات یتلقاھا المجتمع على أن�ھ�ا مس�ل�م�ات 
متكاملة، ولكن النفس األبیة وال�ع�ق�ل ال�ن�اض�ج 
یرفض ذلك، إذ یجعل المنظور الثقافي التنموي 
ھو الخطاب البدیل وصوال إلى تنقیة الم�ج�ت�م�ع 
من كل ما ھو متعلق بھ من رواسب ومخ�ل�ف�ات 
فرضھا االستعمار والعقل الجمعي الس�ل�ب�ي، إذ 
یقول في تلك االستراتیجیة، وفي تلك الع�الق�ات 
المتوترة. تحرُق أوھاَم الظالم بین أنامِل القب�ل/ 
یولُد للحبِّ عی�ٌد ج�دی�د. ف�الب�د م�ن والدة ع�ی�د 
ج�دی��د ی��م�ح��و أوھ��ام ال�ظ��الم ال��ت�ي عش�ع��ش��ت 
غ��رب��ان��ھ��ا ط��وال ع��ل��ى األوط��ان وال��ن��ف��وس. 

ویتصاعد ھذا الخطاب التنموي الراف�ض ح�ت�ى 
انھ یكفر بالمقدس الكاذب ال�ذي یس�ی�ط�ر ع�ل�ى 
العقول من اجل االستغالل والك�س�ب ال�ح�رام إذ 
یقول: قالت: حسبتني قدیسة؟/ قل�ت: ال�ق�داس�ةُ 
مداٌس من طین، العطر روٌح ھ�ائ�م، اس�ت�ب�دال�ھ 
داللة الشك والوصول موت ال�ھ�دف. ال�ق�داس�ة 
إذا كانت تجھِّل الناس من اجل مكاسبھ�ا ف�إن�ھ�ا 
قداسة كاذبة مراوغة، وھي ت�خ�ت�ل�ف ب�ال�ط�ب�ع 
عن القداسة الحقیقة التي تمتد بجذورھا عمیق�ا 
طھراً ونقاًء. ونالحظ الشاعر یسخ�ر ال�ع�اط�ف�ة 
ومتغیراتھا المتجانسة من اج�ل ال�وص�ول إل�ى 
الحدث المتنامي المتطور صعودا إل�ى س�ی�اق�ات 
من األحداث التصویریة التي ت�ت�ش�اب�ھ إل�ى ح�د 
بعید باألحداث الق�ص�ص�ی�ة، وھ�ذا م�ا ش�ھ�دن�اه 
بالضبط بالمقط�ع الس�اب�ق ال�ذي ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
تقنیة الحوار، إذ یق�ول: ق�ل�ت: الض�ح�ك�ة دال�ة 
التحدي، والت�وق�ع أول أب�واب ال�ی�ق�ی�ن ق�ال�ت: 
حسبتني ق�دیس�ة؟ ق�ل�ت: ال�ق�داس�ة م�داس م�ن 

طین، العطر روح ھائم، استبدلھ دالل�ة الش�ك�ل 
وال��وص��ول م��وت ال��ھ��دف. ض��ح��ك��ت ب��م��لء 
الفضاء، فتناثرت حولي الزھور وابتسم القم�ر. 
قلت: لك السعد دوم�ا. ق�ل�ت: س�أك�ت�ف�ي ب�ی�وم، 
أھدیتني أرقاً ، سأھدیك قالدة من ماء، البسیھ�ا 
صدیقتي لتشفیك من الظ�م�أ. ق�ال�ت: أيُّ ظ�م�أ؟ 
قلت اآلن اك�ت�م�ل�ت ال�ح�ك�ای�ة. ھ�ذه ال�ح�واری�ة 
الشعروائیة لھ�ا م�ا ی�ف�س�رھ�ا ف�األدی�ب ح�م�ی�د 
ال��ح��ری��زي، أدی��ب م��وس��وع��ي ف��ھ��و الش��اع��ر 
والقاص فضال عن انھ ن�اق�د... ف�ال ب�د م�ن ان 
ھذه المرجعیات ستظھ�ر ال إرادی�ا ع�ل�ى ن�ت�اج 
األدیب، وھذا التماوج والتزاوج ب�ی�ن ج�ن�س�ی�ن 
أدبین البد أن�ھ س�وف ی�ؤل�ف ص�ورة س�ت�ك�ون 
أقرب لنیل ال�غ�رض ال�م�ق�ص�ود وھ�و ال�ت�أث�ی�ر 
العاطفي والعق�ل�ي ع�ن�د ال�م�ت�ل�ق�ي. وت�ع�د ھ�ذه 
ال��دراس��ة دراس��ة ن��ق��دی��ة ت��ت��وس��ل ب��ال��درس 
األسلوبي بوابةً لفھم الن�ص وف�ك ش�ف�رت�ھ، إذ 
ع��رف��ت األس��ل��وب��ی��ة ب��أن��ھ��ا ال��وج��ھ ال��ج��م��ال��ي 
لأللسنة، ت�ب�ح�ث ف�ي ال�خ�ص�ائ�ص ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
والشعری�ة ال�ت�ي ی�ت�وس�ل�ھ�ا ال�خ�ط�اب األدب�ي، 
وترتدي بذلك طابعا علمیا تقریریا في وص�ف�ھ�ا 
للوقائع وتصنیفھا بشكل موضوعي، ومنھجي. 
أي أنھا التحلیل العلمي اللغوي الذي یركز على 
م��واض��ع ال��ب��روز وال��ت��ف��وق.. وال ن��ع��دم ھ��ذه 
المواضع ظاھرة بارزة، في أماكن ك�ث�ی�رة م�ن 
المجموعة، إذ یقول في إحدى ھ�ذه ال�م�واض�ع 
األسلوبیة التي تعتمد على االبت�ك�ار واالخ�ت�ی�ار 
في طرحھا الثق�اف�ي. أی�ھ�ا ال�ب�ح�ُر ھ�ل ت�دل�ن�ي 
علیھ؟/ ال�ن�ورس ال�م�س�ح�ور/ ح�ام�ل ال�ب�ھ�ج�ة 
والس�رور/ عش�ی�ق الش�م�س ن�ورس�ي ی�الح�ق 
حوَر البحر/ حبیبي عشیق الریاض وال�زھ�ور/ 
ھل سجل عندكم حضور. وھذا المقطع كما ھ�و 
واضح اعتمد بالدرجة ال�رئ�ی�س�ة ع�ل�ى ت�ق�ن�ی�ة 
السؤال الذي یخرج إلى غ�رض أس�ل�وب�ي آخ�ر 
ھو الداللة على الحیرة والبح�ث ع�ن ال�ج�م�ال، 
ویعتمد أیضا على تقنی�ة ال�ن�داء، ال�ت�ي ت�خ�رج 

أیض��ا إل��ى غ��رض آخ��ر ھ��دف��ھ م��د الص��وت 
 والبحث عن من یسمعھ ویستجیب لھ. 

وعندما نصل إلى قصیدة (لس�ان ال�ورد) وھ�ي 
القصیدة األخیرة في المجم�وع�ة ن�ج�دھ�ا تض�م 
مجموعة من المقاطع ال�ت�ي ق�د ی�خ�ط�ر ب�ب�ال�ك 
عندما تقرأھا أنھا مقاطع مت�ش�ت�ة ال ی�ج�م�ع�ھ�ا 
عقد واحد، ولكن م�ن ی�دق�ق وی�ع�ی�د ق�راءت�ھ�ا 
سیجد خالف ذلك تمام/ سیجد التزامنیة ب�أج�ل�ى 
صورھا وأجملھا أي بمعنى االنس�ی�اب ال�ودی�ع 
الرقراق لعدة مواضیع تتوافق ف�ي إط�ار واح�د 
معتمد على تقنیات المكاثفة والتلخی�ص. ی�ق�ول 
الشاعر في إحدى المقاطع: وری�ق�ات ال�ورد ال 
تعرف الجفاء / وریق�ات ال�ورد ت�ع�ت�ص�ر نس�غ 
روحھا لتولد الثمار. ویق�ول ف�ي م�ق�ط�ع آخ�ر: 
الماء ال یع�رف األنس�اب/ ال�م�اء أودع�ن�ا ن�ون 
النسوة / ال�م�اء ی�روي ال�ك�ل / ألن�ن�ا ج�م�ی�ع�ا 
أوالده. فلنحظ التوافق واالندماج ال�م�وض�وع�ي 
واضحا في كال المقطعین فوحدة ال�م�ق�اط�ع ھ�و 
العطاء والتواصل في الب�ذل... ف�م�ن ی�ع�ط�ي ال 
یعرف الجفاء ، وال یعرف األنساب، من یع�ط�ي 
یعتصر نسغ روحھ لكي یروي الكل .. فالشاعر 
ھنا یوفق في تولید تزامنیة وذلك من خ�الل م�ا 
یظن أنھ یفتقد للوحدة الموضوعیة، وھنا یب�رز 
اإلبداع أو ما یعرف ب�ك�س�ر ال�م�أل�وف ل�ت�ول�ی�د 
نسق سمفوني متجانس متماسك معنى ول�ف�ظ�ا 
على الرغم من أنھا تصدر من آالت موس�ی�ق�ی�ة 
مختلفة. نالحظ ھذا النسق السمفوني أیضا م�ن 
خالل قول الشاعر : اللیل ال یخشى الس�ع�ال�ي / 
اللیل تعانقھ الشمس / بشفاه الفج�ر ال�ح�م�راء، 

 فینتحر. 
وفي المقطع األخیر: األجف�ان ال ت�غ�ل�ق أب�واَب 
/ األجفاُن ت�ح�ج�ُب رم�اَد ال�ح�رب، ف�ی�غ�ادُر  الھمِّ
النوُم عیوَن األط�ف�ال وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة الب�د م�ن 
اإلش��ارة أن ال��م��ج��م��وع��ة غ��ن��ی��ة ب��م��دل��والت��ھ��ا 
األسلوبیة والمعنویة والموض�وع�ی�ة وارى أن 
دراسة من ھذا الن�وع ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى اإلش�ارات 
القصیرة والومضات السریعة ال تك�ف�ي، ول�ھ�ذا 
أدعو طلبتنا في الدراسات الع�ل�ی�ا إل�ى ت�ك�ث�ی�ف 
البحث ع�ن ھ�ذا ال�غ�ن�ى وھ�ذا ال�ب�روز ال�ف�ن�ي 
الظاھر، وعدم الركون إلى ما ھو سائد وجاھ�ز 
من دراسات قد أشبعت ب�ح�ث�ا وآن األوان إل�ى 
ال��ت��ج��دی��د ال��ن��ق��دي م��ن خ��الل ال��ب��ح��ث ع��ن 
موضوع�ات غ�ی�ر م�دروس�ة ج�دی�رة ب�ال�درس 
والقراءة وخیر دل�ی�ل ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة ال�ت�ي 
أص��ف��ھ��ا ب��ال��غ��ن��ی��ة ف��ي ت��م��ردھ��ا ع��ل��ى الس��ائ��د 

 والمألوف.
.................. 

