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ثقافية سياسية مجتمعية ـ تصدر مرتين بالشهر

على حافة الرصيف
حرية الفكر والصحافة أساس المجتمع الديمقراطي.
"لكل شخص الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية التعبير عن اآلراء دون جدال،
والبحث عن المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة اتصال ،بغض النظر عن الحدود ".
فعندما تُنتهك حقوق اإلنسان األخرى في الحاالت التي ال يُسم فيها بالتغيية اإلعمامية المستقلة
وحيث ال يستييع الناس التعبير عن آرائهم بحرية .فإن حرية اإلعمام والحصول على المعلومات
تصب على المحك ،كما وليس مؤشر موثوق به الحترام حقوق اإلنسان في أي بلد.
فما الصورة الذاتية للصحفيين في العراق؟....
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ما نقرأ من مواضيع وأخبار في الصحف والمجمات ،أو نسمعه ونشاهده عبر وسائل اإلعمام
المرئي والمسموع أو اإلنترنت ،يفترض من ان صناعها يمتهنون حرفة الصحافة .لكن ولماسف ال
نجد هناك ما يستحق االشادة .سيما ما يتعلق بالمصال الوينية واهمها المصال العامة للمجتمعات
العراقية .فالمواضيع واألخبار التي يتم نشرها ،وكيفية تقديمها في وسائل االعمام كما تشير الوقائع
ال تحظى باهتمام المنظومات المجتمعية .وان العديد من الصحفيين ينتحلون هذه الصفة ويقدمون
انفسهم في وسائل االعمام على انهم خبراء ومستشارين في شؤون "كذا" ،لكن أغلبهم في واقع
الحال ،عمماء الصحاب السلية ،يدافعون عنهم وعن احزابهم مقابل مال وامتيازات ورواتب
شهرية مغرية (على لسان أحدهم في فضائية عراقية) .بمعنى آخر ،هم ال يملكون مصداقية وال
يعملون بإرادتهم بمروءة وحياء .في بلد كالعراق يفترض ان تدفع المسؤولية االخماقية بقوة كبيرة
الصحفيين لخدمة المجتمع والوين ،ان كان النظام اإلعمامي بأسسه التاريخية والقانونية والسياسية
يشكل إيارا وجدانيا يلزمهم بذلك .وفي العراق ،ال يتم تحديد هذا اإليار ،من خمال حرية الرأي
وحرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور العراقي واللوائ المنصوص عليها في معاهدات
النشر الدولية ،المتعلقة بشأن التحرير وحق النشر أو الحصول على المعلومات من السليات .فيما
يتعمد اولياء "المركزية التقليدية" في مجالس الصحافة ،عدم نشر كتابات "صحفيين" اصحاب
مبادئ ورأي وموقف موزون ،انما تغليب فئة السلية والجاه في وسائل اإلعمام التابعة لهم.
يبدو ان ظاهرة هذا النوع من الصحفيين في العراق ،اصبحت حاجة مافيوية دارجة بين يرفي
المعادلة "قوى ووسائل انتاج" لها مصال نفعية وسياسية متبادلة ،بعيدا عن القيم واالخماق المهنية
في مجال البحث الصحفي ..المقارنة بين الموقف والسلوك ـ ومصداقية العمل االعمامي تحكمه
نظرة االغلبية الساحقة من العراقيين ،والصحفيون ودورهم المهني ال يمكن ان يحظى باحترام
متابعيهم ما لم تتغير الصورة ،من صحفيين مأجورين ال يعرفون قيم الوينية وشرف المهنة ،الى
ضمير األمة والوين ..بالنظر الحدث استيماع للرأي حول الصحفيين العراقيين ودورهم في بناء
المجتمع والدولة ،يبدو أن الصورة المثالية لذلك الدور غير متوفرة .وان مغزى األوصاف الذاتية
والنوايا محل جدل .ألنه من غير الواض  ،الى اي مدى المواقف الذاتية للصحفيين العراقيين في
عملهم اليومي ثابتة .ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكنهم أيضا تنفيذ دورهم وممارسة عملهم
المهني اليومي بحرية كاملة عند كتابة النصوص أو إنتاج التقارير ،أو ما إذا كان هناك ثمة شيء
يتعلق أكثر بالصور الذاتية المثالية .هناك آراء مختلفة حول مصداقية هذا النوع من الصحافة
والصحفيين ومواقفهما ،اما الصورة الموضوعية تبدو كالتالي :
هناك افتراض بأن الصحفيين يصفون بالفعل واقعهم المهني من خمال نواياهم في التواصل .لكن
هذا الرأي ،ال يشير بشكل مباشر إلى كيف تمارس القدوة المهنة .فيما المهم بالنسبة لغالبية
الصحفيين السياسيين ،السعي من خمال عملهم ،المساعدة في تحديد األجندة السياسية للنخب .وفقا
لهذا الرأي ،يُستنتج أن التقارير السياسية لماعمام تشتغل بفعالية آليديولوجيا اصحاب السلية
وبالتالي تؤثر على الرأي العام أو حتى القرارات من الجهات المؤسساتية.

المحرر
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ذه الصحيفة!

بالمطلق  ...لكن ا ال م ؟.

"صوت الصعاليك" عراقية حتى النفس
األخير ،هدفها الدفاع عن سيادة العراق
واستقماله ،سيادة األمن فيه وسعادة أهله..
إعماء شأنه وإظهار إرثه الحضاري بأبهى
صورة .هي التربة بكل خصوبتها وهي
القوميات واليوائف ،األديان والمذاهب.
صوت الحالمين بعراق خال من الموت،
من الجوع والمرض والقهر ،من السماح
المحمي والميليشيات التي تنشر الرعب
والدمار ،من اليائفية المقيتة والمقابر
الجماعية ..هي حلم من كان ينتظر .فهل
ال يحق له ذلك؟ .فمن يجد في نفسه كفاية
لعودة البسمة لوجوه صدمتها األحزان
والظلم والتسلي فليبارك ،ومن لم يجد
فليول األدبار..









"صو الص الي "



ومض يسابق الزمن لعين بغداد ..لناسها
وأزقتها التي تحمل على مدى الدهر أسماء
ومعان وألقاب ال مثيل لها في الدنيا.



ك م ا...

الج

الشعب مصدر السلطات ،وال شرعية
ألي حكم دون الرجوع لرأي الشعب.
العراقيون على مختلف مذاهبهم السياسية
والدينية والقومية ،متساوون أمام القانون.
ال أفضلية لحزب أو طائفة أو جنس على
أخر ،وحقوق الجميع يجب أن يرعاها
القانون ويصونها الدستور.
حق المواطنة نظيرا للدولة المدنية .
العراق للجميع ،ومبدأ الشعور باالنتماء
والهوية ال مناص عنهما.
كي ينعم المواطن بحياة هنيئة ومستقبل
أفضل ،على الدولة تقع مسؤولية رعاية
حقوقه وتوفير العمل والتعليم والصحة
والعدالة االجتماعية واألمن له.
العدالة االجتماعية دون دستور حضاري
أعده حكماء وأقره الشعب ،ال يمكن أن
تتحقق بشكل عادل.
الفساد بأشكاله مهنة المارقين وإنتهاك
للقيم واألخالق ،تحميه سلطة طائفية ـ
شوفينية منحرفة ،شريكة بما آل اليه من
وضع خطير على الدولة والمجتمع.

ال راق ...

تدعو هيئة تحرير "صوت الصعاليك"،
القراء والمتابعين الكرام ،الترويج لهذه
الصحيفة األلكترونية وإيصالها لمن يعنيه
األمر من أصحاب الفكر ووسائل إعمام
كيفما هو متاح وممكن.
الصحيفة ترحب باألخبار والمواضيع
المتعلقة بالشأن العراقي ..السياسية
والمجتمعية والبيئية والمعيشية والتربوية
وفي مجال الثقافة والفن والفكر .على أن
ال تتجاوز  088كلمة مع االلتزام بقواعد
العمل الصحفي والموضوعية .
في كل األحوال إننا نيم لمزيد من الدعم
وإبداء الرأي ،وال نستثني النقد والنص
بهدف تيوير الصحيفة ،شكما ومضمونا.
نأمل الكثير من المبادرات الداعمة لما نقوم
به في مسار اإلعمام ـ الويني ،أيضا
الدفاع عن مصال وحقوق كل فئات
المجتمع العراقي.
د م رق ومستق
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أف

إدار الصحيفة:
تحرير ..............صام الياسري
رسوم ...............الف ا م صور ال كري
الشبكة ...............م .يث د ا
تصميم .................دان ميديا DAN media

بحيرة ،كان عبر التاريخ والزال مركزا تتجاذبه
االطراف الدولية ،بل هو مركز العالم .تجاذبت
اطراف تلك البحيرة سياسيا وثقافيا وحضاريا،
ومنه نبعت اشعاعاتها الثقافية وجابت الدنيا .وكما
كانت بابل حاضرة العالم القديم ستبقى بغداد
حاضرة العالم وتبقى مدينة للعلم والثقافة.

تساؤال ت تظر اإلجابة:



















ما الهدف من التغطية على استهداف علماء
العراق وقتلهم بدم بارد؟.
لماذا ال يتم نشر محاضر التحقيق للموقوفين
المغيبين األبرياء؟.
هل االنسان أثمن رأس مال ..أم الطائفية في
عصر ال قيمة فيه لالنسان؟.
لمصلحة من عدم شرعنة دولة المواطنة ومن
المسؤول؟.
لماذا يغض القضاء النظر عن محاربة الفساد
ومالحقة الفاسدين؟
لماذا ال يحصر السالح بيد الدولة والقضاء
على ميليشيات األحزاب؟.
لماذا ال تقطع مخصصات الوزراء والنواب؟
لماذا ال تخفض رواتب الرئاسات والوزراء
والنواب بما يتناسب مع الدخل العام؟
لماذا ال يتم إلغاء رواتب الرئاسات والوزراء
والنواب المنتهية واجباتهم؟
لماذا ال تجري مسائلة هؤالء عن مصدر
ثرواتهم  ...كيف ومنذ متى؟
لماذا ال تضع الحكومة يدها على األموال
المسروقة منذ  3002وإستعادة ممتلكات
الدولة وعقاراتها في الداخل والخارج؟
لماذا ال يفعل قانون من أين لك هذا؟
لماذا ال يصحح قانون االحوال المدنية؟
لماذا ال تساوى حقوق المرأة بالرجل؟
لماذا ال تضمن رعاية األمومة والطفولة؟
لماذا ال يحارب العنف األسري؟
ولماذا ال يفعل قانون الرعاية االجتماعية؟

المطل ب؟ ...
على المنتفضين وكل القوى التي تدعو وتعمل من اجل تحقيق التغيير ان تواصل
الضغي السياسي والجماهيري وحشد القوى من اجل تنفيذ اهداف االنتفاضة الباسلة
وتأمين مستلزماتها  ،وفض محاوالت االلتفاف عليها من اي جهة كانت  ..واذا كان
على قيادات االنتفاضة في جميع المحافظات رص صفوفهم ووضع برنامج ويني
موحد لحراكهم ومستقبل توجهاته السياسية  ،عليهم أيضا أن ال يسمحوا لسياسيي
االحزاب اليائفية  ،الذين لم يجلبوا للعراق ومجتمعاته اال الفشل والقتل والخراب منذ
وصولهم لسدة الحكم بعد احتمال العراق عام  ، 3882أن يتحدثوا بإسمهم أو يحاولوا
االيقاع بهم الجل البقاء في السلية والحفاظ على مصالحهم الفئوية والحزبية!

"الصعاليك" صحيفة عراقية مستقلة حرة  ..صوت من سقيوا ألجل إستعادة الوين ،
ومن ال زالوا في السوح لتحقيق ذلك ووضع ح ٍد لنزيف الدم والقتل والفساد ومن أجل
مستقبل زاهر...
نشكر كل من يساهم في رفد الصحيفة بما يجود به قلمه ،وجعلها في المقام الذي
يستحقه شعب أرض الرافدين في مسيرته لصناعة المستقبل ورفاهية الشعب وأمنه.
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الج التغيير السياسي ال ام

الوط الذي ريد ..والوط ية كما يجب ا تكو

في نهاية القرن الحادي عشر تم توثيق النسخة
المختصرة لكلمة "الوين" ألول مرة ،في علم
 Etymologiaeالماتينية المعروف بـ (األصول
في علم الكلمات) .في هذه الموسوعة تم الجمع بين
كل المعارف العلمانية والروحية ،حتى اكتملت
بمخيي لتاريخ العالم المعروف في ذلك الوقت.
وينسب مفهوم "الوين" مع مرور الزمن ،الى
محتمل التوسيع لألرض المزمع زراعتها وتعود
ملكيتها "لألب" ،حتى شمل المكان األصل
وعضوية الناس والكائنات الحية واألشياء
والتجريدات .فاصب االنسان في تلك الجغرافيا
يجسد معنى الوين بعد إزاحة معنى "الملكية
األبوية" من خمال حقيقة اشارت اليها معظم
الدالالت ،بأن مفهوم "وين" قد استخدم بشكل
حصري كترجمة للكلمة الماتينية "باتريا ـ النظام
األبوي" ،فيما تردد ،أحيانا ،تفسير كلمة "وين"
في العصور القديمة في األدب الماتيني على ما
تكون مدللة على أنها قومية ،وهي تسمية للدولة،
التي ينشأ فيها شخص ما أو كثيرا من أسمافه،
ويشعر فيها هذا الشخص بجذوره ،حيث توجد
عماقات قرابة ،غالبا ما يسودها خبرات عايفية
ومشاعر (جوار ـ منزلية) أنشأت هذه الحالة ومن
ثم العماقات الشخصية وامتدادها داخل المجتمعات
المتنوعة ،فاثرت في المعنى العام لكلمة "الوين"
وترجم معناه إلى ما يرادفه في اللغات المختلفة.
في الماضي والحاضر ،يظهر الناس مشاعرهم
لوينهم األم حتى أصبحت تنمو وتتسع حسيا .فيما
حاول العديد من خمال ايديولوجيات سياسية،
استخدام الهوية المعتادة لألشخاص مع بلدهم او
وينهم االم (سواء كان ذلك لتحقيق أهداف خاصة
أو اشاعة عدم االستقرار الداخلي أو الحرب) ،او
اصبحت عداوة تجاه اآلخرين لتبرير مأربهم
العقائدية .بيد ان أرض الوين الذي ينتمي إليه
المرء يبيعيا ،وينتمي إليه شعبه ،ال يعني التزاما
افتراضيا ،انما هو شعور موروث باالنتماء
"لمارض" ،إلى البلد كموين ولد وترعرع فيه .من
ناحية أخرى ،يمثل "الوين األم" بلدا له أصله
وأصب يستخدم على نياق واسع :باعتباره الدولة
التي تعتمد أو تنتمي إلى منيقة ذات فصل مكاني ـ
جيوديوغرافي ،باالضافة الى "اللغة والمحيي الذي
يولد فيه اإلنسان وينمو" ،وبالتالي ،فإن الوين األم
والشعور بهوية االنتماء الرض على اساس
المواينة والمرجعية الجيوديموغرافية ،يمكن
مقارنتهما بجملة تشابهها بشكل كبير.
ان مظاهر الدفاع عن الهوية الوينية هي
أيديولوجيا تسعى إلى تحديد وتوييد جميع أعضاء
األمة ،وربي األخيرة بدولة ذات سيادة .تتحملها
الحركات الوينية بواسية النظام السياسي المعني،
اعتمادا على نشأة كل قومية مجتمعية فيها ،تجمــع