 *أستاذ الدرس البالغي واألسلوبي/ 

 (ن) ح..!
 

 أ م ح دراا       
 )ثاني واالخیر(الجزء ال

 
 أ. م. د. مصعب مكي زبیبة*

1 
  بین سطور حزینة

 وكلمات صامتة
 تتدفق نبضتك وتتنفس

 !!! لتكون آھاتي العطشى بین انتظاري ورحیلك
 نسیانك إطفاء سیجارتي

 األخیرة
 وتكون مجرد ذكرى تسكن كسجین

 تسمع أغانیك الحزینة
 حینھا سأحتفل بوحدتي

 بصمتي إذ یوجعني الشجن
 الى حیث أكون بین الذات والحبْ 

 
2 
 .. بین أضلعي بوجھك المخمليّ 

 ككذبة اخترعتھا للتصدیق
 .. ال نوح بین أشالئي الھرمة

 وضعتك أنت
 ال حلم بصوتك الدافئ في دیار الغربة

 !! كسحابة عطر ال تعرف شمَّ نسیم
 ألعود من منفاي وأھمھم باسمك شوقاً 

 
3 

 حلم الماضي بغداد
 صوتك یأتي من بعید

 ...كل شيء تركتھ ینادیك
 !!! یعذبني صداك

 وإغفاءة عیونك
 !!! أبحث عنك بخیوط الفجر

 .. أسمعك في مآذن صباح وتراتیل سماویة
 وحین یلوح عطرك مع عطري

 إلیك وكل زاویة من بیتي  یزداد حنیني
 وفي كل أغنیة حّب . لنا فیھا ذكرى

 كتبت على حائط أو ورق أو غصن شجر
 أتأمل غدي بعینیك الناعستین
 ورائحة قھوتي تشتاق شفتیك

 طالت غربتي ورماد سكائري تطایر مع الذكریات
  ومن دخان الذكریات

 اكتب اشتیاقي إلیك

 حبي لك لن ینتھي ولن یموت
 حلمي فیك یسابق وعیي

  فأما ان تأتین أو تأتین
 لنھریك صمٌت وغضب

 ولشعبك بركان نار یذیب الحجر
 شباٌب بعمر الزھور یجارون الورد بسن الرماح

 تحدوا طغیان شیطان بشتى السبل
 شباب یفرحون ویرقصون رغم الجراح

 سیمطرون حباً أرض العراق
 وستنجلي غیمة من سواد

 وستعصف فیھم ریاح السالم
 سالما عراق
 سالما عراق

 
4 

  شباب التحریر  الى  مھداة
 ابتسم عراق البطولة

 لنكون سعداء یحدونا األمل
 نبحث عن أرض وعن وطن

 !! برغم العدم
 وسیلتنا ترتجي البسمة
 ومحیاك یكسوھا الحزن

 قلوبنا تھفو إلیك
 وغربتنا تشیر إلیك

 أنت فینا وبنا
 بزھرات شبابنا المقاوم

 ستكنس الفاسدین
 لیكون األمل

 ابتسم .. ابتسم
  فدیت مبسمك ھذا یاوطن

  ابتسم یاعراق
5 

أنھیت اللقاء ..وم�ا ع�اد ِألل�ح�ان�ي م�ن م�ع�ن�ٍى .. ب�ك�ت 
شجیراتي .. لیختلط الدمع والمطر .. كلؤلٍؤ ی�ت�س�اق�ط .. 

ل�ی�عُ�م ال�َخ�ری�ف  .. لھ ص�وت ال�رع�د .. وج�م�ال ال�ب�رق
ُمبِكراً .. وتت�س�اق�ط اوراق�ھ ال�م�ص�ف�رِة .. ع�ل�ى ث�ی�اب�ي 

 المبللة .. لتحیا بحظني .. فالدفء حیاةٍ 
 

6 
وطني یالون النوارس ودفئ االح�رار وش�وق ال�ك�ادی�ن 
ومحترفي االحالم ال�م�س�ت�ح�ی�ل�ة ف�ي ال�خ�ب�ز وال�ك�رام�ة 
لالرض التي اینعت شبابا بلون الجوري مضرجین عل�ى 
ارصفة ساحة التحریر وطني یاشغف ال�ع�ش�اق ول�وع�ة 

 االحرار

 سعاد نعیم ساكال مص   

 

 ب ا 
  ا دم 

 
 الشیخ الدكتور:

 *مصطفى راشد 
 

من ٲسباب تخلف بالدنا العرب�ی�ة ع�ن ب�اق�ى ال�ع�ال�م 
سیاسیا واقتصادیا وعلمیا وثقافیا واخالقی�ا ودی�ن�ی�ا 

ھو أعتب�ار ال�خ�الف ف�ى ال�رٲى ع�داوة   وٲجتماعیا
شخصیة ولیس خصومة فكریة فى عالم نسبى ال احد فیھ ی�م�ل�ك ال�ح�ق�ی�ق�ة 

فالخالف فى الرٲى عند الدول الغربیة وفى كل بالد العال�م م�اع�دا  -المطلقة 
لكن عن�د ال�ع�رب ف�ال�خ�الف ف�ى   - العرب یعتبر نوع من الخصومة الفكریة

الرٲى ھو نوع من العداوة الشخصیة ومعاملة ھذا المختلف فى الرٲى ك�م�ن 
حم�ل الس�الح ض�د ال�وط�ن ل�ذل�ك ن�ج�د ال�م�خ�ت�ل�ف�ی�ن س�ی�اس�ی�ا او ث�ق�اف�ی�ا 

ٲو علمیا او دینیا او اجتماعیا أو سلوك�ی�ا ف�ى ال�ب�الد ال�غ�رب�ی�ة   اواقتصادیا
ودول العالم یتحاورون بكل ھدوء وادب دون مقاطع�ة أو ص�وت ع�ال�ى أو 
صراخ ویتحرى الوسیط بینھما الحیاد سواء كان مذیعا ٲو مقدما ٲو ح�ك�م�ا 

ومضمونھ رغم انھ قد یكون مقتنع�ا ب�رٲى  فنجده یتحرى الحیاد بكل صوره
احدھما لكن ال یستطیع الجمھور والمتابعین أن یعرفوا أویشعروا ب�رٲى ٲو 
میول ھذا الوسیط لكن فى بالدنا العربیة فتجد ھذا الوسیط یعلن بكل بجاح�ة 
رٲیھ المؤید للحكومة ٲو صاحب المال دائما كما نجد الحوار ملىء بالصراخ 
والصوت العالى وربما یتحول إلى شجار بین الم�ت�ح�اوری�ن رغ�م وج�ودھ�م 

�ن ثقافة اإلختالف والحوار عندنا معدومة وم�خ�ج�ل�ة   على الھواء مباشرة
یسمى معارضا تس�ت�م�ع ل�ھ   كما أن المختلف فى الرٲى السیاسى فى الغرب

الحكومة بكل احترام لكن فى بالدنا العربیة المختلف س�ی�اس�ی�ا تش�ن ع�ل�ی�ھ 
ویرمى ب�بشع اإلتھامات مثل العمیل والخائ�ن  الحروب اإلعالمیة والصحفیة

والجاھل وایضا یتم نبش تاریخھ وتاریخ عائلتھ حتى الجد العاشر كم�ا ی�ت�م 
تركیب الفیدیوھات المخلة لھذا المختلف فى الرٲى عل�ى اع�ت�ب�ار أن�ھ ع�دو 
ولیس خصما فكریا وایضا تجمع ا�جھزة ا�منیة جھودھا من أج�ل تش�وی�ھ 
ھذا المخالف كما ان ابواب اإلعالم والصحف تفت�ح �ص�ح�اب ال�خ�ص�وم�ات 
الشخصیة من جیران واصدقاء ھذا المعارض مھما كانت تفاھة ا�مر ل�ی�ت�م 
النیل من المختلف فكریا على اعتبار أن�ھ ع�دو ل�ل�م�س�ؤول وع�دو ل�ل�وط�ن 
وا�كثر من ذلك ٲن اقارب واصدقاء ھذا المعارض یحرمون من ال�م�ن�اص�ب 
والوظائف الكبرى ویدفعون للتبرٲ م�ن ھ�ذا ال�م�ع�ارض ك�ى ی�ت�م ق�ت�ل ھ�ذا 
المعارض معنویا لمجرد ٲنھ مختلفا فى الرٲى فكیف ننتظر لبالدنا ال�ع�رب�ی�ة 
ٲن ت��ت��ق��دم س��ی��اس��ی��ا أوأخ��الق��ی��ا ٲو اق��ت��ص��ادی��ا ٲو ع��ل��م��ی��ا ٲو ث��ق��اف��ی��ا ٲو 

ف�ھ�ل ی�ظ�ھ�ر ف�ى ا�ف�ق ح�اك�م  --ونحن بھذا االنحطاط ا�خالقى   اجتماعیا
لمص�اف ال�دول   العربیة  عربى یكسر ھذه القاعدة ویقود التاریخ والشعوب