على هوية األمة وتروج لها ،بيريقة مختلفة
وصريحة .قد تشتمل على خصائص وعمامات
متميزة ـ الجنسية أو الثقافية أو اإلثنية أو الدينية
أو النسب .الخيير ،على النقيض من الوينية
التي يهمها أمن ووحدة الدولة وشعبها ،واحترام
المكونات المجتمعية ورعاية ثقافاتها ،فإن
التعصب اليائفي في العراق ،يبالغ في تقييم
أهمية العقائدي ـ الشعبوي ووضعه في مرتبة
تفوق مرتبة "الوين" ومصالحه ،يمجد تاريخه
الخاص ،وغالبا ما يعلن الوالء ألمم اخرى
تنتمي الى ذات العقيدة الدينية التي ينتمي اليها،
دون اي اعتبار للجغرافيا واللغة والموروث
الثقافي والحضاري.
اذن ماذا يعني للغالبية العظمى من العراقيين
الوينية
واستقماليته
"الوين"
مفهوم
والمؤسساتية والجغرافية والمجتمعية؟ .لم يعرف
العراق مفهوم "النظام اليائفي" المحاصصاتي،
اال بعد سقوي "الدولة القومية" .وعلى النقيض
من استبداد هذا النظام وتناقضاته متعددة االوجه،
التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية ،فان
الصراع بين هذا النهج ـ والوينية ،يتمحور
حول الحفاظ على اسقمال العراق وعدم تجزأة
حدوده الجغرافية ،وإنشاء منايق تجارية واسعة
النياق ،وتوحيد اإلدارة والحفاظ على الهوية
الثقافية والقومية البناء مجتمعاته المتنوعة بما
فيها اللغة لصال األمة وازدهار البلد وحفظ امنه
االقتصادي وامن مستقبل االجيال القادمة
وسعادتها .فاألمة بالمعنى القانوني والفلسفي هي
"شعب الدولة" ،كل اراضيها وثرواتها .فمن غير
المقبول ان ينعم متنفذين في السلية ومنتمين
الحزابهم ،في اي منيقة او اقليم ،على حساب
بناء الدولة ومستقبل مجتمعاتها في كافة
المحافظات دون تمييز .العراق على مدى
العصور لم تقتصر مدنه على سكان يائفة او
قومية دون اخرى ،ومعظمها اتسعت بـ "أهلها"
من ابناء القوميات المختلفة .لذلك فان مفهوم
"الوين" كأساس قانوني ،يجب ان يكون مرتبيا
"بدولة المواينة" الحديثة ،ومبادئها "الوينية"،
واهمها مصال البلد وتيبيق مبدأ الحقوق
المتساوية لجميع المواينين في إيار مفهوم
الدولة المتعددة القوميات ،قادرة ان تكون قوة
جماعية متجانسة من خمال صورة ذاتية موحدة.
تاريخيا ،ألول مرة منذ غزو العراق واحتماله
عام  ،3882أصبحت األفكار اليائفية ذات
أهمية سياسية في سياق الصراع على السلية.
وارتدت منذ تشكيل مجلس الحكم الذي اسسه
الحاكم االمريكي بريمر ،المفاهيم الوينية
والشعور باالنتماء هوية "الوين" ،واصب نظام
الحكم أكثر إثنية وارتبايا بدول اجنبية ومـــنهــا

دول الجوار .فيما نشأت تيلعات لمواجهة هذه
المظاهر واصماح نظام الحكم برمته ،دون ان
تحظى باهتمام جدير على المستويين "الرسمي
واالعمامي" الدولي .ادى ذلك الى اتساع نشاي
المنظمات الميليشياوية التابعة الحزاب السلية
وتماهيها في نمو "الدولة العميقة" وتحديها
للدولة ومؤسساتها حتى اصبحت تشكل خيرا
على وحدة "الوين" الجيوديمغرافية ،وقد تؤدي
 كما هو حال يوغوسمافيا  -إلى تفكك الدولة.ايضا قتل الشباب المنتفضين ضد الفساد
واساليب القمع وتدهور االوضاع االقتصادية
والمعيشية .ومن بين أمور أخرى ،تكشفت
مواقف بعض الشخصيات السياسية واالحزاب
العلمانية والديمقراييات المجتمعية وأهدافها
غير الرصينة ،المتعلقة بتقديم مصالحها على
المصال الوينية العامة.
خماصة القول :الوينية تعني االرتباي العايفي
للفرد بأمته وارضه .ويعود استخدام مصيل
"الوينية" إلى جوانب اعتبارية ،كالروابي
الثقافية أو التاريخية أو السياسية او العرقية.
على عكس الرابية اليائفية او القومية ،فإن
الوينية الدستورية تعني التزاما إيجابيا بالحقوق
العامة والقيم األساسية السياسية واألخماقية التي
تتجاوز الحدود االثنية والفئوية التي ترتكز عليها
االيديولوجيات الشعبوية ـ العقائدية .في تقاليد
الدول الدستورية الغربية ،تشير "الوينية ـ
ومشاعر االنتماء للوين" إلى كرامة اإلنسان
غير القابلة للتصرف او التسويف والعزوف.
*****
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,,ت ويه ,,يحم جروح وط

رأي الصحافة أ م المقاال

بكل صراحة
منذ انيماقهما في االول من يناير ـ
كانون الثاني 3830
اعلنت أسرة تحرير
صحيفة "صوت الصعاليك"
وموقع صوت الصعاليك األلكتروني
بأنهما وسيلتان إعماميتان تتناوالن
ما يعني الشأن العراقي بيريقة
حيادية مستقلة بعيدا عن االمماءات
الحزبية واليائفية او الدعاية لهما.
ايضا  ،عدم الترويج آلراء سياسية
تتعلق بشأن دول ليس للعراق
مصلحة فيها
نؤكد بأن هدفنا الدفاع عن ويننا
ومصال شعبنا  ،عن سيادة العراق
واستقماله  ،سيادة األمن فيه وسعادة
أهله ..كشف المستور تحت مظلة
النفاق السياسي ـ الذي الزال يعاني
منه الشعب العراقي منذ عقود
نعتذر عن نشر ما يردنا من مقاالت
وآراء ليس لها عماقة بالشأن
العراقي العام..
ما يعنينا تناول الوضع العراقي ـ
المجتمعي واالنساني والثقافي
واالقتصادي والسياسي والقانوني
نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة
الزميمات والزمماء الذين عودونا
على احترامهم لهذه المباديء.

ت ام وا م ا

Solidarity with us

اخال يا و ا ة م ة
ال حيد
ال م الصحفي ومسؤولياته

عناوين الصحف العراقية
 80أيار 3833
قا الكاظمي في
** الت سيقي يف
الم صب أ و م حكومة صدرية

صحيفة المدى
** مجرمو حرب ال راق يؤكدو
تد ور م األخال ي يط ة الروس في
أوكرا يا

صحيفة الص اح الجديد
** ريطا يا في رار تاريخي  :إرسا
جميع طال ي ال جو إلى روا دا استث ا
األوكرا يي

صحيفة ال ما
** في ذكرى مج ر اال فا  ..مطال ا
تس يم المجرمي الفاري

صحيفة طري ال ب
** ى أ الدولة ال را ية ال د في
إجرا ا ت ويض أسر حايا األ فا

صحيفة التآخي
** حم ة أم ية واس ة تطيح كثر م
 02مت ما في صالح الدي

صحيفة ال ورا
** المالية ال رلما ية ت تقي و را :
لو ع ال مسا األخير ى «األم
الغذا ي»

صحيفة المستق
** الوط ي الكردستا ي يست م ادر
اإلطار تحذير ديد ال جة إلى ال ارتي
مفتاح الح في
اإلطار الت سيقي ي حث
م تجع ار ا ي

صحيفة الدستور
** الحماية االجتما ية :لم تس م م حة
ال الم ي ة

صحيفة الص اح

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص5

الت لي ال ال ف ال راق ..الم كال الم بطة والم ا د المثبطة

أ .د .دمحم الربيعي
مقدمة

التعليم العالي أداة قوية وضرورية لبناء
مجتمع عراقي حضاري ومث ّقف ومسالم.
وبيريقه تنتج وتنشر المعرفة المتعمقة
المتعلقة بمختلف مجاالت الحياة ،ومن
خمال إعياء منظور أوسع للعالم .لم يعد
التعليم العالي رفاهية للمجتمعات ولمافراد،
بل أصب ضروريا للبقاء على قيد الحياة.
ما الجود
استمرت مراقبة الجودة منذ بدايتها في السنين
التي سن لنا بادخال انظمتها للجامعات
العراقية وبوضع قواعدها باالستناد على
اسسها العالمية ،لكن لم يتم تيبيقها بالصورة
المرجوة ولم تنمو او تتيور بل اهمل الكثير
من اهدافها واساليبها باالضافة الى زيادة
المشكمات المتعلقة بها نتيجة ضعف التدريب
وازدياد البيروقرايية واالهتمام بالمصال
السياسية الضيقة .ستستمر هذه المشكمات في
التكاثر لفترة يويلة قادمة.
احدى اهم االسباب الرئيسية لعدم كفاءة
مؤسسات التعليم العالي هي مركزية الهيكل
التنظيمي .يجب تعزيز االستقمالية المؤسساتية
في سياق يسعى إلى مزيد من المساءلة ويرق
أكثر منهجية لهيكل الجامعات .يبدو أن
الوزارة بهيكلها البيروقرايي ومجالس
الجامعات غير مدركين الهمية هذه القضايا
الهيكلية للجامعات .هذا النوع من االدارة
المركزية يؤدي إلى عدم قدرة الجامعات على
مواجهة التحديات .تشمل هذه التحديات
االستجابة الحتياجات سوق العمل وخلق مهن
جديدة.
وتعتبر قضايا الحوكمة على المستوى الهيكلي
واالكاديمي والتنظيمي عوائق مهمة امام
التعليم العالي الجيد ،وهي مشوهة في النظام
المركزي العراقي بحيث ان الجامعات تدار
وكأنها فروع لجامعة واحدة اسمها وزارة
التعليم العالي.

نظام التعليم العالي في العراق كما يبدو لي
بعيد كل البعد عن التيور .فكما ذكرنا اعماه
تعتبر مسألة الحوكمة وتيوير دور مجلس
الجامعة او الكلية في كل من الجامعات
الحكومية واالهلية أمرا بالغ األهمية باالضافة
الى وجود حاجة ملحة إلى إدارة أفضل
لضمان الجودة.
ال حث ال مي
ال يتساوى التعليم العالي في العراق مع
المعايير الدولية ،مما يترك قلة من الخريجين
المؤهلين الذين يمكنهم العمل في التنمية وفي
ردف متيلبات سوق العمل .على المستوى
األكاديمي ،يجب أن يكون هناك توازن
صحي بين البحث والتدريس ،ألن البحث
ضروري لتيوير أعضاء هيئة التدريس
وتحسين التدريس .لسوء الحظ ،في غالبية
الجامعات في العراق ،يتم التركيز على يلبة
الدراسات العليا في اجراء البحوث والتي
معضمها بحوث سيحية وال تعالج مشاكل
واليبية
والزراعية
الصناعية
البلد
واالجتماعية وترتكز على قاعدة مختبرية
ضعيفة ويشوبها الغش والنشر الزائف كما
تفتقر الى ميزانيات مخصصة من قبل الدولة.
إذا أخذنا في االعتبار البحث العلمي في
الجامعات الحكومية واالهلية ،فقد أصب
المسعى مجرد انتاج بحوث للنشر في
المجمات الزائفة او الضعيفة .البحث الجاري
في العديد من الموضوعات بعيد كل البعد عن
المنفعة العملية ومنفعة المجتمع ،ويفشل في
معالجة أو محاولة معالجة التحديات الحقيقية
التي يواجهها البلد .ضاعت الروح الحقيقية
للعمل العلمي من أجل تحقيق اهداف العلم
الحقيقي وحل المشاكل.

( )2االخيرة

النوعية الرديئة التي تسود اليوم تؤدي إلى
انخفاض فرص العمل ،وانخفاض أداء األفراد
المتخصصين ،واالفتقار إلى األفكار المبتكرة
واإلبداعية .هذه هي العناصر األساسية للنجاح
والتقدم في الوقت الحاضر .بشكل عام ،هناك
حاجة الى اختيار العناصر القيادية الكفوءة
لتوسيع قدرة التكيف والتغيير ،وتحسين جودة
نظام التعليم العالي بحيث يكون أكثر استجابة
للعالم المتغير ويلبي االحتياجات المتنوعة
لماقتصاد  -على الصعيدين المحلي والعالمي.
لهذا الغرض ،ميلوب مبادرات خاصة لتعزيز
قابلية التوظيف .يجب تجديد المناهج
والمحتوى باستمرار من خمال الجامعات
وليس من خمال سلية وزارية مركزية،
وبإنشاء شبكة تأهيل وتنمية المهارات.
اهمية التأهيل للوظائف اصبحت اليوم كاهمية
التعليم بذاته فهو يهدف الى اكساب يماب
الجامعات والخريجين المهارات التي تتيلبها
الوظيفة المناسبة ،واكتساب مقومات النجاح
في العمل .هنا يكمن الفرق بين التعليم
الجامعي والتأهيل .تخرج الجامعات في يومنا
هذا متعلمين ولكنها تفشل في تأهيلهم للوظائف
ومتيلبات سوق العمل .المهارات التي
يكتسبها يالب الجامعة العراقي وحتى درجة
الدكتوراه ضعيفة وقليلة جدا بحيث يمكن القول
انه غير مؤهل تأهيما مناسبا الي من وظائف
اليوم سواء كانت يبية او هندسية او غيرها.
قد يكون الخريج متعلما حفاظا لكنه ليس
بالمؤهل ،وهو لربما اسوء من قرينه المصري
والذي يبدو انه فشل فشما مريعا في امتحان
المهارات كما اضهره فيدو حديث انتشر
للرئيس المصري وهو يعلن عن نجاح 111
فرد فقي من اصل  033الف خريج في
امتحان التأهيل والمهارات الضرورية.
الخريج العراقي قد ينج في امتحان الدراسة
ولكنه سيفشل في امتحان التأهيل للوظائف
لعدم امتماكه للمهارات المازمة والميلوبة في
القرن الواحد والعشرين.

بدال من ذلك ،أصب البحث معيارا للترقية
السريعة إلى مراتب أعلى في الجامعات
وللحصول على الشهادات العليا ،بغض النظر
عن كيفية ومكان نشر أعضاء هيئة التدريس
ويمابهم البحثيين العمالهم .ال يوجد دليل
أخماقي وال قواعد للنشر في المجمات
الرصينة .لقد جعل السباق للنشر كما من
اليماب واألساتذة يتجاهلون قيمة ومصداقية
الناشرين والمجمات وما إذا كانت ذات سمعة
مقبولة .تعمل دور النشر هذه على أساس
سياسة "الوصول المفتوح" للقراء ،لذلك
ييلبون المال من المؤلفين لنشر أعمالهم.
ويتم دفع ذلك بسعادة من جيوب الباحثين
واليماب.

الخماصة ان التعليم العالي بحاجة الى اصماح
جذري ،وانه ال يمكن تحقيق هذا االصماح
والتيوير إال بانهاء المحاصصة وباالعتماد
على الكفاءات المغيبة حاليا وتيبيق معايير
ضمان الجودة في التدريس والبحث ،وباإلرادة
القوية والتصميم على احداث التغيير.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ال و ية والت ي وفرص ال م

* لقراءة المقال كامما ـ الرجوع الى موقعنا

اخيرا ،ال يمكن للعراق أن يتقدم ليصب نظام
التعليم العالي فيه قويا نوعيا بما يكفي ألن

مماحظة اخيرة
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زكي رضا

من المفروض أنتخاب عنوان غير
العنوان اعماه للمقالة هذه ،أو على األقل
أستبدال كلمة شيعية بكلمة أخرى .كأن
نقول أحزاب أو منظمات أو مؤسسات
دينية أو مراجع دينية أو حشد ،لكننا
بالنهاية سنضع كلمة شيعي خلفها  ،وهذه
حقيقة ال نستييع نكرانها ميلقا .
سيقول البعض ّ
أن (خيانة شيعية) تعني
باألضافة الى ما ذكرناه أعماه الجمهور
الشيعي!! وهنا يكون هذا البعض قد أرتكب
خيأ فادح ،فالجمهور الشيعي بغالبيته وليس
بأجمعه يبعا هو كما باقي جماهير شعبنا،
يعاني من الجوع والفقر وأنعدام الخدمات
واألمان والفساد وغيرهاّ ،اال أنّه ال يعرف
يريق الخيانة .فهذا الجمهور بعيد عن
مراكز أتخاذ القرار ،وقد خرج في أنتفاضته
يريد أستعادة وين أصب وليمة لجهات عدّة.

والجمهور الشيعي وهذه حقيقة معروفة
للجميع ،رفع رايات التغيير في أنتفاضته
التشرينية المجيدة لوحده ،بعد أن كان
الصمت يخيّم وقتها على الجماهير األخرى
التي تدفع كما الجمهور الشيعي أثمان باهضة
نتيجة نظام المحاصصة اليائفية القومية .قد
يبدو هذا الحكم قاسيا كثيرا ،لكنّه حقيقي
وأقرب الى الواقع ،ليس ّ
ألن الجماهير غير
الشيعية لم تساهم في األنتفاضة ،بل كون هذه
الجماهير تعرف جيدا ّ
أن الساسة الشيعة وهم
من يخونون العراق علنا كما ساسة
المحاصصة اآلخرون ،كانوا سيجّيرون ومن
ورائهم أيران مشاركة المحافظات الغربية

والشمالية على أ ّنها مشاركة بعثية .وبالحقيقة
ّ
فأن الساسة الشيعة لم يكونوا بحاجة الى هذا
األمر ليقوموا بقتل المئات من المنتفضات
والمنتفضين ،وهذا ما لمسناه من خمال تعامل
ميليشياتهم التي كانت تدار من غرفة عمليات
أيرانية مع األنتفاضة والقسوة المفرية في
قمعها.
بعد فشل جميع الحكومات التوافقية في بناء
نظام سياسي عقماني يأخذ مصال شعبنا
وويننا كهدف يجب الوصول اليه ألنقاذ ما
يمكن أنقاذهّ ،
فأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية
هو الضمان الوحيد لفرملة بعض الجرائم التي
أرتكبها نظام المحاصصة بجميع أقيابه ،نقول
بعض جرائمه كون جرائم نظام المحاصصة
وأحزابه ال يمكن حصرها وال حلّها حتى
بحكومة أغلبية سياسية من القوى التي كانت
جزء من نظام فاسد وقاتل ،لكنّها بالتأكيد تعتبر
خيوة أولى لهدم نظام المحاصصة اليائفية
القومية ،أن صدقت نوايا من يتصدى لهذا
األمر.

ككل مسعى لتشكيل حكومة بالعراق وبعد كل
أنتخابات ،يصيدم تشكيل هذه الحكومات
بالماءات الحزبية والفئوية .وهذه الماءات ال
تأخذ مصال شعبنا وال حتى ناخبي تلك
األحزاب بنظر األعتبار .فالناخب العراقي ومنذ
ّأول أنتخابات ،تعامل ويتعامل معها بسذاجة
غريبة .فعلى الرغم من عدم وفاء أي حزب
سياسي من أحزاب السلية لشعارته وبرامجه
هذا أن كان لديها برامج أصما ،نرى الناخبين
يصوتون ألحزابهم اليائفية والقومية ،ليكتشفوا
ّ
ّ
أن هذه األحزاب
مرة من
بعدها وكما ك ّل ّ
مستمرة في سرقتهم وحرمانهم من حياة تليق
بالبشر .هذا األمر أي تشكيل الحكومة بهذه
الصورة واألصرار عليها من قبل حيتان
الفساد ،ال تُفسّر اال كونها وقاحة ما بعدها
وقاحة ،كون تشكيل الحكومة وفق السياقات
القانونية وسقوفها الزمنية وموادّها الدستورية،
هي ملزمة للمتصدين للشأن السياسي ،هذا أذا
أعتبرنا أركان المحاصصة أحزاب سياسية
وليس عصابات مافيوية ،وأجزم من خمال
تجربة ما بعد األحتمال السياسية لليوم من أنهم
أقرب الى المافيات من أي وصف آخر.

المرة التي علينا التعايي معها في بمادنا
الحقيقة ّ
اليوم هي ّ
أن السفير األيراني بالعراق السيد
أيرج مسجدي ،هو بمثابة المندوب السامي
البريياني الذي حكم العراق بدايات تشكيل
الدولة العراقية أي السيد بيرسي كوكس،
وموظفّي سفارة بماده هم المستشارين للوزراء
والحكومة العراقية .فهذا السفير يتدخل وأمام
مرأى ومسمع جماهير شعبنا والعالم ،في تشكيل
حكومة العراق الذي يبدو أن ال سيادة له بنظره،
وأعتقد من أنّه محق في هذا األمر لحدود بعيدة.
كونه يعرف جيدا مع أي شكل من أشكال الساسة
يتعامل ،ويعرف جيدا ّ
أن ما يقوله هو أمر سيأخذ
به ساسة العراق عاجما أم آجما ،ليس لوقاحته
وهو يهين نظام سياسي يقول الدستور من أنّه
نظام ديموقرايي حين يقول ّ
أن " الدعوات
لألغلبية الوينية محل تقدير لكنّها لن تكون
ناجحة اال في البلدان المؤسساتية والديموقرايية،
ال اقول ال توجد ديموقرايية في العراق اال ّ
أن
الوقت لم يحن بعد لحكومة األغلبية في العراق،
أن التوافق هو الحل" ،ليضيف قائما ّ
لذا أرى ّ
أن
" التجارب من عام  3882حتى اآلن تقول أ ّن
التوافق هو المس ّهل للوصول الى التعاون  ،ألن
الجميع يشعرون بالمشاركة ونحن نرى ّ
أن
التوافق هو األنسب وما أقوله أقتراح وليس
يصرح بهكذا
تدخما"!! نقول ليس لوقاحته وهو
ّ
تصريحات ،بل لخيانة الساسة العراقيين
وأنبياحهم أمامه وأمام بماده ،وفي مقدمة هؤالء
الساسة هم الساسة الشيعة وزعماء العصابات
الشيعية المهيئة دوما ألغراق الشوارع بالدماء
بأشارة واحد من السيد السفير أو أي مع ّمم أو
سياسي أيراني في أيران ،حتى وأن كان مدير
ناحية في منيقة نائية فيها .كون الخيانة والذل
والشعور بالنقص هي السمة الحقيقية للقيادات
الشيعية العراقية أمام األيرانيين.
ّ
أن عدم ر ّد " ساسة" العراق على تصريحات
السفير األيراني وتدخله بالشؤون الداخلية لـ
"بمادهم" ،وعدم دعوته الى وزارة الخارجية
لتسليمه بيان أستنكار على ما جاء في
تصريحاته ،ال تفسّر الى بخيانة هؤالء "
الساسة" للعراق أرضا وشعبا..
السيدا والساد المتحاصصو  :الفرق ي
خيا ة ال مير وخيا ة الوط  ،وأ تم ار و
في الحالتي .
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يص الص الي ل س طة
عدم تحزب الصحيفة  ،ايضا مشاركات جيل
جديد في العراق لم أتوقع ان يكون بهذا الرقي.
تمافت الصحيفة عرض الفكر الروزخوني
المتكرر الذي لم يجلب تكراره الممل إال
المآسي وخيبة األمل .الحظت أيضا ،ان كتاب
الصفحة على مستوى من الخبرة بحيث كل
واحد منهم يستييع عمل صحيفة يكون هو
رئيس تحريرها.

عماد اليائي *

عندما ايالع صفحة صعاليك يتشكل
لدي انيباع بأنني أمام صحيفة عالية
الجودة وما اعنيه هو السحر الذي ال
يجيده إال الساحر في مهنة الصحافة
ومن جميع النواحي فما السبب؟
اعتقد ان مسببات هذه الخصوصية
هي التالي:
االبتعاد عن نشر المواضيع ذات اليابع الحزبي
 ،خبرة الكادر الصحفي اليويلة جدا واستفادته
من اروع ما اكتسبناه في الغربة ومن

المقاالت االفتتاحية مختصرة وتضع النقاي
العلمية على الحروف.
مثل هذه الصحيفة ال يمكن ان يكون لها وجود
إال في (دولة) راقية من كل االوجه الن
الصحافة بدون حرية راقية ال يمكن لها العيش
وسبب نجاح الصعاليك هو ان كادرها الواسع
الخبرة وكتابها ال يبغون الترويج لنمي واحد
من التفكير وال السلية وال التحزب لجهة
يعتقدون انها قادرة لوحدها رفع الخراب عن
العراق وسحر صناعة المستقبل ونظام الحكم.
ــــــــــــــــــــــ
* فنان تشكيلي عراقي مقيم في السويد

الحصاراالم ريالي ل راق ..فا م ماسا ال را يي و ذا ات م
في زمن الحصار الجائر وبالتحديد عام ٤٩٩١
حيث أشتدت ويأة وتأثير العقوبات األقتصادية
المفروضة على البلد فكانت أعداد من المواينين
المتعففين يذهبون الى الحقول الزراعية ايام
الحصاد ويقومون بجمع السنابل التي تبقى في
الحقول بعد حصادها ميكانيكيا ولما كان هناك
جمع بالعشرات من الرجال والنساء والشبان
ينتظرون خروج الحاصدة من الحقل في حر
الصيف على يرف أحد حقول الحنية في ناحية
الشنافية ...وفي هذا األثناء دنت سياره حديثة
الموديل نزل منها رجل في الستينات من العمر
واستفسر عن هذا الجمع ...

فقيل له هؤالء (لواكيي) السنابل التي تبقى في
الحقل بعد الحصاد وهم من منايق بعيدة فأمر
الوكيل (السركال) بأن يجري تفريغ الحاصدة
من الحنية بالقرب من هذا التجمع ويأخذ كل
قادم مايشاء وان يجري تقديم الماء واليعام لهم
وأستكراء سيارات حمل توصلهم الى منايقهم
ومدنهم ...
ولما استفسر المواينين عن هذا األنسان الييب
الكريم ....قيل لهم هذا الشيخ ميري العييه ابو
موحان الشبلي رحمه هللا .....عرف عنه الكثير
لقب ب (حاتم العصر) والكثير من القصص
المشهورة واشهرها مع قياعي اليرق الذين
اوقفوا سيارته ولما تعرفوا عليه فروا هاربين
خجما منه ..فاستوقفهم واعياهم مبلغ واوصاهم
بالتوبة واذا احتاجوا اي شئ في اي وقت فأن
ديوانه مفتوح ليما ونهارا.
ــــــــــ
فهل يوجد اليوم شيوخ مثله؟ … هللا اعلم
التاريخ يمجد االصيل وال ينال اال الذكرى
الحسنة والرحمة بعد مماته.

فلسفة السخرية وقهر الواقع
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سوالف و  ..وخ ا سكته

أحمد شمران الياسري

 ) 0تمغي الشييان ورفع راسه إلى السماء.
اللهم ادم علينا نعمتك .لم اشبع من النوم يوال
حياتي مثلما االن .فقد رميت احمالي على
اكتاف سياسيين هذا الزمان .كنت في حالة
استرخاء ونشوه وانا اتابع أعمالي وهي تنجز
على أكمل وجه (ماقصروا الويماد وكفو منهم.
صدگ الخلف ما مات).
 ) 3استقدم رجل من القريه لرعي قييعه
(اجير) شاهد في جيبه قلم حبر فاخر .قال له.
اتعرف انك سوف ترعى القييع! وهو عباره
عن ابقار وماعز .وعلى حدود أرضنا .هناك
مزارع لماخرين وعليك الحرص ان ال تصل
إليها المواشي .اجابه .نعم اعرف هذا وسوف
اكون عند حسن ظنك .رد عليه (بس يبني هذا
دبش .ينرادله توثيه .مو قلم باندان).