 .المحترمة أتمنى ٲن ٲعیش حتى ٲراه
 عالم ٲزھرى*

 ألُم ٱْلُحب
 2017/1/27  اسماعیل خوشناو   

 

 ُكلَّ یومٍ 
 َتأتینني بِأَلٍم َجدید
 َترمیَنني بِأَشواقٍ 

 كي َیقُتلنَي ٱْلَحنین
 أَأَنِت ٱْلُحب

 أَْم َولَّى َزمُن ٱْلُحبِّ 
 ِمْن ِسنین

 بُِخَطاكِ 
 صارْت َحیاتي أَلَم
َولَم َیبَق لَِي ِمَن 

عادةِ   ٱلسَّ
 غیَر ٱْإلِمساِك بِاْلَقلَم
ُن عنِك َكلِماتي  أَُدوُّ

 َوأَْنَحُت لكِ  
 ِمْن ُحُروفي

 تِْمثاالً 
 ُیناجیني
 َویرمیني

 بِأََرقِّ ٱْلُجَمل
یني  ُیَغطِّ
 بِتعابیرَ 

 ً  لم ترُس یوما
  على َخاِطرِة ِجنٍ 

 وال َبَشر
 َوَبیَن َفْتَرٍة َوأُْخَرى

         َتْظَھرینَ 
           لُِتَجددي لِيَ 

   ٱْألَلَم
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) اقتحم المتظاھرون أسوار المنط�ق�ة 2016نیسان  30في (   
الخضراء واحتلوا مبنى البرلمان العراقي ودخلوا مقر مجل�س 
الوزراء وعبثوا فیھ. وتعددت التحلیالت حینھا ، ف�م�ن�ھ�م م�ن 
وصف الحدث بأنھ انعطافة تاریخیة ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 

ومنھم من وصفھ بثورة جیاع، فیما قال آخرون أن  العراقیة، 
ن�ی�س�ان  9نیسان) مشابھ ل�م�ا ج�رى ف�ي ( 30ما یجرى في (

) حیث نھب الرعاع ممتلكات الدولة.وفي لیلتھا وصفت 2003
ممثلة االتحاد األوربي ان ما یجرى اآلن في بغداد ھ�و اع�م�ال 
شغب وان الدول األوربیة تدعم الحك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�رئ�اس�ة 
السید العبادي، وقبلھا كان التأیید صریحا م�ن ام�ری�ك�ا ب�دع�م 

 الرئاسات الثالث في العراق.
ن�ی�س�ان) ی�دخ�ل ض�م�ن م�ف�ھ�وم االح�ت�ج�اج  30ما جرى في (

الجمعي، وھو ظاھرة عالمیة انشغل علماء النفس واالجت�م�اع 
السیاس�ي ف�ي ت�ح�ل�ی�ل اس�ب�اب�ھ�ا وغ�ای�ات�ھ�ا وص�ن�ف�وھ�ا ال�ى 
نوعین:تمّرد غوغائي (بمفھوم لوبون) لمحرومین یقعون في 
اسفل الھرم االقتصادي للمجتمع، واحتجاج سیاسي ألفراد من 
طبقات وفئات اجتماعیة متنوعة تش�ع�ر ب�ال�م�ظ�ل�وم�ی�ة وع�دم 
العدالة االجتماعیة، وتوصلوا الى ان الس�ب�ب ال�رئ�ی�س ل�ق�ی�ام 
الناس ب�االح�ت�ج�اج الس�ی�اس�ي ن�اج�م ع�ن الش�ع�ور ب�ال�ح�ی�ف 
والحرمان والمظلوم�ی�ة وھ�در ل�ك�رام�ة االنس�ان واآلحس�اس 

 بالالمعنى واالغتراب، والشعور بالیأس من اصالح الحال.
في العراق..كان الحال أسوأ بكثیر، فقد بدأت الت�ظ�اھ�رات اوال 

، 2011في اكثر احیاء بغداد تضررا باالمطار وذلك في شباط 
حیث شھدت ساحة الت�ح�ری�ر ت�ظ�اھ�رة ل�ل�م�ط�ال�ب�ة ب�ت�ح�س�ی�ن 
الخدمات واالصالح الس�ی�اس�ي..ام�ت�دت الح�ق�ا ال�ى ع�دد م�ن 
المحافظات، نجم عنھا امران:قیام الحكومة باج�راءات ام�ن�ی�ة 
ادت الى قمع تلك التظاھرات، واعطاء السید ن�وري ال�م�ال�ك�ي 
رئیس الوزراء في حكومتھ الثانیة وعدا بت�ح�س�ی�ن ال�خ�دم�ات 

شھدت المحافظات  2012خالل مئة یوم..لم ینفذه.وفي كانون 
الغربیة تظاھ�رات واع�ت�ص�ام�ات وص�ف�ھ�ا رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة 
(نوري المالكي) بأنھا (فقاعات). وفوجيء رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة 
ھذا بأن فقاع�ات (الش�ت�اء الس�ن�ي) ق�د ج�اوب�ت�ھ�ا (ف�ق�اع�ات) 

بدءا بتظاھرات ال�ب�ص�رة ث�م  2013الصیف الشیعي في تموز 
ذي قار، المطالبة بتوفیر الكھرباء في قیظ صار ال�ح�م�ار ف�ی�ھ 
یبول دما بتعب�ی�ر ال�ع�راق�ی�ی�ن، ال�ل�ت�ی�ن ج�رى ق�م�ع�ھ�م�ا، ال�ى 
تظاھرات ع�م�ال الس�ك�ك ال�م�ط�ال�ب�ة بص�رف روات�ب�ھ�م، ال�ى 
امتداتھا ل�ت�ع�م ال�ت�ظ�اھ�رات ق�رى وم�دن م�ح�اف�ظ�ات ال�وس�ط 

 والجنوب.
كان العراقیون وقتھا انقسموا بین محرومین یقولون:ص�ب�رن�ا 
على حكامنا فاستضعفونا واذلونا، واضط�رون�ا ال�ى ان ن�ث�ور 
على واقع صرنا فیھ نزداد بؤسا ومعاناة وھم ی�زدادون ت�رف�ا 
وفسادا، وبین محایدین موزعین بین مت�ع�اط�ف�ی�ن وم�ن�ت�ق�دی�ن 
وش��ام��ت��ی��ن (وح��ی��ل وی��اھ��م ألن ھ��ّم��ھ ال��ج��اب��وھ��م).أم��ا 
الحكومة..فكان بینھم من ھو سفیھ، ك�وزی�ر ال�ك�ھ�رب�اء ال�ذي 
عزا اسباب انقطاعھا الى ان العراقیین یشعلون السخانات م�ع 
ان ماءھا یحتاج الى تبرید من شدة حرارة الشم�س، وب�ی�ن�ھ�م 
من وصف تظاھراتھ�م ب�أن�ھ (أم�ر دبّ�ر ب�ل�ی�ل)..م�ا ی�ع�ن�ي ان 
القائمین بھا (متھمون.. متآمرون..) ینوون تنفی�ذ ج�ری�م�ت�ھ�م 

 في الصباح ضد سلطة شرعیة.
بعد سقوط ال�م�وص�ل ف�ي  2014وتوقفت التظاھرات في العام 

حزیران) في ساع�ات ب�ی�د مس�ل�ح�ي ال�دول�ة  10على  9لیلة (
راق والشــام (داع�ش)، وق�د س�ف�ك�ت ف�ی�ھ ــاالسالمیة في الع

) عراقي في االشھر الست�ة االول�ى م�ن�ھ ف�ق�ط!. 5500دماء( 
وفي العام ذاتھ، تعھد رئیس الوزراء السید حیدر العبادي بأنھ 
سیقضي على الفساد والفاسدین بمن فیھم (الحیتان)، وصّرح 
في كربالء بانھ ماض في تحقی�ق ذل�ك ح�ت�ى ل�و ك�ل�ف�ھ األم�ر 
حیاتھ(یریدون یقتلون�ي..م�ا ی�ھ�م�ن�ي).وح�ظ�ي ح�ی�ن�ھ�ا ب�ت�أی�د 
ال��م��رج��ع��ی��ة والش��ع��ب، وخ��رج��ت ت��ظ��اھ��رات ت��ح��م��ل الف��ت��ات 
(تفویض) الشعب للسید العبادي، وك�ان�ت ف�رص�ة ل�ھ ل�و ان�ھ 
تخلى عن حزبھ وانحاز الى الشعب والمرجعیة لیدخل التاری�خ 
بوصفھ بطال وطنیا منقذا، غیر انھ تراجع تحت ض�غ�ط ح�زب�ھ

(الدعوة) ورؤساء الكتل السیاسیة..وخذل الشعب والمرجع�ی�ة 
 التي اضطرت ان تنأى بنفسھا (بعد ان بح صوتھا).