 / 6صغار السمك التي تكون بحجم اصبع اليد
او اقل تسمى..حرش..ومفردها..حرشه..نادرا
ما تخرج من النهر مع ماء السقي في الحقول.
وعندما يصب الماء قليل فانها تقفز من حين
الخر .ويصادف سقويها على كتف النهر..
يتنقل ابن اوى ذهابا وايابا فوق اكتاف النهر
لعله يظفر بها ميته .الن هذا التصرف يتكرر
دائما دون فائده .يقول الناس عن المتفائل
الحالم (فمان مثل واوي الحرش) ...مازال
الحالمون يتنقلون فوق اكتاف االخبار حول
تشكيل الحكومه واالصماحات...مثل واوي
الحرش...
 ) 7كماب القريه تتقاتل يول اليل من اجل
الظفر باالنثى.هذا التوقيت مثالي بالنسبه
للصوص.يدخلون ويسرقون في حين يكون
انتباه النايور مشدود باتجاه نباح الكماب
المحتفله بعرسها .وفي النهار تتخذ مكانا ظليل
لتنام من فري تعب الليل.هنا يجد الثعلب وابن
اوى فرصتهم الصيياد الدجاج(.الديره منهوبه
باليل وبالنهار.مادام الچلبه معرسه).
 ) 0وقف فمان المخبول بممابسه الرثه وقدماه
المتسخه وصاح معترضا على اختفاء اليمايه
من السوق (ولكم هللا اكبر.وين وديتو
اليمايه.شياكل الفقير..وهللا رحت اتخبل من
هالوضعيه) ...

 ) 2يحصل ان يتزاوج خروف مع انثى
الماعز.ينتج عن ذلك والدة صغير بين الحمل
والجدي.ايلقو عليه اسم( رخل..ال هو يلي
وال هو صخل) ...مساكم هللا بالخير..

اصدقائي االحبه االكارم..ياب يومكم..ذكرت
لكم تلك الروايه وليس لها عماقه بمحصول
اليمايه..ختامها يقول المخبول

 ) 4هرب من الغابه قييع من حمير الوحش
واتجه نحو مزارع القرى.فزع الرعاة وعادو
مذعورين ييلبون النجده من اهاليهم .انيلق
المزارعين لنجدتهم وراحو يتبينون تلك
الوحوش ومدى ضراوتها.صاح احدهم(.عمي
هللا وكيلكم هذوله ميايه مثل ميايانا.بس
مخييين).

(راح اتخبل) هي اشاره الى الحال االرعن
الذي وصلنا اليه..عشائر تملك سماح من كل
الصنوف والجيش يسترضي ويستعيف
الشيوخ رغم سقوي قتيل واصابة اخرين.اي
حكومه هذه؟وكيف نامن على انفسنا في
ظلها..هذا ما قصدته ،،،عن ( شغله تخبل
المخبل).

 ) 5حل رمضان وانت منذ ثماثين عاما
تمارس هواية الصيام والتعب .تاكل من كدك
المر سحورا وتخرج لمسير العمال وتعود
عند الفيور .صيامك والظيم تؤمان يقضمان
عمرك الخر نفس لك في هذه الدنيا البائسه.
اعانك هللا وتقبل صيامك.

الخير ...و

مساكم هللا

امريكا اينما مرت حل الخراب خلفها انها
تعمل ليل نهار بوسائل الحروب ولن تتوانى
في استخدام كافة االسلحه بما فيها الذريه
للحفاض على موقعها االقتصادي والعسكري.
انها الدوله الوحيده في التاريخ تتيور بقيمة
يبعها للنقود وتجنيد المرتزقه .لهذا هي
الدوله االمبرياليه التي تقود ولن ترضى الي
دوله ان تنافسها .انه التيور الرسمالي ولكن
بافدح الخسائر للبشريه اما العراق فقد ترك
على نار هادئه ليتعفن بيد المتعصبين
االسماميين والقوميين ..انظروا الى مهزلة
االرهاب ،جيش تسنده امريكا ودول الغرب
افراده من آالف المقاتلين يتناثرون ولم
ينتصر !! لكنه يستهلك ثلث ميزانية العراق
والصراعات على قيادته مشتعله والفساد
ينخربه والمخدرات تنتشر داخل المجتمع
وكانما ليس هنالك قوات امنيه لمكافحته.
التعفن واالنحمال ينخر العائمات ونسبة
اليماق ارتفعت الى  ./.٥٢من كل حاالت
زواج شهريا .وال حكومه تحفظ االمن،
والصراعات بكل اشكالها بين جميع االيراف
اليائفية قائمة ويتفاقم اتساعها .كل هذا
ماخلفته امريكا ..يقول الشاعر محمود
درويش امريكا هي الياعون والياعون
امريكا والحل التخلي عن التعصب واالتفاق
على حقوق االنسان لتحقيق العداله في توزيع
الثروه ال اكثر ..يبقى ثمة سؤال:
ال ندري كيف يمكن ان تحارب الحكومه
تجارة المخدرات اذا كانت اصما تخاف من
ذكر الدوله التي تعمل على تصديرها الى
العراق ،والثانيه تخاف ان تذكر اسم الجهات
التي تتاجر بها ،والثالثه ال تجد عقوبات
رادعه لمروجيها ـ واالنكى من ذلك ان
الحكومه ال تعالج اسباب تعايي المخدرات
وكيفية انتشارها!.
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آراء ف قضايا عراقية...

إيماف العامري *

ب ب ِ ْاآلبا ِء
فْ :الحس ُ
شرف :ال َّشر ُ
ف شرفا و ُش ْرفة وش ْرفة
ش ُرف ي ْش ُر ُ
يف ،و ْالج ْم ُع
وشرافة ،ف ُهو ش ِر ٌ
ْ
ف والم ْج ُد ال
أ ْشر ٌ
اف .غي ُْره ُ :وال َّشر ُ
ي ُكونا ِن إ ِ َّال ب ِ ْاآلبا ِء¹ .
شرفِ ْ :
 0ـ هُو مِ ْن أ ْه ِل ال َّ
ب
مِن أ ْه ِل ْالحس ِ
ب و ْالمجْ ِد.
والنَّس ِ
 3ـ يُحافِ ُ
علُ ّ ِوها
ظ على شرفِ عائِلتِ ِه  :على ُ
ومجْ دِها ومكانتِها .يُع ُّد ْالم ْوتُ شرفا لِم ْن يُدافِ ُع
ع ِن ْالحقِيق ِة( .م .ص .الرافعي).
 2ـ أعْياهُ كلِمة ال َّ
ق الَّتِي
شرفِ  :كلِمة ال ِ ّ
ص ْد ِ
ل ْن يحِ يد ع ْنها أ ْو يُخِ َّل ِبها² .
ما مفهوم الشرف السائد؟
الشرف في المفهوم السائد يدور وجودا
وعدما مع المرأة ،سواء كانت تسميه _شرف
المرأة_ او _شرف الرجل_ االثنان يعودان
على المرأة..
شرف :المرأة يتجسد بغشاء وحشمة.
شرف :الرجل يتجسد بأمه وزوجته واخته
وبنات العم والعشيرة أي (بالنساء التي لديه
صله قرابه بهن) وهذا أيضا يعود بنا إلى ان
الشرف هو امرأة حتى لو كان يسمى للرجل.
ّٰللا بين المفهومين؟
أذن ما هو شرف ه
اللّ ُه َّم إِنِّي أسْألُك مِ ْن شرفِك بِأ ْشرفِ ِه و ُك ُّل
ريف ،اللّ ُه َّم إِنِّي أسْألُك بِشرفِك
شرفِك ش ٌ
ُك ِلّهِ³"،
عندما نقرأ هذا الجزء من دعاء البهاء ماذا
ّٰللا؟
سنتصور شرف ه
هل سيأخذه القارئ بمعنى الشرف الذي
يعرفه هو (الذي يتجسد بالمرأة) أم بمعناه
اللغوي؟
اذا نأخذ بمعنى الشرف السائد سنكون هنا في
سب هكذا شيء للخالق وحاشه
كارثة ألننا نن ُ
هّٰلل من هكذا كمام
شرف هللا هو صفات هللا الحميدة أي جميع
صفاته.
من هنا يجب أن نعرف أن الشرف الصحي
هو ليس كل ما يتعلق بالمرأة بل هو كلمة

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص9

ما و رف ّللا  ...ما و ال رف لغويا
تكتسبها ألمتماكك صفات جيدة -الصادق،
النزيه ...،الخ -او نسب معروف بصفات
جيدة وليس بنساء.
لماذا رجال الدين لم يصححوا معنى الشرف؟
اذا كانت األدعية تدل على معنى الشرف
الصحي الذي يتجسد بالصفات الجيدة فلماذا
نرى رجال الدين لم يحرموا قتل النساء تحت
معنى الشرف السائد؟
رجال الدين يمتلكون قاعدة شعبية كبيرة
لقربهم من المجتمع من خمال المحاضرات
الدينية وأي مواضيع ييرحونها ويأكدون
عليها وعلى الميالبة بها ستحدث ضجة
كبيرة وتصب قضية رأي عام.
لماذا لم يتيرقوا إلى هكذا قضايا ويالبوا
بإيقافها والحد منها؟
أهم خائفون من الرد العشائري (القبلي) أم
أنهم يأدون هذا الفعل؟ تحت مسمى الشرف
السائد
اذن مسؤولية تمييز الشرف الحقيقي عن
شرف القبائل (كون مجتمعاتنا محافظة
وتحمل قدسية لعلمائها) تكون على عاتق
رجال الدين مثلما هي مسؤولية على
الناشيين في المجتمع وتوعيته.
فيجب عليهم أن يتجهوا إلى هذا الجانب ألننا
نخسر الكثير من النساء تحت عباءة الجهل
السائد وتستر عباءات أخرى.
ماذا سيتغير اذا تم تصحي الشرف؟
اذا تم تصحي الشرف هل تيغى النساء
وتثور للسنوات السابقة؟
اعتقد أغلب الذين يرفضون التصحي هم
خائفون من ردة فعل النساء ألنهم يعرفون
لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار
وعكسه في االتجاه.
أي أنهم يعرفون كم كان فعلهم كبير -الشك
المستمر ،المنع من الخروج ،التحكم بشكل
الممابس ،تحديد يريقة العيش ...،الخ -على
فئة النساء فهم يعتقدون أنهن سيثورن عليهم
ليأخذن الثائر ،لكنهم هنا وقعوا في خيأ أنهم
ال يعلمون أن النساء عندما تكسب قضية كهذ ِه
فإن ردة فعلها ستكون على ذاتها بأعماء
شأنها والعمل لتصب شيء عكس ما كانت
عليه وهي محتكرة في قفص الشرف.
إن النساء اذا بقيت في هذا القفص ستثور
بشكل سلبي أي ستثور لتأخذ ثأرها من الرجل
لتُخرج كل ما في داخلها وتصبه على الرجل.
هل غشاء الشرف من ضمن الجرائم المخلة
بالشرف؟
أوال لنعرف ما هي الجرائم المخلة بالشرف
في القانون:
ـ السرقة

ـ االختماس
ـ التزوير
ـ خيانة االمانة
ـ االحتيال
ـ الرشوة
ـ هتك العرض
حسب الفقرة سادسا من المادة الواحدة
والعشرون من قانون العقوبات العراقي رقم
 000لسنة .0161
بعد أن عرفنا ما هي األفعال التي يعتبرها
القانون تهز شرف الشخص  -بدون تمييز
بين أكان الشخص رجل او امرأة -نستنتج أن
الجرائم التي تخل بالشرف هي الجرائم التي
تخل بالصفات الجيدة وليس التي تتعلق
بالمرأة وبجزء من جسدها.
إذن أين مفهوم الشرف "السائد"؟
لم نجده في اللغة وال في الدين وال حتى في
القانون!
إنه في عقول ورغبة األشخاص الذين
يريدون أن تكون السييرة فقي لهم وأن
تعاملهم النساء على أساس أنهم األعلى
واألص حتى لو كانوا غارقين في الخيأ.
بسير واحد يستييع رجال الدين أن يقيموا
ثورة على عُرف مغروس في المجتمع لكنهم
في سكوت وحتى وأن تكلموا ال يتجاوز
حديثهم محاضرة واحدة وتنسى كل الدماء
التي سالت من أجل قيرات دم لم يرها أحد!
والعشائر فرحى بهذا التأييد الديني والقانوني،
فالقانون بسبب العرف واباحته لقتل الشرف
خفف عقوبة القاتل في جرائم الشرف
واعتبره سبب لتخفيف العقاب ،حسب المادة
 481من قانون العقوبات العراقي رقم 000
لسنة 0161
وهذا يعني أمان القاتل ودمار المجتمع ألن
الكل يقتل الضحية ويمجد الجاني ويعتبره
بيل زمانه.
يجب ان نذكر نقية مهمة غفل عنها
"المتأشرفون" وهي عقوبة الزنا للمحصن
والمحصنة وغير المحصن وغير المحصنة
هي (الرجم والجلد) وليس القتل.
وهاتان العقوبتان ال ينزلهما أي شخص بل
الحاكم الشرعي وليس كل من هب ودب من
أقرباء المرأة ،والعقوبتان للرجل والمرأة
كماهما ليس للمرأة فقي.
فالشرف ليس امرأة بل صفات.
¹معجم لسان العرب
 ²قاموس البراق
 ³دعاء البهاء (دعاء السحر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتبة وروائية
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” إني ألعجب كيف يمكن أن
يخون الخائنون
أيخون أنسان بماده
إن خان معنى أن يكون  ،فكيف يمكن

د .دمحم جواد فارس

أن يكون“
بدر شاكر السياب
بعد الغزو الصهيو أمريكي للعراق عام  3882تم
تدمير كيان الدولة العراقية التي تشكلت في عام
 ، 0130بكل مقوماتها  ،انتهت وتم حل الجيش
العراقي و القوى األمنية الداخلية ونهبت ثروات
العراق المالية و التراثية  ،وشكل المحتل مجلس
حكم من شخصيات من ما يسمى بالمعارضة
العراقية جاءوا من خارج العراق  ،وبعد ذلك تم
تشكيل أدارة الدولة من قبل المحتل  ،للبدء في
صياغة الدستور الذي اعد سلفا من قبل المحتل
وجرى تعريبه وشكلت لجنة صورية من عراقيين
ليس لديهم تخصص في مجال كتابة دستور من
أحزاب دينية وهكذا جاء دستور المحاصة
اليائفية والقومية  ،دون اي ذكر للمواينة ،
وتعاقبت الحكومات على حكم العراق من حكومة
إبراهيم الجعفري إلى أياد عماوي الى نوري
المالكي لدورتين ،ومن ثم حيدر العبادي  ،وبعدها
الى عادل عبد المهدي  ،والذي حدثت في أيامه
انتفاضة تشرين البيولية  ،تحت شعار( أريد
وين ) و ذهب شهداء وجرحى نتيجة القمع
واستخدام القوة المفرية من قبل القوى األمنية و
المليشيات التابعة لألحزاب  ،ما يقرب من 058
شهيدا وآلف من الجرحى  ،كان النصر االولي
لمانتفاضة هو أن عادل عبد المهدي قدم استقالته
والمجيئ بمصيفى الكاظمي لرئاسة الوزراء
،على ان تكون هناك انتخابات مبكرة ،وجرت
االنتخابات وفاز عدد من المستقلين علما بان
المشاركة كانت ال تتعدى  38بالمئة من نسبة
الذين يحق لهم التصويت  ،وبعد ستة شهور من
االنتخابات  ،ولم تشكل حكومة  .ولو فككنا
المشهد السياسي اليوم نجد الصراعات قائمة بين
التيار الصدري الفائز بأكثرية المقاعد  75مقعدا
وهزيمة لحقت بما يسمى قوى التنسيق الشيعية ،
و بإلقاء نظرة على المشهد العراقي خمال 01
سنة مضت سنجده كتالي:
في مجال التربية والتعليم  :كان العراق قبل
االحتمال قد قضى على األمية حسب تقارير
اليونسكو وفق برنامج مكافحة االمية  ،واهتمت
الحكومة العراقية ببناء المدارس ورياض
األيفال و الجامعات و المعاهد المتوسية ،علما

ه مستمر

امريكا خمال غزوها للعراق  ..يجب ان ال نفقد الذاكرة

بأن هناك وزارة التخييي تعد لتوظيف
الخريجين في الدولة كل حسب التخصص
ومجال عمله  ،وبعد االحتمال تم تهديم
المدارس القديمة في المدن واالرياف  ،ولم
يتم بناء مدارس جديدة  ،وانما تم السييرة
عليها من قبل األحزاب المهيمنة و جرى بناء
الموالت و كذللك توسيع البيوت السكنية لهم
على حساب مدارس الدولة  ،وانتشرت االمية
بين صفوف التماميذ ولم تشيد المدارس
الجديدة  ،بل شيدت مدارس على شكل
كروانات  ،و التماميذ يجلسون على األرض،
دون رحل وكراسي  ،بعد معاناتهم الوصول
الى المدرسة حيث صعوبة الوصول وخاصة
في االميار و األوحال  ،وعدم االهتمام ب
المناهج التربوية و الدراسية  ،و سرعة تغير
المناهج من أجل الحصول على عقود لليبع
من قبل الوزارات المتعاقبة و المهيمن عليها
من قبل األحزاب و المليشيات  ،والتغير في
هذه المناهج جاء على أساس يائفي .و غير
تربوي وفق روح الوينية والمواينة.
الصحة المجتمعية  :كانت هناك قبل االحتمال
مستشفيات ومستوصفات في كل المحافظات
و االقضية والنواحي ،و برامج معدة للتثقيف
الصحي في مجاالت متعدد منها للمرأة و
كذلك التوعية من خيورة االمراض السارية
والمعدية و يرق الوقاية منها  ،و كان لدى
وزارة الصحة مخيي لمستشفيات و
مستوصفات في مدن وارياف وقصبات
العراق ،وبعد االحتمال اهملت المستشفيات
من حيث البنايات و الكوادر اليبية
والتجهيزات كما في المستشفيات بما ينسجم
مع تيور العلوم اليبية والتكنولوجيا و أعداد
الكوادر اليبية في كل المجاالت
التخصصية ،وبعد االحتمال تم تصفية عدد
غير قليل من الكوادر اليبية و اليبية
المساعدة وهجر العراق الكثير من الكوادر
خوفا من التصفية الجسدية وابتزاز العوال
بخيف أوالدهم  ،و أصبحت المستشفيات ال
يمكن ان تعد مثل باقي المستشفيات في دول
الجوار  ،مما قل االعتماد على المستشفيات

الحكومية  ،أدى ذلك إلى التوجه نحو بلدان
أخرى مثل أيران واألردن وتركيا والهند  ،و
لهذا انتشرت االمراض المتوينة و السارية
أضافة الى امراض جاءت مع المحتل ومنها
السريانات التي انتشرت في العراق و ظهرت
حتى في األجنة و المواليد ما بعد  3882بسب
من استخدام األسلحة المحرمة دوليا ومنها
اليورانيوم المنضب و الذي يؤثر على التربة
والمياه  ،والبد من اإلشارة الى استيراد االدوية
الغير خاضعة للرقابة من قبل مختبرات تعيي
شهادة ب المنتوج المستورد من حيث صماحيته
لماستخدام ،و غزت العراق حبوب المخدرات
بكل أنواعها من أيران و اصب العراق بلد
المرور و االستهماك المحلي  ،و اصب تدمير
مبرمج للشباب العراقي و تأثير هذه المخدرات
على العائلة و المجتمع و أنتشر الجريمة بين
الشباب  ،وهذا الذي جرى و يجري هو ضمن
المخيي االمبريالي الصهيوني و بمشاركة
الجارة أيران  ،وهناك تقارير تشير إلى انتشار
المخدرات وتدمير مجتمع كان يتخذ قرارات
صارمة بحق تجار المخدرات و المتعايين بها
بأقسى العقوبات بما فيها العقوبة األشد وهي
اإلعدام .

الزراعة و مشكلة المياه  :كان العراق قبل
االحتمال مهتم في األمور الزراعية وتشجيع
الفماحين في شراء المكائن واالالت الزراعية من
خمال معمل اإلسكندرية للجرارات الزراعية ،
وتسليف الفماحين و مدهم باألسمدة الكمياوية
الضرورية للتربة ،وكذلك المواد الكمياوية
لمكافحة الحشرات التي تسبب األضرار للزرع ،
و االهتمام بزراعة النخيل و يعدد من ثروات
العراق و ذللك لتعدد األنواع من التمور  ،وبناء
البقية في الصفحة التالية
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المؤسسا الت يمية في خطر
”دعوات إلنقاذ المؤسسات التعليمية

في ذي قار من العنف“
كشف مشاركون في ندوة العنف المدرسي عن
تعرض المؤسسات التعليمية لعنف مزدوج من
داخل المؤسسات التعليمية وعنف اخر مجتمعي
من خارجها يتمثل باستهداف المماكات التعليمية
وحرق بعض ادارات المدارس ،داعين الى
تفعيل قانون حماية المعلم ودور المرشد
التربوي والحد من التدخمات العشائرية
والمجتمعية التي باتت توفر الحماية ألولياء
االمور واليلبة المشاكسين الذين يتجاوزون
على المعلم وادارات المدارس.
وقال مسؤول مبرات التضامن لأليتام الشيخ دمحم
مهدي الناصري خمال الندوة التي عقدت على
قاعة نقابة المعلمين ان "الحد من ظاهرة العنف
المدرسي بات يتيلب تشريع المزيد من االنظمة
والقوانين التي تصب في هذا االتجاه".
ومن جانبه قال معاون مدير عام تربية ذي قار
وصفي ياهر إلى  ،إن "هناك انواعا متعددة من
العنف فهناك عنف بدني وعنف مادي يهدف
لتخريب الممتلكات وعنف آخر معنوي قد
يصدر من المماكات التدريسية والتعليمية بحق
اليالب وبالعكس" ،وأضاف ياهر ،أن "ما
شاهدناه مؤخرا من انتهاكات صارخة بحق
المماكات التربوية من غير معالجات حازمة".
وبدوره ،قال رئيس منظمة التواصل واالخاء
اإلنسانية علي عبد الحسن الناشي ،إلى إنه
ضرورية "مواجهة العنف في المدارس الذي
اخذ يستفحل بصورة مخيفة" ،مشددا على
ضرورة "تفعيل دور الباحث االجتماعي في
مدارس المحافظة وتأمين المكان المناسب له
ضمن ادارات المدارس واالخذ بقراراته".
وفي سياق متصل ،قال مستشار محافظ ذي قار
لشؤون المواينين حيدر سعدي ،إن "العنف
الحاصل في المدارس يتمثل بعدة اصناف منها
النفسي والبدني والمعنوي وهو يأتي من داخل
المؤسسة التعليمية ومن خارجها".
وتابع سعدي ،أن "العنف المتأتي من داخل
المؤسسة يتمثل بحاالت التنمر بين اليماب
والسيما التي تستهدف ذوي العاهات البدنية
وعنف اخر موجه من قبل بعض المعلمين
والمدرسين بحق اليلبة من خمال استخدام
االساليب القديمة كالتلقين والعقاب البدني".
ولفت ،إلى أن "اآلونة االخيرة شهدت العديد من
الحاالت والحوادث المؤسفة التي وصلت في
بعض االحيان الى حرق ادارات المدارس
والتجاوز على اداراتها ومماكاتها التعليمية".
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مكابس لها من أجل الخزن والتصدير لخارج
القير  ،وجرى تشجيع الفماحين على زراعة
أشجار الزيتون لماستفادة منها في اليعام ومن
زيتها  ،وفي منايق متعدد من العراق كانت
هناك بساتين تزرع فيها أشجار الفاكهة مثل
الرمان والليمون و البرتقال و النارنج و
االعناب بكل انوعها وغيرها أضافة الى
الخضروات ك الفجل و البصل بكل انواعه و
كذلك الكرفس و الكراث والبقدونس و االشبلت
و الخس وغيرها  ،و بعد  3882أصب
العراق يستورد المواد الغذائية والخضروات
والفواكه عن يريق المنافذ الحدودية و لم يكن
هناك اهتمام بالمنج المحلي وهذا جرى ضمن
سياسة مبرمجة واضحة المعالم لتزويد أيران
بالعملة الصعبة من خمال شراء الخضار و
الفواكه و كذلك الدجاج والبيض و اللحوم ،وكل
المواد المستوردة لم تضاهي المنتج العراقي من
حيث الجودة  ،مما حدى بالفماح العراقي الى
ترك الزراعة والتوجه الى المدينة للكدح و
الحصول على فرصة عمل لسد رمقه وعائلته ،
ومن هنا نجد ان التخريب المبرمج والمتفق
عليه لتدمير الزراعة  ،أضف الى ذلك شحة
المياه في النهرين دجلة والفرات  ،لألسباب
التالية قامت أيران بتحويل مجرى المياه التي
كانت تصب في األراضي العراقية في نهر
دجلة الى الداخل اإليراني  ،مما حرمت الفماح
العراقي من المياه التي كانت تستخدم للزرع و
مياه للشرب بعد اجراء التنقية عليها  ،اما تركيا
فقد اقامت سدود على النهرين دجلة والفرات
من اجل توليد الياقة الكهرومائية  ،داخل
اراضها ،و ايران وتركيا لم تلتزمان بالقوانين
الدولية المشرعة لتقاسم المياه واالخذ بنظر
االعتبار دولة المصب  ،واليوم يعاني العراق
من قلة المياه الصالحة للزراعة و الشرب ،
وزيادة ملوحة التربة و التصحر مما سبب في
موجات ترابية عاصفة وذلك لعدم وجود حزام
أخضر خارج المدن  ،وهناك منايق في
العراق تحولت من واحة خضراء  ،الى
صحراء قاحلة  ،كل هذا يجري في ظل
حكومات ال يهمها العراق وشعبه .
الصناعة العراقية  :في ظل األنظمة السابقة
لماحتمال كانت الحكومات تخيي في رسم
سياسة صناعية تنسجم مع التيور الصناعي
العالمي  ،أضافة الى التقدم التكنلوجي  ،و لذلك
نجد منذ مجلس االعمار العراقي أيام الحكم
الملكي و ما بعده وزارات الصناعة المتعاقبة ،
كانت ترسم الخيي في مجال تيور هذه
الصناعة  ،وعلى سبيل المثال صناعة االدوية
في سامراء و ذلك بتغيية جزء كبير من
االدوية من حيث الكمية و العالية الجودة،

و معمل األسكندرية لتصنيع الماكنات الزراعية
و الجررات  ،و وضعت الخيي الخمسية ضمن
بند تيوير الصناعة على أساس المدن
والمحافظات حسب موقعها و كذلك توفر المادة
األولية لهذا المنتج او ذاك كمعمل كربماء لنتاج
و تعليب الدبس من التمور المتواجدة في منيقة
الفرات األوسي  ،ومعامل في سدة الهندية إلنتاج
االسمنت ،كان عدد المصانع والمعامل قبل
االحتمال يصل  070الف مصنع ومعمل ،
وكانت هذه المصانع تستوعب اعداد كبيرة من
العمال و الخريجين في مختلف التخصصات
المهنية وتسد الحاجة المحلية مع تصدير الى
الخارج كمورد في العملة الصعبة  ،اما اليوم
فأصب البلد يعتمد على استيراد الكثير من هذه
المواد الضرورية للمجتمع من بلدان الجوار  ،و
ذلك لعدم وجود أدمغة علمية متخصصة في
هذه الوزارات تعمل من اجل اصماح الوضع
الصناعي وتأهيله  .و هذا ناتج عن هيمنة
األحزاب و مليشياتها على السلية لغرض كسب
المال و التمتع في حياة افضل لهم ولعوائلهم
دون التفكير بالمواين العراقي  .نا هيك لو
توفرت هذه اإلمكانيات الوينية و اإلخماص
لجرى بناء المساكن للمواينين وتوزيعها عليهم
من مردود الثروة النفيية والغازية المتواجدة في
باين التربة العراقية وهو حقهم المشروع ،و
خمال هذا السرد المختصر لي واقع الحال خمال
 01عاما أجد ان المياليب العادلة التي قدمها
ثوار تشرين  ،تستحق متابعتها بعودة تشرين
جديد ومتجدد يأير عمله بتنظيم و يضع
برنامج عمل  ،برنامج من أولوياته هو كتابة
دستور جديد يتضمن العمل به على أساس
المواينة وليس المكونات اليائفية و القومية ،
وأجراء انتخابات لمجلس نواب الشعب على ان
يجري تغير قانون االنتخابات المعمول به حاليا
 ،أضافة لتشكيل مفوضية انتخابات على أسس
يدخل فيها قضاة مستقلون ونزيهين يتمتعون بثقة
الشعب  ،و بعيدين عن التحزب او الخضوع
لهذا الحزب او ذاك  ،وبهذا يكون العراق مؤهما
لقيام دولة مدنية ديمقرايية  ،يعم فيها االمن
واالستقرار و أعادة بناء ما خربته الحروب في
االنسان و البناء .
***