) ع��ادت ال��ت��ظ��اھ��رات ف��ي ال��ع��اص��م��ة ب��غ��داد 2015ف��ي آب (
والمحافظات الوسطى والجنوبیة لترفع سق�ف م�ط�ال�ب�ھ�ا ھ�ذه 
المّرة الى انھاء المحاصصة الطائفی�ة وم�ح�اس�ب�ة ال�ف�اس�دی�ن 
وتشكیل حكوم�ة ت�ك�ن�وق�راط واس�ت�ع�ادة االم�وال ال�م�س�روق�ة 
والمھّربة الى الخارج التي قدرتھا بعض المصادر ب�اك�ث�ر م�ن 
مئتي ملیار دوالرا.وكانت تلك التظاھرات قد بدأت بع�ل�م�ان�ی�ی�ن 
ومدنیین ثم ان�ظ�م ال�ی�ھ�ا الص�دری�ون ب�اع�داد وص�ف�ت ب�أن�ھ�ا 

) في اكبر 2016ملیونیة.وكنت عشت نھارا كامال (جمعة آذار 
وشاركت مع المتظاھرین الشیوعیی�ن  تظاھرة شھدتھا بغداد، 

والمدنیین في ساحة التحریر، وعبرت م�ع الص�دری�ی�ن جس�ر 
السنك الى المنطقة الخضراء ضمن ج�م�وع ح�اش�دة ل�ھ�ا اول 
ولیس لھا آخر..تبعتھا اعتصامات كان ح�دث�ھ�ا األج�رأ دخ�ول 
السید مقتدى الصدر المنطقة الخضراء واعتصامھ فیھا.وك�ان 
المطلب الرئیس ھو تشكیل حكومة تكنوقراط وال�ق�ض�اء ع�ل�ى 

 7المحاصصة الطائفیة وھیم�ن�ة رؤس�اء ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة (
أشخاص بیدھم أمور البلد!)..وجرى ال�ت�س�وی�ف وال�م�م�اط�ل�ة 
متصورین صبر العراقیین ض�ع�ف�ا.وادرك الش�ع�ب ان س�ل�ط�ة 
السبعة قد (استفلكتھم)، وان الرئاسات الثالث تضحك ع�ل�ی�ھ�م 
مستقویة بقواھا األمنیة وباتفاق امریكي ایراني لبقاء الوض�ع 

 السیاسي كما ھو علیھ.
واعتباریا، وج�د الس�ی�د م�ق�ت�دى الص�در ان ھ�ذا ال�ت�س�وی�ف 
والمماطلة یعني عدم اك�ت�راث ب�ھ وان�ھ (س�خ�ری�ة) س�ی�اس�ی�ة 
منھ.وألنھ اعلن انھ ممثل الشعب وخادمھ، فانھ نفذ ت�ھ�دی�دات�ھ 
باحتالل المنطقة ال�خ�ض�راء ال�ت�ي ك�ان ی�ت�ص�ورھ�ا (الس�ب�ع�ة 
الكبار) انھا ضربا م�ن ال�وھ�م ف�ي ع�ق�ل ش�اب غ�ی�ر ن�اض�ج 
سیاسیا..دون ان یدركوا ان اتباعھ ناقمون نفد صب�رھ�م، وأن 

ھناك قوى مدنیة وعلمانیة تمثل شعبا م�ق�ھ�ورا ت�ت�ظ�اھ�ر م�ن 
خمس سنین والسلطة تستخف بھم..ما ی�ع�ن�ي ان�ھ ل�ی�س م�ن 

ن��ی��س��ان) ال��ى الص��دری��ی��ن  30الص��ح��ی��ح ان ی��ن��س��ب ح��دث (
وال یصح ان تنسب ما یعد تص�رف�ات ( غ�وغ�ائ�ی�ة)  لوحدھم، 

الى المتظاھرین المدنیین ألنھم متحضرون ویھتفون (نعم نعم 
للعراق)، وال للصدرین النھم ملتزمون بتعلیمات ق�ائ�دھ�م، ب�ل 
ھي تصرف�ات ت�ح�ص�ل م�ن اف�راد غ�ی�ر م�ن�ض�ب�ط�ی�ن وج�ی�اع 
غاضبین، وان من سیكولوجیة االنفعال في االحتجاج الجمع�ي 
انھ یزداد حدة ویؤدي الى قیام الفرد بتصرفات انتقامیة تشفي 

 غلیلھ من الذین اضطھدوه واذلوه واھانوه.
 

ومع كل الذي حدث، فان ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث ورؤس�اء ال�ك�ت�ل 
أیار) ال ل�ی�ت�ف�ق�وا ع�ل�ى  1السیاسیة اجتمعوا في الیوم التالي (

وال�م�ط�ال�ب�ة   حل لألزمة، بل لیدینوا ما قام ب�ھ ال�م�ت�ظ�اھ�رون
من دخل مبنى البرلمان الى العدالة.وصالف�ة ھ�والء   بمقاضاة

تنطبق علیھم مقولة جبران خلیل جب�ران ( ال�وق�اح�ة ھ�ي ان 
ت��ن��س��ى ف��ع��ل��ك..وت��ح��اس��ب��ن��ي ع��ل��ى ردة ف��ع��ل��ي)، ف��ھ��م 

من كسر كرسیا في مجل�س ال�ن�واب، وم�ا   بمقاضاة  یطالبون
طالبوا بمقاضاة فاسدین سرقوا مل�ی�ارات ال�دوالرات..ھ�م م�ن 

 بینھم!.
نیسان )ھو مكاسب اع�ت�ب�اری�ة  30في حدث (  وكان ما تحقق

 وسیكولوجیة نوجزھا باآلتي:
ھروب ن�واب الش�ع�ب م�ن الش�ع�ب!..ف�ي مش�اھ�د م�خ�ج�ل�ة  -

ومفارقة غایة في السخریة تستعید فیھا ذاكرة العراقي ھروب 
 (أقرانھم)مسؤولي النظام الدكتاتوري..في نیسان ایضا!

اعادة الشعب العتباره، باذالل من أذلّھ، واھ�ان�ة م�ن أھ�ان�ھ  -
 وأھدر كرامتھ.

 سقوط ھیبة الحكومة عملیا بعد ان كانت ساقطة اعتباریا. -
جسرة الناس على الدول�ة وكس�ر ح�اج�ز ال�خ�وف واش�اع�ة  -

 روح التحدي لدى المتفرجین او المراقبین لما یجري.
 تراجع المد الجماھیري ألحزاب االسالم السیاسي. -

ولتذكیر جماھیر انتفاضة تشرین، كنا كتبنا وقتھا أن المطال�ب 
السیاسیة، بدءا بتشكیل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدی�ن 
وانتھاءا بتأمیین الخ�دم�ات وض�م�ان ح�ی�اة ك�ری�م�ة..م�رھ�ون 
تحقیقھا بثالث قوى:ثبات المتظاھرین من الصدریین وال�ق�وى 
المدنیة على موقفھم والعمل على جذب المزید من الج�م�اھ�ی�ر 
المحرومة والمثقفة، والتصرف بمسؤولیة وال�ھ�ت�اف بش�ع�ار 

والموقفان: الدولي (امریكا وای�ران  موّحد (نعم نعم للعراق)، 
وبریطانیا بشكل خاص) الس�ان�دة ل�ل�وض�ع الس�ی�اس�ي ال�ھ�ش 
وال�م��أزوم، واس��ت��ج�اب��ة رؤس��اء ال��ك�ت��ل الس��ی��اس��ی�ة ل��م��ط��ل��ب 
المتظاھرین بانھاء المحاصصة ون�ج�اح�ھ�م او فش�ل�ھ�م ع�ل�ى 
ت��م��ری��ر ب��دی��ل ج��دی��د خ��ب��ی��ث ھ��و (ت��واف��ق مص��ال��ح) ع��اب��ر 

 للطائفیة!..وتعرفون ما حصل!..ولكم التقاط العبرة.
 ..ایضا! 2018

ب�ھ�دف ت�وث�ی�ق�ھ�ا 2011كنت متابعا لألحداث والتظاھرات من 
حزیران كانت أخطرھا  30للتاریخ واألجیال..ومع أن انتفاضة 

ال�ی�ك�م   ارعبت الح�ك�وم�ة ایض�ا  2018  ، فان انتفاضة تموز
 توثیقھا بالنص:

(سیسجل التاریخ شھادة بعنوان (ان�ت�ف�اض�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن ض�د 
ان�ت�ف�ض  2018الفاسدین)، انھ في النصف األول م�ن ت�م�وز 

العراقیون في ثورة غضب عارمة اخافت الحك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
لتعلن حالة التأھب األمني القصوى في انذار (ج�ی�م)، وق�ام�ت 

تموز بتعطیل خدمات األن�ت�رن�ت خش�ی�ة م�ن ج�م�ھ�ور  14في 
الفیسبوك، فیما شھد مطار بغداد م�غ�ادرة مس�ؤول�ی�ن ون�واب 
بصحبة عوائل�ھ�م..وأن م�ا ی�ج�ري ی�وح�ي ب�أن األی�ام ح�ب�ل�ى 

 بأحداث جسام.)
 30ھذا یعني ان انتفاضة تشرین لیست فقط امتدادا النتفاضة 

ایضا ، ولكن ما یمیزھ�ا  2018حزیران ، بل والنتفاضة تموز 
انھا ثورة شباب عانى االحباط والخذالن والخیبات واالغتراب 
والبطالة والعوز متطلع بفكر منفتح الى المستقبل في استع�ادة 
وطن مھاب یعیش ف�ی�ھ ب�ك�رام�ة..وأن�ھ�ا ح�ظ�ی�ت بس�ل�م�ی�ت�ھ�ا 
وعنفوانھا ومطاولتھا وتقدیمھا اكث�ر م�ن ارب�ع�م�ائ�ة ش�ھ�ی�دا 
وعشرین الف مصابا، بتعاطف الشعب معھا ودعم ومش�ارك�ة 
االت���ح���ادات وال���ن���ق���اب���ات وعش���ائ���ر م���ح���اف���ظ���ات ال���وس���ط 
والجنوب..وادانة عالمیة من األمم المتحدة واالت�ح�اد االورب�ي 
ومنظمات دولیة لما ارتكبتھ السلطة من مجازر وحش�ی�ة ض�د 

 متظاھرین سلمیین یطالبون بحقوق مشروعة.
 تظاھرات.. وحكومات مستبدة

) 2003یوثق ھذا ال�م�ق�ال ان ح�ك�وم�ات م�ا ب�ع�د ال�ت�غ�ی�ی�ر (
استفردت بالسلطة والثروة، وأن العراقیین بدأوا بالت�ظ�اھ�رات 
من قبل عشر سنوات م�ط�ال�ب�ی�ن ب�األص�الح وم�ا اس�ت�ج�اب�ات 
حكومات محاصصة بھویة شیعیة، وانھا اس�ت�ھ�ان�ت ب�الش�ع�ب 

 30واذلتھ وأفقرتھ فانتفض علیھا جماھ�ی�رھ�ا الش�ی�ع�ی�ة ف�ي 
ودخلت الخضراء وأضاعت قی�ادت�ھ�ا ال�دی�ن�ی�ة  2016حزیران 

وتدخل دولة اقلیمیة فرص�ة ت�اری�خ�ی�ة ت�ع�ی�د ل�ل�وط�ن ھ�ی�ب�ت�ھ 
وللشعب كرامتھ..وان تلك الحكومات التي س�ق�ط�ت اع�ت�ب�اری�ا 

حزیران، وصلت الى یقـــــین بأن نسبــة الـ  30واخالقیا في 
تعن�ي أن الش�ع�ب  2018انتخابات   %) التي شاركت في24(

م�ا یس�ت�دع�ي 2019مستكین، وأنھا تفاجأت بانتفاضة تشرین 
ھذه المّرة ان ت�م�ارس ك�ل األس�ال�ی�ب م�ن ال�ق�ت�ل واالغ�ت�ی�ال 
واالختطاف والترھیب والترغیب، الى النفاق بأن ی�ع�ل�ن�وا ف�ي 
العلن انھم مع مطالب الشعب ویعملوا في الخفاء بما ی�ب�ق�ی�ھ�م 
في السلطة..وكل ما یبتكره عقل مستب�د خ�ب�ی�ث ی�ب�ق�ی�ھ ع�ل�ى 

 كرسي الحكم.
 

 ویبقى التساؤل الشاغل كل العراقیین:
ھل ستكون انتفاض�ة (ث�ورة) تش�ری�ن.. ام�ت�دادا ألن�ت�ف�اض�ات 

تس�ت�ع�ی�د   قادمة، أم انھا ستكون خاتمة التظاھرات ال�ت�ي ب�ھ�ا
 للوطن ھیبتھ وللشعب كرامتھ؟..األیام حبلى بالفاجئات!

 ااُر  م اق.. 
 زل آم :اا !! 

 
 

 د. عبد الجبار العبیدي
نعم.. ھي ثورة حتى النصرعلى الطغاة الذین لم یعودوا یدركون واقعھم الحالي ب�ع�د ان ت�م�رغ�ت ن�ف�وس�ھ�م ال�م�ریض�ة    

بالمال والمنصب حتى عدوا انفسھم أنھم أصبحوا مالكي وطن دون منازع، والشعب لم یعد في الُحسبان.. ب�ع�د ان نش�روا 
بینھ المخدرات وكل انواع الرجس والمجون التي یؤمنون بھا بالفرض والقھر والحرمان، حتى اح�ل�وا ال�غ�ری�ب ال�ط�ام�ع 
وملیشیاتھ القاتلة تدیر وتدمر الوطن .. وأموالھ تُرحل،وأرضھ ومیاھھ.. تباع ھبة لألخرین.. بعد ان نسوا حق الشعب ف�ي 

 وطنھ.. ونسوا ان هللا ال یحب المعتدین والخائنین والمزورین..
فتجاوزوا كل الحدود .. على السید رئیس الجمھوریة "حامي الدستور"ان یعي المسئولیة قبل ان یوفعوه الطغاة ال�ى ف�خ 
حنث الیمین ویصبح امام القانون وجھاً لوجھ.. فھل یعقل ان الرئاسات الثالث تستدعي رسمیا "قاسم سلیم�ان�ي" ل�ل�ن�ظ�ر 
في محنة الزمن؟ أعتراف رسمي خطیر" انظر المحاورة في محطة دجلة الفضائیة ال�ی�وم ب�ی�ن ن�ب�ی�ل ج�اس�م وال�م�ح�اور 

 االیراني الذي تبجح في قوة نفوذ االیرانیین لمساعدة الخونة من حكام العراقیین.
نعم.. ثار الشعب البطل بشبابھ الغض المیامین حین جعلوا حتى مزارات العراق حسرة على الخامنئیین وآی�دی�ول�وج�ی�ت�ھ�م 

 العقیم.. ال بل حتى مزارات مشھد القدیمة في أرضھم محاصرون..
ھؤالء الذین لم یقرأوا حكمة الزمن .. وفلسفة التاریخ .. التي اجبرت الطغاة في االرض ان یندموا على افع�ال�ھ�م .. ح�ت�ى 
قال احدھم: "ان الندم ال ینفع على فراش الموت النادمین".تحیة لالبطال الشھداء وكل االخ�ری�ن .. ع�ل�ى جس�ور ب�غ�داد 
وشوارعھا وأزقتھا صاحبة التاریخ العریق.. التي أستعصت على المغول والفرس والعثمانیین وكل الغزاة وال�م�ج�رم�ی�ن.. 
وستبقى احزاب االسالم السیاسي وملیشیاتھا المجرمة وعلى من یعتمدون العار االب�دي ع�ب�ر الس�ن�ی�ن.. ف�ل�نُ�دخ�ل�ھ�ا ف�ي 

 مناھج دراسة التاریخ في صفوف الطلبة والمتعلمین؟
معرفة التاریخ التعوض، ودراسة التاریخ علم وفلسفة حیاتیة یجب ان ال تھمل ویعتریھا النسیان، ف�ب�ھ�ا ت�ؤرخ األع�وام، 
وتُعرف األنساب، وتُعلل الحوادث، وتُدرك المشاكل واسبابھا وحلولھا، فھي حافز إلثارة الھمم في االمة. ال�م�ؤرخ�ون ھ�م 
الذین یتحدثون عنھا، وبھا یتفاخرون، وبأیامھا واحداثھا وِعبرھا ینصحون. فالھو وعاُء لاللفاظ ال�وط�ن�ی�ة، وال وس�ی�ل�ة 
لتبریر خمول االمة. .بل ھو دراسة التجربة االنسانیة على االرض، وھو مدرسة األجیال لمعرفة الصحیح من الخطأ ف�ی�م�ا 

 نقرأ ویقرأون.. ولكن كیف یفھمھا الجھلة من الحاكمین..
. على المؤرخین أن یفھموا بأنھم حماة االمة، فعلیھم أن ال یبتعدوا او یقصروا عنھا بح�ج�ة (ش�ع�ل�ی�ن�ھ).. ب�ل�دن�ا ال�ع�راق 
بحاجة الیھم الیوم، علینا أن نساھم جمیعا من اجلھ لعلنا نستطیع إسعافھ من محنة الزمن القاسیة التي یمر بھا، و نلت�ف�ت 
للذي حدث ویحدث الیوم، فلكل لھ جزاؤه في السلب واإلیجاب، فالوطنیة لھا ثمن، والخیانة لھ�ا ث�م�ن، ل�ك�ن ال�ف�رق ب�ی�ن 

 االثنین كبیر، فھل یسمع أصحاب القرار المتخاصمون على الثروة والمنصب..؟؟.
بقراءة التاریخ المتأنیة ندرك ان العقل ھو اساس حیاة البشر وھو أغنى الغنى على حد قول فیلسوف حكیم. وع�ن�دم�ا ح�ل 
العقل عند المسلمین تغیرت حیاة الناس عندھم فجاؤا باألفضل.. لكن عندما توقف العقل في حیاة االمویین وال�ع�ب�اس�ی�ی�ن، 

ال�ت�ي ح�ی�ن ت�دن�و م�ن –وطغت العاطفة على العقل وقع الشر في حیاة الناس، فظلت الدولة كال�م�وج�ة ال�ھ�ائ�ج�ة ال�ق�وی�ة 
تبدأ تضعف وتتالشى وتموت .فحین وقع شر الخصام على الدنیا بین الدولتین، فنسوا العقل والدی�ن، ف�ن�س�اھ�م  -الشاطىء

هللا، حتى ماتت وماتوا معھا فحشروا مع الغابرین. فھل تدرك عقولنا الیوم ما حدث لنقف مع الوطن والصالحین. أم نب�ق�ى 
 ننتظر من القادمین.

حكمة الزمن،وفلسفة التاریخ یجب ان تُقرأ وتُدرك وتُحلل وتُنشر نتائجھا على الناس لیتدبروا مستقبل الحیاة، ف�ال ی�ق�ع�وا 
في خطأ التقدیر، او في اوھام العاطفة، فھي منھج ُملزم لتقرأه األجیال، وتتعظ منھ ف�ي ق�ادم االی�ام. وھ�ذه ھ�ي م�ھ�م�ات 
اساتذة التاریخ.. ان اول مھمات الحكومة الصالحة وضع مناھج التاری�خ ف�ي ال�م�درس�ة وال�ج�ام�ع�ة،ف�ي م�ق�دم�ة ال�م�ھ�ام 

للناس دون مواربة من تلفیق، وأعطاءعلماء التاریخ ك�ل االھ�ت�م�ام ف�ھ�و  -حتى وان كانت مرة   –الوطنیة وقول الحقیقة 
وُھم خزانة الدولة التي ال تنضب. .فالتاریخ ھو الذي یحدثنا عن االمانة والصدق واحترام ح�ق�وق ال�ن�اس وأس�ب�اب ق�ی�ام 
الدول وسقوطھا وشروط االنھیار حتى غدت الجامعات الیوم عنوانا لھا في منھج التاریخ واضح وف�اع�ل.. ول�ی�س ب�اھ�ت�ا 

 وغامض..
وبھذا نقول : منذ عھد بعید استطاع العقل البشري ان یعرف ما حدث ویتوقع ما یحدث، فالتاریخ یق�رأ ال�زم�ن وف�ل�س�ف�ت�ھ 
من عنوانھ، ألنھ ھو الزمن بكل مظاھر الوجود المادیة والروحیة، ولقد أدرك االنسان أن لكل شيء في ھذا العالم اس�ب�اب�اً 
وِعلل، فأراد أن یعرف ذلك الذي حدث، ولماذا حدث؟ من ھنا بدأ االنسان یعرف تعلیل التاریخ، أي بالعقل ت�رب�ط ال�ظ�اھ�رة 
وبھ تستخرج الظواھر الجدیدة، فبدأت خطواتھ األولى في طریق الح�ض�ارة. ول�ھ�ذا ق�ال ال�ع�ل�م�اء: "ان ال�ع�ق�ل ھ�و اول 