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

ي

س ة ال وية ...جدلية
را الفق ا  ...وال ُ

د .عبد الجبار العبيدي
الجزء الثاني واالخير
أما التبيان  :يقول تعالى في اآلية (لتبين للناس)،فأخذ
البعض هذا القول على ظاهره  .وفهموه ان الذكر
مفتقر الى بيان مجمل يلزم البيان تفصيله ملزم ،ومن
هنا فالبيان النبوي مقدم عندهم على الذكر المجمل
،وفهموا ان القياس في التشريع حجة،ألن القياس في
أصله رجوع الى البيان النبوي المفصل.لدرجة أنهم
تجرأوا على القول أنه تقييد للميلق،ثم واصلوا القول
بحاكمية الخبر النبوي على النص القرآني ونسخه
سنة
له،،أنتهاء بالنتيجة البايلة بأن القرآن أحوج الى ال ُ
من حاجة السٌنة الى القرآن ،ليحققوا أهدافا من
تزوير االحاديث وفرض القدسية الى رجال الدين
والفقهاء،وهنا يرد القرآن الكريم بعنف وصرامة عليهم
لقوله (:ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم هللا
ويلعنهم الماعنون ...البقرة  .)051من هنا يتبين لنا
أن صفة التقديس محصورة في هللا والقرآن والرسول
،وال سر مقدس مخفي أو مكتوم عند األخرين كما
يدعون..وكلمة "قدس سره" جاءت تجاوزا على
النص.
أما التفكر:
فيقصد به الحفظ للقرآن الكريم خوفا من الضياع أو
التحريف وهللا هو الحافظ له ( نحن نزلنا الذكر ونحن
له لحافظون) وال زال الحفظ موجودا منذ ان كان في
صدور الحفظة ثم الكتبة والى االن ،وقد قام النبي
بمهمته كنبي ،وبمهمته كرسول على أكمل وأتم وجه
في نقل القرآن للناس بكل أمانة وصدق،حتى يذكر
الواقدي في المغازي  ،ان الرسول قال عند فتحه مكة
 (:خلوا بيني وبين الناس وال تنقلوا عني غير
القرآن،أنظر صحي مسلم في الرقائق حديث رقم
( )5236فأذا ص النص فعلينا أن نعيد النظر في كل
كتب الحديث التي ملئت الدنيا ضجيجا ويقف صحيحي
مسلم والبخاري وكتاب البحار للمجلسي على رأس
هذه الصحاح المشكوك فيها..والتي أصبحت اليوم
اشبه بالخرافة عند العقائديين.
ان المتابع ألحداث التاريخ يجد ان الفترة األموية كانت
مهيأة لمثل هذه النقلة التي تحتاج الى تحقيق ،وتلتها
الفترة البويهية والسلجوقية في العصر العباسي وما
رافقهما من حركة وضعية لماحاديث لتحقيق مرامي
سياسية بعيدة عن الحقيقة والواقع.ان نقلة األحاديث قد
غيروا وجه التاريخ لغير صال االسمام والمسلمين
،ونقلوا لنا أحاديثا موضوعة أضاعت علينا يريق
الحق والصواب،فأبو هريرة ينقل لنا أكثر من عشرين
ألف حديث،ولو عاش ابو هريرة مع النبي منذا الوالدة
الى الوفاة لما أستياع ان يأتي بهذه األحاديث.أما آن
اآلوان ألعادة النظر في علم الحديث ورواده ،وابيال
االعتماد عليهم قوال وصدقا.لنتخلص من آفة تمازمنا
الزمن والتاريخ .آفة الفُرق ِة والتفريق.
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أن فشلهم في تأويل القرآن هو الذي دفعهم ألعتماد
الحديث الموضوع في كل كبيرة وصغيرة في
التشريع .لخدمة السلية والسمايين .ومن هنا كانت
تسميتهم بوعاظ السمايين حقأ وحقيقة ،ال أتهاما
وتجري .
و ود ل سير ال وية ل دأ األية الكريمة:
وماأتاكم الرسول فخذوه ،وما نهاكم عنه فأنتهوا
......الحشر آية .)7هذا ليس حديثا بل أية قرآنية،
وهي تدور في الفيء ومصارفه ويشمل النص آيات
اخرى كثيرة ،لذا نرى ان خصوصية السياق ال
تسم لنا بأيماقه وتعميمه وسحبه على كل ما ورد
في كتب الحديث.أال اننا من جانب اخر ال ننكر ان
ياعة الرسول في امور كالشعائر واجبة كياعة هللا
تماما ،النها تأتي مقترنة بها كما في قوله تعالى(:
وأييعوا هللا والرسول وآلوا األمر منكم ) والذي
فسروه خيئا فآلوا ليس جمعا لولي وال من مادته فهو
من الجماعة وليس عليهم  ..وان الياعة للرسول فقي
في حياته واجبة في كل االمور.من هنا كان واجب
الرسول تبليغ الرسالة ،وهذا كله ال نفهمه تماما على
حقيقته اال حين نفرق بين النبوة والرسالة ،فالنبوة
تحتمل التصديق والتكذيب ،أما الرسالة فتحتمل
الياعة والمعصية.كلهاامور ظلت مجهولة لم نفهمها
الى اليوم.
لقد حوت الرسالة اآللهية على ثماثة مضامين هي:
الشعائر،واالخماق،والتشريع .وقد شملت الشعائر
أقامة الصماة وأيتاء الزكاة وصوم رمضان ،والحج
من أستياع اليه سبيما .وتعال هنا وما فيها من
أحاديث تشيب لها الولدان مما ال تقر وال تصدق حتى
أختلفوا في اآلذان  ،فهذا يقول علي ولي هللا،وذاك
يقول الصماة خير من النوم،وال ندري من نصدق
ومن نتبع في القول والعمل وكما قال الشاعر:
في الماذقية ضجةُ بين أحمد والمسي
بناقوس يدقُ وذاك بمأذنة يصي
هذا
ٍ
كل ٍٍُ يُعظ ُم دينهُ
ياليت شعري ما الصحي
أمر محزن هذا الذي نحن فيه اليوم.من خماف
وأختماف ،أضاع علينا الحال والمال ووضعنا في
وضع ال نحسد عليه  ،حين أصبحنا في نظر االخرين
أخر شعوب االرض قيمة وقوة وسمعة في قضايا
بعيدين عن الدين ،وهي أصما ال خماف فيها وال
اختماف ابدا.فاألله واحد والقرآن واحد والرسول
واحد وال مذاهب مخترعة وال قرآن مختلف  ،وكل
ما نقل لنا من اخبار االختماف الصحة لها البل كانت
من وحي االعداء الحاقدين..
أما آن اآلوان لنا ألعادة كتابة التاريخ وفق منيق
الحق والعدل ،ال وفق مبادىء وحدة االمة التي
تخفي ورائها اهدافا ذاتية وسياسية ،والتي ترمي الى
توظيف التاريخ لخدمة االهداف الخاصة دون
العامة.وهاهي مؤسساتنا الثقافية والتاريخية متجهة
جار بينهم
بهذا االتجاه الخير البارحة اليوم..والقتال ٍ
ال من اجل االمة بل من اجل الممصال الشخصية
وال غير.وما يجري اليوم في سلية الدولة شاهد على
ما نقول.
اما رسالة االخماق فقد احتوت على منظومة القيم
وال ُمثل العليا والتي تحددت بالوصايا العشرة التي
جاءت في سورة االنعام من االية  052-050وقد
تمثلت في:

عدم الشرك باهلل  ،وبر الوالدين،،واألبتعاد عن قتل
االوالد خشية األمماق ،واالبتعاد عن الفواحش ما
ظهر منها وما بين ،وعدم قتل النفس االنسانية اال
بالحق المقر شرعا وقانونا ،والبر بأأليتام  ،والوفاء
بالكيل والميزان  ،والعدل الميلق في القول،
والوفاء بالعهد والقسم،والصراي المستقيم  .ألم تكن
هذه لو أتبعناها دستورا للعرب والمسلمين.لكنا اليوم
مثل امم االخرين.
اما الشريعة وهي آيات األحكام :وشملت الزواج
واليماق ونكاح المحارم والربا وأكل الميتة ولحم
الخنزير ورخص التحريم واالضيرار واالكراه
والييبات والخبائث وكل ما يشمل حدود هللا في حقل
افعل وال تفعل.وللسنة النبوية مواقف ايجابية ،لو
أيلع عليها المسلمون ألاصبحنا في مكانة غير التي
نحن فيها االن .وللسنة النبوية الشريفة خضائص
محددة هي:
اجتهاد في تقييد الحمال ال يحتاج الى وحي ،واجتهاد
في حقل الحمال يخضع للخيأ والصواب ،من حيث
انه ليس وحيا،ومن حيث ان الخيأ فيه قابل
للتصحي .
واجتهاد تقييدي للحمال الميلق ،يمكن اعادة
ايماقه مرة اخرى  ..مع تغير الظروف
الموضوعية .فالقرآن يقربالصيرورة الزمنية ":قل
سيروا في االرض فأنظروا كيف بدأ الخلق"سورة
العنكبوت اية. " 38
سنة
كل هذه االمور بحاجة الى مراجعة لتخليص ال ُ
من هذا الحشر الما معقول فيها من التوصيات
والفرضيات االجتهادية المذهبية التي تداخلت
وادخلت معها كل غريب وصحي وخيأ حتى ضاع
الصحي على الناس ،فتحول الدين ومبادئة القيمة
الى عادات وتقاليد عرفية في غالبيتها ييفو عليها
اليابع الجاهلي القديم.
نحن اآلن على بدايات القرن الحادي والعشرين،وقد
مضى على الرسالة الدمحمية اكثر من اربعة عشر
قرنا وعرفنا عن العالم والكون أكثر مما عرف
االسماف ,فالفكرفي تقدم والثقافة في تنوع وتوسع
وتبدل واألفكار تفتحت وتغيرت لصال االنسان .أما
يحق لنا ان نكون اليوم بمصداقية عالمية الرسالة
الدمحمية المقدسة ؟واين هي المصداقية في ديننا دين
الفيرة والحنيفية؟اين هي العالمية وأين هي الفيرة؟
ونحن الزلنا نتراشق بالخيأ ،لدرجة اناننا اصبحنا
نتعاون مع األعداء ضد بمادنا وبعضنا البعض،واأل
هل يعقل ان يساهم العرب والمسلمين مع االعداء
لتدمير ويننا العراق وتشريد أهله وقتل شبابه
ومستقبلة نتجة لهذا التوجه الخايىء.
نحن بحاجة الى جذور تاريخية جديدة بدال من أن
نبقى نعيش في عالم مات أهله وأنتهى زمنيا ،تعالوا
ننظر الى ديننا وواقعنا دون ان نستعير نظارات
الصادق والحنفي والشافعي والمالكي والماوردي
والغزالي وكاظم اليزدي وابن تيمية وغيرهم
كثير..الذين لم يخير على بالهم وهم يعيشون
عصرهم ان يستعيروا نظارات أحد فكلهم من
االخيار الذين خدموا هللا والدين والناس لكن على
قدرعلمهم اجتهدوا وكتبوا .
أما آن االوان أن ننتقل من الفكر الماضوي الى
فكرالحاضر والمستقبلي  ،وهذه هي أحدى آفات
العقل العربي  ،أنه عقل ماضوي  ...العقل
مستقبلي بكل المقاييس ..فكفاية بعد ان وصلنا الى
مرحلة األنحدار الحقيقي تمهيدا للسقوي..
بالعودة لموقعنا ـ يمكنك قراءة النص كامما
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ى ال راق واستمرار
دوا ارد ا
حروب اال اد

حمزة رشيد
خارية األيماع التركية ...بين
منيقة الموت وحجة المنيقة اآلمن،
ّ
أن تركيا وإيران تعانيان من أزمات
محلية عنيفة ،على خلفية سوء
األوضاع االقتصادية واالجتماعية
المتردية ،وكذالك تدهور مستوى
العملة المحلية وتراجع قيمتها ،مما
يجعل التحرك نحو الخارج ،لخلق
عدو إقليمي ،بهذه اليريقة غير
الشرعية ،والبحث عن مساحات
للنفوذ والسييرة على الموارد،
خارج القانون الدولي ،بمثابة فرصة
للقيام بنوع من تسريب الضغوي
على النظام ،وسحب المجتمع إلى
معارك وهمية" .
وتشن تركيا حملة عسكرية جديدة
في شمال العراق ضد حزب العمال
الكردستاني ،وتعتبر السليات
التركية التي ال تختلف عن ماتقوم
به روسيا في أوكرانيا ،ان العراق
ال يحرك ساكنا تجاه نشاي الحزب،
وتؤكد أنه ليس لديها خيار آخر
سوى ّ
شن عمليات عسكرية في
األراضي العراقية ضد التنظيم
بسبب ضعف قوة النظام الحاكم في
العراق عسكريا ودبلوماسيا.
بعد احتما ِل تركيا ألجزاءٍ واسع ٍة
من أراضي السورية تحت ذريع ِة
غير مشروعة وقيامِ ها بعملي ِة تغيير
ديموغرافي واسعة من خمال تتريك
المنايق المحتلة ،تعليميَّا وثقافيًّا
يدحض تلك الذريعة،
وتجاريًّا ،بما
ُ
ها هي تركيا تعلنُ صراحة عن
خييٍ الحتمال أجزاء من أراضي

ج

دول ٍة عربية أخرى وهي العراق،
مستغلة مستغلة في ذلك نفس الحجة،
العمال
حزب
محاربة
أي
الكردستاني التركي الذي تقول أنقرة
إنه يتخذُ من جبال قنديل في شمال
العراق قواعد عسكرية لمقاتل ِة
القوات التركية ،وهي أسيوانة ٌ قديمة ٌ
تديرها هذه المرة
جدا ،لكن تركيا
ُ
على نفس المنوال الذي أدارته على
الساح ِة السورية.من يحتل أجزاء من
دول الجوار بحجة محاربة
اإلرهاب ،ال يذهب إلى مشاريع
أخرى وخييرة أيضا ،فتركيا تقوم
بعملية تتريك واسعة في األجزاء
التي تحتلها من سوريا ،مثل إقامة
الكليات الدراسية ويرح الليرة
التركية في التداول تجاريا بدال من
الليرة السورية ،وفرض المناهج
التعليمية التركية في المدارس
السورية الواقعة في المنايق التي
تحتلها أنقرة ،األمر الذي ينم عن نية
عدوانية خبيثة وفاضحة لمادعاءات
التركية بشأن الحفاظ على أمن
وسمامة ووحدة أالراضي السورية.

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص13

أحداث موج ة ُ ..ذكر ا كي ال سى
في فجر يوم  02شباي  /فبراير  ،0110قصفت القوات الجوية
األمريكية ملجأ العامرية في العاصمة العراقيّة/بغداد .وأسفر هذا
القصف عن استشهاد أكثر من  488مدني معظمهم من النساء
واأليفال والمسنيّن . .القوات األمريكيّة قتلت عمدا أكثر من 488
من المدنيين العراقيين األبرياء عندما أيلقت القنابل على ملجأ
العامرية .وبسبب ثقل التفجيرات لم ينج الكثير من شاغلي الملجأ.
وعندما تمكن عمال اليوارئ من دخول الملجأ وجدوا جثثا محترقة.
وهنالك جثث ال تحصى وجدت ملتصقة بالجدار ،مما يدل على قوة
القنابل التي استخدمت لمهاجمة الملجأ المدني .ولذا ،فأن هذا الهجوم
يمثل انتهاكا خييرا للقانون اإلنساني الدولي ،ويش ّكل جريمة حرب ال
يمكن نسيانها .ومع ذلك ،لم تحاسب الواليات المتحدة أبدا عن هذه
الجريمة الفظيعة لحد اآلن .