 مخترعات االنسان".
لیس موضوعنا العقل الیوم، لكن بھ استطعنا ان نتلمس الطریق المستقیم الذي بھ ووصل االنسان الى بدایة ظھور التق�دم 
الحضاري وانتصر وتقدم بعد ان سلك تفاصیل ما اراده لھ العقل، فتفوق وأستمر.. حنى تبعت�ھ أم�م ك�ث�ی�رة وأص�ب�ح س�ی�د 
العالم كما نقل لنا التاریخ. ولكن ھل كنا نحن العرب كما یقولون فعال سادة العلم بالحق والعدل.. أم كنا عكس ذلك؟.ھذا م�ا 
یجب ان نعرفھ وتعرفھ أجیالنا الیوم، ولو الى حین بعد ان عتمنا علیھا الكثیر.. .فقد كذبنا وزورن�ا ع�ل�ى االج�ی�ال ك�ث�ی�را، 
والیوم نحصد الثمر الُمر. فال احد یعرفھ اال اذا تغیر المنھج الدراسي نحو المنھج العلمي البدیل. وجاءت حك�وم�ات ت�ؤم�ن 
بالحریة والدیمقراطیة والتجدید حقا وصدقا ال كذبا وخیانة كما ھم قادة العراق الیوم ال�ذی�ن أوص�ل�و ال�ى م�ھ�اوي ال�ردى 

 لخیانتھم للوطن والتاریخ.. . فالطریق بیننا وبین الذي نرید ال زال طویال جداً وبعید.
ویبقى السؤال الھام الذي علیھ سنبني دراستنا وما نرید ھو، لماذا تخلفنا عن ركب االمم االخرى بعد ان ت�ق�دم�ن�ا؟ ول�م�اذا 

 قتل االبناء ابائھم وكذلك یفعلون.. والعكس صحیح..؟
انھا حكمة زمن؟ لسنا وحدنا الذي مررنا بالدورین، فقد سبقتنا إلى ذلك أم�م وحض�ارات. ف�ح�ی�ن ن�ق�رأ ف�ي ال�ح�ض�ارت�ی�ن 
المصریة والعراقیة القدیمتین لنقف مذھولین على التقدم الذي احرزعلى أیدیھما علما وفناً وص�ن�اع�ة ل�ك�ن ال�ق�ان�ون ظ�ل 
َكسیراً، فبعقولھم اخترعت الكتابة الھیروغلوفیة المصریة القدیمة، والكتاب�ة ال�م�س�م�اری�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ق�دی�م�ة، وب�ال�ق�ل�م 
والقرطاس تقدم العالم شرقا وغربا، وعندما اھمل القلم والقرطاس والمنھج عدنا منذ عصر الجاھلین المتسلطین توقف�ن�ا. 
سُر اكتشفھ المحتلون منذ آالف السنین، فالھكسوس دمروا حضارة المصریین الرائعة واستعمروھا، والقبائل ال�ع�ی�الم�ی�ة 
والمغولیة الغازیة التي جاءتنا من الشرق دمرت حضارة العراق القدیمة لكنھم لم یوق�ف�وھ�ا، وھ�ك�ذا ف�ع�ل ال�ع�ث�م�ان�ی�ون، 
والیوم یفعلھا بنا االیرانیون حقدا ولؤما على السنین، واالستعمار الحدیث حین جاءنا من أقصى الغ�رب ی�دم�ر حض�ارت�ن�ا 
ویقتل علماؤنا ویحرق مكتباتنا وحتى سجالت نفوسنا ومتاحفنا تحت سمعنا وبصرنا بخیانة الخائنی�ن، ون�ح�ن أس�رى ل�ھ 
مكبلون. فكأن القلم والقرطاس ھدفھم االول في التدمیر،حین باعت سفاراتنا في الخارج حتى وثائق ال�ت�وراة واألن�ج�ی�ل.. 
وال ندري من سیأتي بعدھم من االخرین لیزداد حقداُ على التاریخ..؟ فاین مؤرخونا من الحقیقة والتحقیق لیكتبوا ل�ن�ا ك�ل 

الشعوب ال تحیا اال بعقولھا وال تتقدم اال برجالھا المخلصین، وال تصان اال بھممھم،ولنا ف�ي ال�م�خ�ل�ص�ی�ن اس�وة   جدید؟.
 حسنة.. فأین نحن الیوم من التاریخ..؟

 ونعود للشطر الثاني من السؤال، لَم قتل األبناء آبائھم واإلخوة إخوتھم والزالوا یفعلون؟ 
ألم یخبرنا القرآن الكریم بقصة ھابیل وقابیل وكیف ان النفس االنسانیة التي امنت بالسوء احدثت ما ارادت ضد انس�ان�ی�ة 
االنسان بالسوء؟ ألم یُقتل الخلیفة الثاني عمربن الخطاب بایدي المسلمین؟ ویُقتل عثمان وعلي والحسین بن ع�ل�ي(رَض) 
من بعدھم بأیدي المسلمین؟ الم یَقتُل الخلیفة المآمون اخاه االمین شر قتلة لنفسھ األم�ارة ب�الس�وء، أل�م یَ�ق�ت�ل ال�خ�ل�ی�ف�ة 

 المنتصر اباهُ المتوكل لنفس اعتراھا التدمیر؟.
 والقادمون الجدد ألم یقتلوا صداما واآلخرین، والیوم ُھم یواجھون نفس المصیر.. لماذا؟اسئلوا التاریخ سیجیب.؟

فھل حدث كل ھذا صدفة ام كان ھناك من تخطیط؟ ھنا واجب المؤرخ ان یكشف لنا الحقیقة ل�ن�ت�ع�ل�م م�ن�ھ دروس م�ن�ھ�ج 
التاریخ، فكیف كانت نھایة التاریخ؟ كانت نھایتھ في سجن الكاظمیة الرھیب، فھل ستتكرر المآساة م�ن ج�دی�د؟ ف�ھ�ل م�ن 
دروس التاریخ سیتعلمون.؟ ال نرید أن نطیل في شروحنا للقارىء الكریم ح�ت�ى ال ی�م�ل والی�ك�ل، ول�ك�ن ع�ل�ی�ھ أن ی�ق�رأ 
التاریخ؟ فكل باطل ینتظره نفس المصیر.. فعلینا أن نكون حذرین.علینا ان ال نقرأ ما اصابھم ك�ت�اری�خ ون�ح�ك�م ل�ن�ت�ع�ض، 
ولكن لنفھم احداث التاریخ اسبابھا وفلسفتھا، فھل كانوا یستحقون ما فعلوا بھم ام نحن المقص�رون؟ ف�ای�ن ح�ك�م ال�زم�ن 

 وفلسفة التاریخ؟
ال شك ان لیس كل ما ُكتب ویكتب صحیح، ولیس كلھُ وھماً وخطئاً، فالمؤرخون بشر والبشر مع العاطفة امیل الی�ھ�ا م�ن  

العقل، والعاطفة والسیاسة تُعمي العقول، وتُضلل الذھن، وتمأل القلب قسوة. وھكذا فعل بنا الفقھاء حین حولوا دینن�ا ال�ى 
مذاھب متخاصمة على السلطة.. ال الى قوانین.. فغاب التجدید لمشروعنا على الرؤیة التاریخیة وج�دی�ة ال�ن�ظ�رف�ي ال�ع�ل�م 
والعمل حتى اصبحنا بعیدین عن التجدید.. لكن لماذا ھذا الذي حدث في التاریخ؟ وعن�دي أن غ�ی�اب ال�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون 

 والحكم الصالح والخالفة السائبة لمن ال یستحقھا.. والتقرب الى السلطة والمال والجاه ھو ما نجھل ویجھلون؟.
، لنبدل وجوھا باخرین. فال زال الق�ان�ون غ�ائ�ب�ا وح�ق�وق�ن�ا الش�رع�ی�ة م�ع�دوم�ة، 2003وأال لماذا حصل التغییرعندنا في 

واموالنا مشاعة لمن ینھب ویھرب على طریقة المسئولین وما سمعناه اخیرا في ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي وال�ت�ج�اري م�ن ب�ی�ع 
العملة الصعبة والقروض الوھمیة وبطاقات تموین الفقراء والمساكین،ووزاراتنا أصبحت ُملكاً للسیادیین،وكاننا اصب�ح�ن�ا 

 نعیش في عھد الوالة العثمانیین، وال زلنا نتغنى بالتغییر؟.. والیوم یواجھون ِمحن السابقین .
این مؤسسة النزاھة وما اثیر حولھا من ضجة المصلحین لمالحقة الفاسدین.. این دول�ة ال�ق�ان�ون.. ال�ذي ك�ن�ا ن�ع�ت�ب�رھ�ا 
الشخصیة الكریزماتیة المنقذة للقانون..؟ كالم وتصریحات ال تستند الى دلیل البل كانت ھي قاتل القتیل. أما م�ن ح�ق�ن�ا ان 
نثور ونصر على التغییر.. ونستعد للدفاع عن مجتمعنا ووطننا الكظیم؟. ونرفض المساس بكرامة المواطنین؟ ل�م�اذا ج�اء 
االسالم وتغیر الحال، لمجرد الدین، فقد كان لقریش دین. ولكل السالفین أدیان.. ال بل شعوب تقدمت وھ�ي ب�ال دی�ن ك�م�ا 
في الیابان والصین.. فھل جاء اإلسالم لیحیا بالناس ام تحیا الناس بھ، افتنونا یا فقھاء ومرجعیات المسلمین ی�ا اص�ح�اب 

 فتاوى الباطن والتغلیس في الدین..؟



18
Wednesday 

AL- iraqia Issue No. 778 • 23 Dec • Year 16 

1 

 یا " أم ّ عیسى " لقد أودى بك ِ السھر ُ

 سھرت ِ .. أم نمت ِ ..لن یأتي لك ِ القمر ُ

 لقد مضى عن بالد لیس یعبرھا

 غیم ٌ.. یسافر ُ في أثوابھ ِ المطر ُ

 لمن یضيء ..؟ فال األشجار ُ مورقة ٌ

 وال المراتع یشدو فوقھا وتر

 ال ببدر القمح .. ال أقدام راعیةٍ 

 تخطو إلى الحقل جذلى وھي تزدھرُ 

 دعیھ یرحل ال تبكیھ في وجل

 فمن صباه دعاه النأي .. .والسفر

 