”وبعد غزوها للعراق في  1نيسان  3882جاءت
امريكا بشخصيات عراقية من ما يسمى بالمعارضة
في الخارج ،ويبدو بعد ان استأثرت بالسلية والمال
والسماح ،انها قد تناست ما اصاب العراقيين“ .
فما الذي يجو خاطر ا د ك ذل !!

إن ما يحدث اليوم من غزو تركي
في األراضي العراقية الذي هو ليس
األول من نوعه وماحدث قبل أسابيع
من اعتداء إيران على األراضي
العراقية بقصف صاروخي هي
رسالة لكل مواينين ان سيادة
العراق قد مزقت ،ان لم يكن لدينا
موقف مشرف بالدفاع عن اوض
العراق سواء كانت أراضي شمالية
أو جنوبية فالوين واخد يجب الدفاع
عنه بعد ان خانت الحكومة امانه
وحماية األراضي العراقية فيجب ان
تكن للشعب كلمة وموقف.

ما يسمى الكتله االكبر كذبة ،والدليل تأجيل تشكيل الحكومه لخمسة
اشهر عيلت نشاي الحكومه والخدمات دون ان يجلس الفرقاء على
ياولة البرلمان للحوار لتحديد المسؤليات وهذا يتنافى مع تلبية
حاجات الناس حسب الغاية من االنتخابات ،وهذا مؤشر الى ان هذه
الكتل ال يهمها مصال الناس ،والدليل ان المصال العامه معيلة
تماما ويجري النقاش على مصال النخب السياسية وضمان مصالحها
من خمال التصارع على حصصها في الحكومه وقد هدد البعض
بتقويض االمن العام وهذا هو نهج داعش بوضوح مهما حاولوا
التستر بعبارات جوفاء المعنى لها سوى ذر الرماد بالعيون وهم في
حوارتهم يعترفون بان الكل متمسك بمصالحه دون االعتبار للمصال
العامه .فما الذي تبدل؟ الشعب ينتخب نواب تمثله وينقلب االمر
بالبرلمان الى انهم ليسوا نواب شعب ،انهم نواب مكونات ونواب
كتل ،ولهذا يتم االياحه بمصال العراقيين ويبق الشعب العراقي
يعيش ازمة ولن تحل اال باالياحه بهذه االحزاب وهو الشعار الذي
قامت من اجله ثورة تشرين ويجب ادامة استمرارها واال الدمار التام
قادم ال محاله ،جوع بياله هدر للمال العام ومخدرات ودعارة و
 ٠٨٨شهيد و ٢٥الف جري ومعوق غير كافية ،سيسحق الشعب اذا
لم يتحد ويغير هذه الحكومة.

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص14

تخريب سمايا  ..س و مجتم ي ير مق و !

دمحم عبد الجبار الشبوي
نُشر قبل ايام مقيع فيديو يصور عددا من
الصبية وهم يرمون الحجارة على شبابيك
احدى المدارس النموذجية في مجمع بسمايا
السكني ،وكل مدارسه نموذجية من حيث البناء
والتأثيث والسعة المكانية.
وقد المني المنظر كثيرا ،حيث يجسد عمما
تخريبيا بيد ابناء المجمع وايفاله .فليس هؤالء
الصبية جنودا تابعين لماحتمال االميركي وال
االسمام السياسي وال داعش وال االحزاب
الفاسدة وال المحاصصة المقيتة وال غيرهم من
الذين نكيل لهم السباب والشتائم كل يوم
ونحملهم كل المصائب التي حلت بالبماد.
انما هم ابناء عوائل متوسية الدخل وجدت في
بسمايا فرصة للسكن االمن الذي يوفر عليهم
المشاكل والمعاناة التي يتعرض لها سكان
المنايق االخرى.
وقد كنت منذ البداية متفائما بمشروع بسمايا
واعتبره مرشحا ان يكون نقية شروع جاهزة
لبناء الدولة الحضارية الحديثة .والدولة
الحضارية الحديثة تتألف من حجارة
 hardwareوناس  .softwareوتوفرت
الحجارة بمقاييس الدولة الحضارية الحديثة،
وكنا نأمل ان يتوفر الناس بنفس المقاييس.
فالمدينة بمبانيها النموذجية .ويرقها المعبدة،
ومساحاتها الخضراء ،وتوفر الكهرباء والماء
الصال للشرب ،ومدارسها الجميلة ،يمكن ان
توفر بيئة صالحة لزراعة فكرة الدولة
الحضارية الحديثة .وتتجسد هذه الفكرة بسلوك
ابنائها ،وعماقاتهم فيما بينهم ،وعماقاتهم
بالبيئة ،وحرصهم على نظافتها وسمامتها.
وقد اتي لي اسكن في مجمعات مشابهة في
دول اخرى ،ولم اجد ان بسمايا اقل رونقة
وروعة مما وجدته في تلك الدول.
ولم يقصر الكثير من سكان المدينة في هذا
فظهرت الكثير من المبادرات الحضارية
اليوعية التي تستهدف المحافظة على المستوى
الراقي للمدينة على المستويين :الحجارة
والناس.
االمر الذي عزز من املي في امكانية ان تكون
بسمايا فعما نقية شروع لتحقيق ما احلم به في
العراق.
اعول كثيرا على دور مدارس بسمايا في
وكنت ّ
تحقيق ذلك .فهي تشكل بيئة صالحة لزرع
بذور الدولة الحضارية الحديثة ورعايتها من

خمال تنشئة جيل جديد متحضر يفهم الكثير من
خصائص المواين في الدولة الحضارية الحديثة
ومنها الحرص على حفظ الممتلكات العامة .فما
بالك بالمباني المدرسية ذاتها.
العامة .فما بالك بالمباني المدرسية ذاتها.
ال استبعد ان يكون هذا التصرف العدواني من
الصبية الثماثة تصرفا فرديا منعزال وال
يعــبـرعن ظاهرة عامة في مجتمع بسمايا .ال
استبعد ان يكون هؤالء الصبيان شذوذا عن
الحالة العامة .ولكنه شذوذ ينذر بالخير والتفاقم
اذا لم تتم معالجته والقضاء عليه باسرع وقت.
يتحمل مسؤولية القضاء على هذا الشذوذ ثماثة
ايراف هم :البيت والمدرسة والسليات
المسؤولة في المجمع.

مجددا ..جما ير

ا في الساحا

خرجت التظاهرات الجماهيرية ،ليلة امس الجمعة،
في منايق مختلفة من عراقنا الحبيب ،بدعوة من
مختلف القوى التشرينية واالحتجاجية ،يالبت
باإلسراع في تشكيل الحكومة وانهاء حالة
االستعصاء ،والبدء فورا بإجراءات ملموسة لمعالجة
المشاكل االقتصادية والمعيشية ومحاسبة قتلة
المنتفضين ،واتمام ملف تعويض عوائل الشهداء
ومعالجة الجرحى ،وغيرها من الملفات.
وأتت هذه التظاهرات ،بعد فترة خلت فيها الساحة
االحتجاجية من الفعاليات الميلبية ذات اليبيعة
السياسية ،ما يعني ان إمكانية عودة الحراك
االحتجاجي كانت وما زالت قائمة ،فيما لو تحرك
النشياء وعملوا على توحيد جهودهم التي تهدف
الى تغيير يبيعة السلية المحاصصاتي ونهج الحكم
واالتيان بدولة المواينة والقانون والمؤسسات
والعدالة.
وما يرفع الهمم والحيوية والنشاي في هذه الفعاليات
هذا الحضور الكبير والواسع من الشباب التشريني
المنتفض ومعهم التنسيقات والحراكات األخرى التي
انبثقت عن االنتفاضة وبعدها ،ناهيك عن مشاركة
قوى سياسية بمسميات مختلفة.

على مستوى البيت يتعين على االباء واالمهات
تربية اوالدهم على اسس اخماقية حضارية
تردعهم ذاتيا عن مثل هذه التصرفات .على
االمهات واالباء الذين يحرصون على ايعام
واكساء ابنائهم ان يكونوا بنفس الدرجة من
الحرص على تربية ابنائهم على االخماق الحميدة
والقيم الحضارية بما في ذلك حماية البيئة
وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وعدم االساء
اليها.
اليعام يستهلك والممابس تبلى ،لكن االخماق
والقيم تبقى وتنمو وتزدهر وتخلق مجتمعا
صالحا وبيئة صديقة محبة لمانسان .وهذا ما
على االباء واالمهات ان يتعرفوا عليه ويعرفوا
ابناءهم عليه ايضا.
وتتحمل المدرسة العبء االكبر في تنشئة
االيفال والصبيان .وكنت ومازلت اقول ان
الدولة الحضارية الحديثة تولد في رياض
االيفال والمدارس االبتدائية .واتوقع ان يعي
المعلمون والمعلمات ذلك ،ويستثمروا وجود
االيفال في المدرسة لزرع بذور القيم الحضارية
العليا في انفسهم وعقولهم .ما يمنع المعلم او
المعلمة من تخصيص الدقائق الخمس االولى من
كل درس للحديث السريع والمركز عن احدى
قواعد السلوك الحضاري في بسمايا؟
اخيرا ،تتحمل السليات المسؤولة في المدينة
مسؤولية ضبي االوضاع ومكافحة التصرفات
والممارسات التخريبية المنافية للقيم الحضارية
العليا.

ومن جديد يتوجب التأكيد على أهمية التهيئة الجيدة
والعمل على عدم استغمال هذا الحراك لصال
قضايا خاصة وضيقة ،والحفاظ على السلمية وتجنب
االحتكاك مع القوات األمنية ،وتوحيد الشعارات
والهتافات بما ينسجم مع الحدث والهدف من
التظاهرات.
ان تنوع الفعاليات االحتجاجية وفي أماكن مختلفة،
يدل على إمكانية تنظيم فعاليات احتجاجية متنوعة
وكبير وواسعة ذات اهداف مشتركة يعمل عليها
مسبقا ،مع أهمية التنسيق بين مختلف القوى المحتجة
وان تكون المشتركات هي العامل الموحد للعمل،
وترك القضايا الخمافية التي ،إضافة الى كونها ليس
ضمن األولويات ،فهي تفرق الجهد الجماعي
الميلوب .
والتجربة تقول بان القوى السياسية المتنفذة ،لم
تراجع مواقفها ولم تلحظ الفشل في المجاالت كافة
الذي سببته وتعمل على استمراره ،وهي ال تستجيب
الى ميالبنا اال بالضغي الجماهيري الواسع ،ما يؤكد
على ضرورة إبقاء ساحات االحتجاج متقدة لحين
رحيلهم بشكل كامل.
وهنا يتوجب علينا ،ان نجدد الدعوة الى ضرورة
تنسيق الجهود في العمل االحتجاجي والتركيز على
القضايا الملحة السياسية واالقتصادية وصوالً الى

هدف االنتفاضة وشعارها الكبير " نريد وطن".
ختاما نقول:
حو تف ي حراك ا االحتجاجي ل خالص م
المحاصصة
شباب انتفاضة تشرين
بغداد  06نيسان 3833

وى

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص15

م م الم غداد  ..ال اب األوسط

تصريح صحفي لتجمع د م اإل تفا ة والتغيير في ال راق

الباب األوسط أحد  4أبواب بناها الخليفة العباسي
المستظهر باهلل والذي استعصى على هوالكو..
هذا ما تبقى من أسوار الخالفة العباسية في
بغداد.

إحتضنت برلين قبل يومين مجموعة خيرة من جرحى شباب ثورة تشرين المجيدة
والتي وصلت العاصمة األلمانية بمبادرة حكومية من الجانب العراقي الذي تحمل
تكاليف السفر والعماج واإلقامة الثني عشر شابا تعرضوا الصابات بليغة أثناء
هجمات األجهزة األمنية والمليشيات الغادرة على المنتفضين افقدتهم الحركة الحرة
وباتوا مضيرين الستخدام الكراسي المتحركة في حياتهم اليومية.
وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المبادرة التي ماكان لها ان تتحقق لوال الميالبات
والضغي الشعبي  ،نعلن ترحيبنا الحار بثوار تشرين االبيال متمنين لهم ييب اإلقامة
وعماجا شافيا مستديما وعودة ميمونة إلى الوين  ،في نفس الوقت نيالب الجهات
الحكومية بشمول كافة جرحى ثورة تشرين بالعماج والذين تقدر اكثر االحصائيات
تواضعا بأكثر من عشرة آالف معاق ومصاب ،وتقديم الرعاية الصحية وفرص
النقاهة والتأهيل مجددا للحياة اليبيعية وتعويضهم ماديا ومعنويا.
كما نؤكد بهذه المناسبة مجددا على ميالبنا السابقة بضرورة كشف هويات الجناة
المجرمين الذين وجهوا رصاص الغدر والخيانة إلى أجساد شباب وشابات ثورة
تشرين المجيدة ومحاسبتهم من خمال تقديمهم إلى المحاكم لنيل جزاءهم العادل
وكشف الجهات التي تقف خلفهم.

حرص الخلفاء العباسيون على صيانة مدينة بغداد عن يريق
أبوابها ،لما تمثّله من تحصينات دفاعية ضد الهجمات الخارجية،
ولم يتركوا المدينة نهبا لرماح العدو.الباب األوسي ،آخر ما بقي
من أسوار بغداد العباسية.
إلى أن هذا الباب هو أحد  4أبواب بناها الخليفة المستظهر باهلل
عام  400للهجرة ،لكن األجل وافاه قبيل اكتمال البناء ليرث ابنه
الخليفة المسترشد باهلل مهمة حماية وتسييج عاصمة الخمافة
العباسية آنذاك وتحصينها من االختراق.
وكان سور العاصمة عبارة عن نصف دائرة يقع على نهر دجلة،
فيبدأ من منيقة باب المعظم وينتهي بمنيقة الباب الشرقي ،وله 4
أبواب ،واستمر بناؤه  024سنة معاصرا حكم عدد من الخلفاء،
لكن الزمن والغزوات المتعاقبة على مدينة السمام كانا كفيلين
بإزالة وتهديم األبواب جميعها ،باستثناء الباب األوسي الذي بقي
شاخصا بقوة وهيبة ،قرب ضري الشيخ عمر السهروردي شرقي
بغداد.