2 

 أتذكرین ..؟ .. وكان اللیل منسدال ً

 على العیون .. سوى عینیك ِ تنتظر ُ

 ولم یعد .. وقتھا لفتھ قافلة

 من الضیاع .. ویعدو خلفھ القدر

 لم تزل بیضاء ناعمة ..أظفاره 

 وخوفھ إن رأى الجدران یستعر

 كطائر كان یخشى أن یحط بھا

 یوما ً.. لتأسره أبوابھا الكثر ُ

 فكوخھ قصب .. والباب مشرعة ٌ

 جاراه ُ.. صفصافھ الریفي .. ّ والنھر

 كانت مراعیھ حضنا ً حین یأخذه

 إلیھ یغفو .. فال خوف ٌ.. وال كدر

 وكان شعر صبایاھا إذا خطرتْ 

 . ریح الصباح .. على عینیھ ینھمر

 

3 

 حتى أرادوا لھ أن ینضو رائحة ً

 أحبھا حد ّ أن یفنى بھا العمر ُ

 حط ّ الشفاه على أحجارھا قبال ً

 وقال.. كوني معي یا أرض .. یا حجر ُ

 مضى یشیل على أكتافھ وطنا ً

 . ودربھ صفعات الریح .. والعثر

 

4 

 یا " أم ّ عیسى " صحبت ِ الحزن یافعة ً

 وقد ھرمت ِ .. و شاخ َ الظل ُ .. والثمر ُ

 وظلّ حزنك ِ طفال ً الھیا أبدا ً

 یخیط أثوابھ إال یراق .. والصغر ُ

 كأنھ مرجة ما جّف مرتعھا

 . كل الفصول علیھا یھطل ُ المطر

5 

 یا " أم ّ عیسى " .. أو حدي من تفارقھ ُ

 أم ٌ .. لتجعل ھذي الریح َ تنذعر ُ

 تظل تشھق طول اللیل باكیة ً

 فتشھق الروح في المنفى .. وتنعصر ُ

 األمھات رداء ُ الحزن ِ یلبسھ ُ

 نخل العراق .. حقول القمح ِ.. والشجر ُ

 ال أم ّ في أرضھ إال وقد جلستْ 

 . ثكلى .. على عتبات اللیل ِ تنكسر

 

6 

 تقول .. ُ لحظة تودیعي .. أتتركھ ُ..؟

 أقول ُ.. رحماك ِ یا أمي أنا بشر

 لست ُ " المسیح َ"..وما كنت ُ " الحسین َ" أنا

 حتى أراه .. فال أذوي .. وأنذعر ُ

 ماكان قلبي ّ یا أماه من حجر ٍ

 .حزن " العراق " لھ ُ األحزان تعتذر ُ

 

7 

 یا " أم ّ عیسى ".. و " عیسى " كل ّ مغترب ٍ

 أضاع أما ً.. فأوھى عمره الضجر ُ

 كوني لھم أمھم ..صلي لوحشتھمْ 

 كما تصلین لي إذ یطلع السحر ُ

 لقد بعدنا وھذي الریح باردة ٌ

 . فلتدخلي البیت .. عبي كأس َ من صبروا

8 

 ربیت ِ یا " أم ّ عیسى " مثل من حملتْ 

 في كفھا الماء .. أو في عینھا اإلبر

 تسرب الماء إن فكت أصابعھا

 وإن تحرك جفناھا .. شكا البصر

 وحین تعبرك ِ األیام لن تجدي

 . سوى لیال ٍ نأى عن أفقھا القمر ُ

 أ  
................................................ 

ٍ  غ�ادرت ال�ح�ی�اة ح�زن�ا  ٍ  ع�راق�ی�ة لمناسبة ذكرى رحیلك السادسة عشرة وأنا بعید عنك یا أمي .. لكِ  ولكلِّ أم
 . الستشھاد ولدھا .. أو غیبتھ المنافي بعیدا ً عنھا

 

 " إلى أمي.. شھیدة حزنھا على فراقي"

 
 عیسى حسن الیاسري

 (ر  ء)
 
 
 
 

 ورود علي
 
 

 ...أصدقائي... أِحبَّتي
 ...ال تحزنوا بعدي
 ...ال ِزلُت معكم

 انا فقط أمسكت.ُ بورقةٍ 
 وبَلَّلُت إصبعي بدِم الكرامة
  !...و رسمُت خارطة العراِق لقلبكم

 
 !ال تحزنوا

 أ نسیتُم انھا ساحة التحریر
  !...لَْم أُمت بعد
 

 ...انا فقط ُرحُت في غیبوبٍة طویلة
 فقد آلیُت على نفسي أْن (ال اسمع ال أرى ال اتكلم)

ھ  ...طفٌل یعیُش في ذاكرة امِّ
 

 أنا وبكل شجاعٍة انتصرت
 َحَملُت صفائي ....

  .... ومضیُت أبحُث عن وطٍن في األعلى
 ...حیُث یتَكّدُس األمان

 حیُث وجھ أُمي ثنوة... 
 ..وجناح وطني یضمني

 
 ال تستھویني كراسیھم

 لم یَُضیّعني ُدخانھم... بالعكس
 ...لم یُكن إال ُدخاناً في ُدخان

 
 وصیَّتي لكم

 أْن إبحثوا عن الوطن
 فإْن وجدتموه خبئوهُ بین أضلعكم... 

  ...ھناك حیث نبضكم
  ...دثّروه بأجفان أعینكم

 عندھا ستروني جیداً 
  ...سترون الوطن

 
  فالوطن أكبر من حضٍن وحكایة
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 المقدمة
مجتمع الفرات تسوده عادات جمی�ل�ة م�ت�وارث�ھ م�ن�ذ األزل 
القدیم، وھي عادات شعبیة ومن�ھ�ا ال�ن�ذور، ف�ي ال�ع�ص�ور 
القدیمة وخاصة في العصر ال�ج�اھ�ل�ي ك�ان�ت ت�ن�ذر وت�ق�دم 
القرابین آللھتھم لكن بعد ظھور الدیانات السماویة تغ�ی�رت 

 نظرة النذور وأصبحت تقدم ألبناء المجتمع بدل اإللھة.
انحدرت عادةً النذور من أسالف العرب وتاریخھا ال�زاخ�ر  

بشواھد كثیرة، فقصة نذر عبد المطلب ج�ّد ال�رس�ول(ص) 
معروفة وشائعة، وال یشترط ف�ي ال�ن�ذر أن ی�ك�ون أش�ی�اء 
معینة فقد یكون أمراً معنویاً. وال�ن�ذور ال�ت�ي ت�ق�دم ع�دی�دة 
ومختلفة، وتتوقف على رغبة الناذر وحالتھ المال�ی�ة، ف�ق�د 
تكون ذبیحة لوجھ هللا تع�ال�ى أو ع�دة ذب�ائ�ح، وق�د ت�ك�ون 
طاسة حنة یلطخون بھا باب المزار، أو ق�د ت�ك�ون ب�خ�ورا 
وغیر ذلك تجري اغلب النذور على ألسنة ال�ن�س�اء. ت�ك�ون 
نذورھن عادة معلقة، حتى تحقیق ما تص�ب�و إل�ی�ھ ال�ن�اذرة 
لتحقیق غایتھا، فال بد لھا م�ن اإلی�ف�اء ب�ن�ذرھ�ا، واال ف�ان 
المنذور لھ یصاب بأذى قد یؤدي بحیات�ھ، وع�ن�دئ�ذ ت�ت�ذك�ر 
األم بأن ابنھا أو ابنتھا مطلوبة نذر تس�رع ب�إی�ف�ائ�ھ إن�ق�اذاً 

  لحیاتھ.

أو من اجل طلب حاجة أو لتوفیق بعمل ما أو ع�ن�د ال�ت�ق�دم 
ل��ل��زواج أو ال��ح��م��ل، وی��ق��ول ال��ن��اذر (أذا وف��ق��ن��ي هللا 

(نذرت النذر ....)  دین مرھون بتحقیق ال�ح�اج�ة.   في ....)
على سبیل المثال سیدفع مبلغ من المال للفق�راء أو ش�راء 
حاجیات لجھة تعتني باألیتام وھكذا، وأما أن یكون ص�ی�ام، 
أو أن یكون توزیع شيء في سبیل هللا فالن�اذر یص�وم م�دة 
زمنیة مقابل تحقیق غایتھ أو توزیع اللحوم أو الطعام ل�ك�ذا 
عائلة. وھذه ال�ع�ادات ق�دی�م�ة م�ت�وارث�ھ ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
الفراتیة بكثرة والتي الزال عامة أھل ال�ف�رات م�ت�م�س�ك�ون 

 بھا.
 بعض النذور الشائعة في ا المجتمعات الفراتیة

النذر المستعجل: ومعناه توزیع ث�الث�ة أرغ�ف�ة ح�ن�ط�ة م�ع 
 رغیف صغیر یسمى حنیة

نذر االستجداء: وھذا من النذور الشائعة ب�ی�ن ال�ل�وات�ي ل�م 
یعش لھن مولود، حیث تنذر األم حین یبل�غ رض�ی�ع�ھ�ا م�ن 
العمر ثالثة أیام أن ت�رت�دي م�الب�س رث�ة، وس�ت�ج�دي م�ن 
سبعة بیوت تطرق أبوابھا دون حیاء، وتشتري بما تحصل 
علیھ من نقود ما یستقیم عشاء تأكلھ تلك الل�ی�ل�ة، وت�ح�م�د 
هللا على سالمة ابنھا. وھناك استجداء آخ�ر ت�ق�وم ب�ھ األم 
طمعا في بقاء ولیدھا ع�ل�ى ق�ی�د ال�ح�ی�اة، ف�أن�ھ�ا ت�ن�ذر أن 
ترتدي عباءة ومالبس وجوارب ب�ال�ی�ة ورث�ة، وتس�ت�ج�دي 
ثالثة أشخاص من رواد المقاھي، ربما یمنوا علیھا ببعض 
النقود لتشتري بھا قطعة قماش كسوة لطفلھا، وإذا ك�ان�ت 
النقود قلیلة ال تكفي لشراء القماش المأمول، فأنھا تشتري 

  بھا
 عرقجین أو غیرھا من ألبسة رأس األطفال.

 نذر زكریا
لھذه المناسبة موروث إجماعي قدیم في أول یوم أح�د م�ن 
شھر شعبان في ھذا الیوم تصوم النساء ی�وم�اً أو ی�وم�ی�ن 
وتصوم بعضھن عن الكالم، كما أمر المالك جبرائیل الن�ب�ي 

زكریا (ع) عندما بلغھ بحمل زوجتھ بیوحنا المعم�دان، أم�ا 
األفطار فیتكون من خبز شكر وماء من البئر، وعلى الرغم 
من غیاب ھذا التقلید حالیاً إال أن الصیام مازال ق�ائ�م�اً ال�ى 

 یومنا ھذا.
أما صیام زكریا بالنسبة لألكراد الفیل�ی�ن ی�دع�ى ب�ال�ك�ردی�ة 
(روژك زه كریا) ویشیر العید الى صیام (زكریا والد یوحنا 
المعمدان) ویستمر الصیام منذ آذان الفجر الى ما بعد آذان 
صالة المغرب إذ یتم إعداد صینیة للفطور الذي یتألف على 
األغلب من دج�اج�ة مش�وی�ة ورز وت�وض�ع ف�ي الص�ی�ن�ی�ة 
شموع وبخور وحناء وملبّس و(كلیجة) وماء یتم إحضاره 

  من بئر.
وھناك تقلید أخر فكثیر من النساء تن�ت�ظ�ر ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
بفارغ الصبر إذ تقوم النساء بصیام ھذا الیوم وی�ت�م دع�وة 
نساء المحلة على الفطور الذي غالبا ما یكون سبع أشك�ال 
فیھ (الفسنجون) إضافة الى الكبة، تقرأ س�ورة م�ری�م ق�ب�ل 
أذان المغرب أما صینیة زكریا فف�ی�ھ�ا ال�م�ل�ب�س والش�م�وع 
وبعد اإلفطار تأخذ النساء قط�ع�ة م�ن الص�ی�ن�ی�ة وت�ن�ذر أو 
تطلب مرادھا غالبا ما یتعلق باألن�ج�اب، وح�ی�ن�م�ا ی�ت�ح�ق�ق 

فتنتقل الصینیة الى ذلك   النذر أو المراد في السنة القادمة،
البیت وھ�ك�ذا ت�أخ�ذ ال�م�رأة ال�ت�ي ت�ن�وي ت�ح�ق�ی�ق ن�ذرھ�ا، 
باستعارة شمعة من صینیة جارتھا مثال وتغرز إبرة خیاطة 
في الشمعة المشتعلة، وتطلب ن�ذرھ�ا واذا ت�ح�ق�ق ن�ذرھ�ا، 
تقوم بإعداد صینیة ف�ي ال�ع�ام ال�م�ق�ب�ل م�ع ص�ی�ام�ھ�ا ی�وم 

 زكریا.
  نذر للخضر علیھ السالم

ویسمى لدى المجتمعات الفراتیة (شموع الخضر)، س�ی�دن�ا 
الخضر ذكر هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ الك�ری�م وت�ح�دی�داً 
في سورة الكھف عبداً صالحاً اسمھ ال�خ�ض�ر، وھ�و رج�ل 
عاش في زمن سیدنا م�وس�ى وراف�ق�ھ وق�د ع�رف ب�ال�ع�ل�م 
والورع وقیل عنھ أنھ ما وجد في م�ك�ان إال اخض�ّر ون�ب�ت 
فیھ العشب ولذلك فقد لقب بالخضر، اخت�ل�ف ال�ع�ل�م�اء ف�ي 
كون ھذا الرجل الصالح نبیاً أم ال فالبعض أجمع عل�ى ذل�ك 

  والبعض اآلخر نفاه.
وذكرت سی�رة ال�ن�ب�ي ال�خ�ض�ر (ع) ف�ي ج�م�ی�ع ال�دی�ان�ات 
السماویة وسمي بعدة أسماء: ال�م�س�ی�ح�ون یس�م�ون�ھ م�ار 
الیاس، والیھود یسمونھ إیلیا النبي، المس�ل�م�ون یس�م�ون�ھ 
الخضر. وال�دروز یس�م�ون�ھ ال�خ�ض�ر أب�و إب�راھ�ی�م. ی�زور 
الناس مقامھ لیس فقط یوم الزیارة العامة، ب�ل ع�ل�ى م�دار 

 أیام السنة وذلك إلیفاء نذر أو للتبرك والعبادة أو للتنزه.
شعبان تأخذ  15یقام الطقس في كل أیام السنة، ولكنھا في 

شكالً جماعیاً أشبھ بالمناسبات االحتفالیة یش�ارك ف�ی�ھ ك�ل 
من كان علیھ نذر ویدعو إلیھا أصدقاءه وأھ�ل�ھ وأق�رب�ائ�ھ 
ویتوجھ بھم إلى ضفة النھر بأزیاء زاھیة خ�الب�ة ال�م�ن�ظ�ر 

 وبكامل الزینة التي تلیق بھذا الیوم،
ویتخلل ھذا االحتفال (الغناء والدب�ك�ات) وتس�ت�خ�دم اآلالت 
الموسیقیة (الطبل والمزمار والدف) ویقضي ال�م�ش�ارك�ون 
س�ھ�رات یس�ودھ�ا ال�ود وال��ت�ص�ال��ح وال�ت��س�ام�ح، وی�ن�ش��د 
الحاضرون األغاني الشعبیة من بینھا أغ�ن�ی�ة م�ن ال�ت�راث 
الشعبي خاصة بالمناسبة ویبدأ احت�ف�ال ب�ال�دب�ك�ة ال�ع�رب�ی�ة 
والزغارید وتوزیع ال�ح�ل�وى ل�م�ن ی�ت�واج�د ع�ل�ى ض�ف�اف 

 الفرات
وذلك بأن تن�ذر األم ب�أن تس�یّ�س ك�رب�ة ی�ابس�ة م�ن ك�رب 
النخیل مثبت علیھا ثالث أو خمس أو سبع شمعات م�وق�دة 
لیلة الجمعة مع صفار الشمس إی�ف�اء ب�ن�ذر ق�ط�ع�ت�ھ ع�ل�ى 
نفسھا. ویتلخص ھذا النذر بتھیئة كربة نخل یابس�ة ت�ث�ق�ب 
على عدد الشموع المنذور حیث تثبت كل شمع�ة ف�ي ث�ق�ب 
من تلك الثقوب، بعد وصول الشخص الناذر وعائلت�ھ ن�ھ�ر 
الفرات توقد الشموع وتترك ال�ك�رب�ة ب�ھ�دوء ع�ل�ى س�ط�ح 
الماء فیأخذھا التیار معھ وك�ث�ی�را م�ا ی�الح�ق ال�ك�رب�ة ذات 

الشموع الموقدة الصبیان السباحون في تلك ال�م�ن�ط�ق�ة إذا 
  كان الموسم صیفا.

 عاشق واجیت امشي بحرارة شمس وبظھریة
 یاناس احدي الشوق وبریسم صفت رجلیة

 جیتك یاشط متعني انذر لك نذر
 لیلة ارید واعلق شموع الخضر

 بلجت یعود الغایب العیني على دربة ربیة
 نذر خبز العباس

خبز العباس یوزع بین بیوت المحل�ة ع�ل�ى ش�ك�ل أنص�اف 
أرغفة أو كاملة تحتوي على الك�راث وال�ك�رف�س وال�رش�اد 
وجمیعھا خضراوات طازجة یطیب أكلھا مع الخ�ب�ز ال�ح�ار. 
ویقول من توزع خبز العباس لكل من یتسلم منھ�ا ال�خ�ب�ز: 
ھذ النذر من بیت أم فالن، العباس أعطاھا ن�ذرھ�ا، ف�ی�ق�ول 

  من یتسلم، اللھم امجن، بالعافیة علیھ.
فالمرأة تنذر إذا كانت في ك�رب�ة أو ك�ان�ت ت�ت�م�ن�ى ح�دوث 
شيء ومن النذور التي كانت م�ن�ت�ش�رة ف�ي وادي ال�ف�رات 
ولیس شرطاً أن یوزع الخبز على الفقراء والمس�اك�ی�ن ب�ل 
یكتفى ب�ت�وزی�ع س�ب�ع أرغ�ف�ة ع�ل�ى س�ب�ع ب�ی�وت ال ع�ل�ى 

  التعیین.
 نذر: السلیقة

ھذا النذر یخصص عند ظھور أسنان األطفال حیث ی�ب�ت�ھ�ج 
األھل ویقوموا بسلق حب القمح ومن النوع الح�م�رة ال�ت�ي 
تكون الحبة كبیرة وبعد السلق ل�ل�ق�م�ح ی�ت�م ت�وزی�ع�ھ�ا ف�ي 
صحون وتزین الصحون على الوجھ بالسكر الناعم وی�ق�وم 
األطفال بتوزیع ھذه الص�ح�ون ع�ل�ى األق�رب�اء وال�ج�ی�ران. 

 ویضاف إلیھا في بعض األوقات السكاك.
................ 

 المصادر
 الصدى..…عزیز الحجیة 

من تراث وفلكلور األنبار ... 
  3الجزء 

 

اا دات ار واا  
 
 
 
 
 

  إعداد: بدري نوئیل یوسف




	P01
	2
	01
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	20
	21

	3
	01
	1
	2
	3
	3-2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	4