كذلك ندعو جماهير شعبنا المكاف إلى العمل على جعل روح االنتفاضة وهاجة دوما
وااللتفاف حول أهدافها المشروعة المتمثلة بالتغييرالجذري والشامل لنظام
المحاصصة اليائفية والقومية البغيض والقضاء على الفساد المتفشي في كل مفاصل
الدولة  ،وحل كافة الميليشيات التابعة لقوى خارجية وحصر السماح بيد الدولة فقي
وإخراج العراق من دائرة الصراعات اإلقليمية ووضعه على يريق السمام وبناء
دولة المواينة والعدالة االجتماعية.
ان تجمع دعم االنتفاضة والتغيير في العراق /ألمانيا إذ يعبر عن سعادته لوجود نخبة
من خيرة شباب العراق في المانيا للعماج الذين قدموا أغلى ما يمكن تقديمه من أجل
الوين ،فإنه يناشد العراقيين في المانيا وفي بقية دول المهجر التواقيين للتغيير
المنشود إلى االصيفاف وتوحيد وتنسيق الجهود وتكثيف نشاياتهم التضامنية
وأيماق المبادرات لدعم كفاح شعبنا للخماص من اليغمة الحاكمة الفاسدة التي
أوصلت البماد الى يريق مظلم ومسدود ،حيث تتصارع من أجل المغانم والنفوذ
وتركت المواين العراقي يرزح تحت ويأة العوز وارتفاع االسعاروشحة الخدمات
الصحية وسوء التجهيز بالكهرباء والماء  ..الخ من االزمات.
الخماص للبماد والعباد اال بالخماص من نهج المحاصصة والفساد والتبعية لماجندات
الخارجية  ،لنتوحد من أجل إخراج بلدنا العزيز من دوامة الضياع ومن اجل مستقبل
افضل لنا ولماجيال القادمة .
المجد لشهداء ثورة تشرين الخالدة..
الحرية للمختيفين والمغيبين..
الشفاء للجرحى والمعوقين..
والخزي والعار للقتلة المأجورين
لجنة تنسيق تجمع دعم االنتفاضة والتغيير في العراق  /المانيا
االحد المصادف  08نيسان 3833

الباب األوسي أو باب خراسان كما ييلق عليه  -لكونه ميما على
جهة الشرق في مواجهة إيران -هو الباب الثاني لبغداد العباسية،
وكان أول أبوابها باب السليان ،ويفصله عن نهر دجلة 34
برجا ،وبعده باب الحلبة ،ثم باب البصلية .كثيرا من الغزاة الذين
تمكنوا من دخول بغداد من هذا الباب ،ولم يفلحوا ،ومنهم القائد
المغولي هوالكو ،إذ حاول بكل ما يملك من قوة بجيشه الضخم
هدمه مرات ومرات ،ولم ينج .
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” للسيادة الوينية معيار واحد وليست عدة معايير“
سبب الهجوم الصاروخي على المركز االستخباراتي والعسكري اإلسرائيلي في أربيل
حرجا واضحا للحكومة العراقية وأثار غضب جماعة السفارة األمريكية في الجنوب
والمنيقة الغربية وفي الجزء الخاضع لسييرة حزب عائلة البرزاني في االقليم.
يا سبحان هللا! منذ متى صار ضرب موقع صهيوني في أربيل ،الخارجة عن سييرة
الحكومة ،تجاوزا على سيادة العراق؟!
ثم لماذا تجاهل المعنيون التحذيرات اإليرانية
المتكررة من مغبة استخدام األراضي العراقية
في اإلقليم لماعتداء عليها من قبل العدو
الصهيوني؟
أال يشعر ال ُمحرجون في الحكومة وداعميها
بالحرج من تجاوزات سليات اإلقليم ،حتى
وصل استهتارها بالعراق وبالحكومة المركزية
الى حد توقيع اتفاقيات عسكرية وسياسية
واقتصادية ،علنية وسرية مع دول عديدة ،من
بينها دول عدوة؟

االحتمال وتستقتل على المشاركة في النظام
السياسي الذي أقامه االحتمال.
النقاي أدناه قد تساعد على التعرف على جزء
من الحقائق الدامغة عن التواجد الصهيوني في
اإلقليم .
* كشف رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن في
 31أيلول  0108أن إسرائيل دعمت األكراد
خمال قتالهم ضد الحكومة العراقية بين عامي
 0165و ،0175وأكد في حينها أن إسرائيل
أرسلت مدربين وأسلحة وليس وحدات
عسكرية.
•يشير تقرير بحثي للكاتب األميركي وأستاذ
العلوم السياسية في جامعة تينيسي األميركية
مايكل غونتر الى :

أال يُشكل سماح سليات اإلقليم بإنشاء موقع
استخباراتي صهيوني انتهاكا لسيادة العراق؟
أال يشكل قيام هذا الموقع بشن غارات على
دولة مجاورة انتهاكا لسيادة العراق؟
أليس من االجدر بالحكومة العراقية بسي
سيادتها على كل األراضي العراقية ،ومنع
االعتداءات التي تقوم بها دول وعصابات
أجنبية من األراضي العراقية على الدول
المجاورة؟ وحينها لن تبقى إليران وال لغيرها
حجة "الرد بالمثل" أو "الدفاع الوقائي ".
إن من التزم الصمت على انتهاك سيادة العراق
من قبل القوات االمريكية ومن قبل أتباعها في
أربيل ،هو آخر من يحق له الحديث عن هذه
السيادة .فالسيادة الوينية مفهوم ال يتجزأ،
وانتهاكها ال يخضع الى معيارين .
ال أحد يستييع انكار التواجد الصهيوني في
اإلقليم ،أو انكار معرفته به .ببساية شديدة،
ألن التواجد الصهيوني االستخباراتي
والعسكري والسياسي في منايق كردستان هو
واقع حقيقي ،باعترافات موثقة من قبل العدو
الصهيوني ،ومعروف للقاصي وللداني ،بما
فيهم األيراف السياسية التي تدعي معارضة

 0ـ أن مستشارين عسكريين إسرائيليين دربوا
المقاتلين األكراد في العراق خمال ستينيات
القرن الماضي ،بهدف زعزعة أمن الدولة
العراقية وتقليل خيرها على إسرائيل ،فضما
عن مساعدة اليهود العراقيين للفرار إلى
إسرائيل.
 3ـ حصل االكراد بعد زيارة مصيفى
البرزاني دولة الكيان الصهيوني في أيلول عام
 0167على أسلحة وقذائف استخدمت في
الهجوم على مصافي النفي في كركوك في
آذار  0161والذي تم بمساعدة ضباي
إسرائيليين ،حيث كانوا يساعدون األكراد عبر
اتصاالت السلكية مباشرة.

سمام موسى جعفر
لتسليم  58ألف دوالر إلى مصيفى البارزاني"
بحسب التقرير.
•في تقرير نشره موقع قناة  03اإلسرائيلية في
تموز  3807أن تل أبيب تعمل على االستفادة
من تحالفها مع إقليم كردستان العراق في تقوية
إمكانياتها على التصدي إليران ونفوذها في
المنيقة .وحسب التقرير ،الذي أعده المعلق
العسكري في القناة نير دفوري ،ان احتمال
العراق س ّهل على تل أبيب القيام بعمليات
استخبارية ضد العديد من األيراف مقابل
مساعدة األكراد في مجال تدريب األجهزة األمنية
لإلقليم.
• في عام  3885أكد مسعود البارزاني أن إقامة
عماقات بين األكراد وإسرائيل ليست جريمة.
• إسرائيل هي الكيان الوحيد في العالم الذي دعم
االستفتاء على انفصال االقليم.
• في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز األميركية في
العام  3805أشار الى أن إسرائيل استوردت ما
يصل ثماثة أرباع النفي المستخرج من كردستان .
• حسب الكاتب الصحفي الكردي سامان نوح أن
الذين ييالبون بإقامة عماقات رسمية مع تل أبيب
ال يشكلون سوى أقلية في الشارع الكردي ،وهم
تحديدا "نشياء علمانيون يرون أنه يمكن
االستفادة من النفوذ الذي يتمتع به اللوبي اليهودي
في الواليات المتحدة لصال إقامة دولة كردية"
ويرى الكاتب أنه وعلى الرغم من وجود جمعيات
باإلقليم تدعو للتيبيع مع تل أبيب فإنها ال تتمتع
بشعبية كبيرة.

كتب الصحفي األميركي جاك أندرسون في
صحيفة واشنين بوست تقريرا في العام
 0173جاء فيه "كل شهر ،يتسلل مبعوث
إسرائيلي سري إلى جبال كردستان العراق

• اعترافات "العيزير تسفرير" رئيس شعبة
الموساد في كل من إيران ،لبنان ،العراق وتركيا،
تكشف لنا خفايا واسرار تتعلق بدور إسرائيل في
كردستان العراق.
النصوص الحرفية لهذه االعترافات ستكون
موضوع الجزء الثاني
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حكمة التوفي

ي الدو ماتية وال را ماتية

االي يديو

يد م  ..يطال و

ح م ك ة س جار

" احتفل االيزيديون ببدء العام االيزيدي الجديد في اقدس واكبر
معابدهم في العراق والعالم "معبد اللش المقدس"
د .نزار محمود

يبدو أننا ال نفهم دائما ما يدور في عالم االدارة السياسية التي
تنتهجها الدول التي نقر حتى نحن لها بالنجاح .واذا ما دققنا النظر
في تلك االدارة سنقف على أنها ادارة تجمع بين الدوغماتية
والبراغماتية في قراراتها ومواقفها .ولكن ما الذي يمنعنا من اعتماد
ذلك المبدأ في ادارتنا السياسية نحن العرب حيث ترانا نتخبي منذ
عقود ال بل وقرون بين من يشد باليول وبين من يشد بالعرض ،كما
يقول المثل ،وترانا ندور في مكاننا ونغوص في رمال متحركة.

وييلق اإليزيديون على اليوم الذي يحتفلون به اسم "جرشما سري نيساني"،
كما يسميه البعض األربعاء األحمر أو "جارشمبا سور" .ويحتفل به اإليزيديون
في العراق ،وسوريا ،وتركيا ،وإيران ،وبعض منايق أذربيجان ،وأفغانستان،
وبعض دول أوروبا .وعاد االيزيديون لماحتفال مرة اخرى في معبدهم بشكل
مستمر بعد غياب يارئ حدث بسبب سييرة تنظيم داعش على منايق تابعة
لمايزيديين.
يقول سامان داود الصحفي والناشي االيزيدي في مجال حقوق االيزيديين ان
"عيد رأس السنة اإليزيدية الممتد من الحضارات العراقية القديمة فرصة لنا ان
نيالب بتيبيع األوضاع في منايق اإليزيديين جميعها وباالخص مدينة سنجار
بما يسم بعودة النازحين اإليزيديين إلى بيوتهم بسمام وأمان".

في البدء البد من تحديد ما نعنيه بالدوغماتية والبراغماتية ألغراض
المقال:
الدوغماتية هي المبدئية التي تتمثل بالحقائق التي نؤمن بصحتها
ونحرص عليها حد التقديس ،ونسعى الى تحقيق أهدافها بكل العنفوان
ودون تردد في ايار فهمنا وايماننا بتلك الحقائق وصحتها وضرورة
تحقيق أهدافها دون مباالة بمعييات الواقع وظروفه
أما البراغماتية فهي التعامل المرن مع المعييات الواقعية والتي تأخذ
أشكال المد والجزر ،والتقدم والتأخر بغية تحاشي الضرر األكبر
والقبول بما يمكن تحقيقه في ايار الظروف والمعييات.
وهنا تيرح نفسها عدة تساؤالت :
-

هل هناك من ضرورات تدفعنا أن نحيد عن دوغماتيتنا على
يريق تحقيق أهدافنا؟
ما الذي يجب ان نراعيه في براغماتيتنا من اشترايات وأسس
لكي ال نسقي في مستنقعات االنتهازية أو االستسمام أو
الهزيمة؟
ما هي نسب "الخلية" الحكيمة بين الدوغماتية والبراغماتية
وشكلها وعناصرها والظروف الموجبة؟
كيف يجري التنازل عن المبادىء والحقوق بدعوى
البراغماتية؟
كم من المرات حققت الدوغماتية العمياء والمتعصبة أهدافها،
وفي ظل أية ظروف ومعييات؟

إن مثل هذه التساؤالت تيرح نفسها صباح مساء على من بيده قرار
إدارة حياة الشعوب والدول ،في شؤون السياسة واالقتصاد وغيرها.
حتى ان رجال الدين يتحدثون عن فقه الواقع في التعامل مع الشريعة
تفسيرا وتيبيقا .ان من يراجع سيرة االنبياء والرسل ،ومنهم رسولنا
الكريم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،يجد في ادارته لماسمام والمسلمين ما يشير بكل
الوضوح الى تعشيق الدوغماتية بالبراغماتية.
في الختام انتهي الى انه ال سبيل الى التعامل مع الحياة دون مزيج
من دوغماتية وبراغماتية ال يتنازل عن مبادىء وأهداف وقيم ،وال
يهمل معييات الواقع .ان ربان السفينة الماهر يعرف متى يرفع
شراع مركبه ،ومتى يفضل انزاله لكي ال يخسر ريحا ،وال تعود
عليه تلك الري بما ال يشتهيه ذلك السفن.

واضاف "نتمنى أن تؤدي الحكومة العراقية واجباتها من خمال بدء عملية
االعمار ودعم عمليات العودة للنازحين بتوفير بيئة آمنة لهم ،وإضافة إلى ذلك
نجدد دعواتنا إلى إبعاد المكون العراقي اإليزيدي عن الصراعات السياسية بين
بغداد وأربيل" .وبالعودة الى الديانة االيزيدية فانها نشأت في بماد ما بين
النهرين قبل آالف السنين ،وتدرجت من عبادة اليبيعة إلى الوحدانية ،وتختلف
يقوسها عن الديانات السماوية ،كما أنهم ليس لهم أنبياء العتقادهم في عدم
وجود صلة بين الخالق والمخلوق.
وفيما يخص شهر نيسان فله قدسية مختلفة عند االيزيديين حيث ال يقيعون
األشجار ،وال يحرثون األرض ،ألن هذا يش ّ ِوه جمال اليبيعة التي يقدسونها.
كما ال يتزوج اإليزيديون في نيسان لظنهم أن هذا سيجلب النحس إلى حياتهم،
فنيسان عندهم هو عروس السنة التي ال تضاهيها العرائس؛ لذا ال يجوز وجود
عرائس أخرى.
ويقول بعض الباحثين إن تسمية هذا االحتفال باالربعاء األحمر تعود إلى زمن
إمبرايورية ميديا ،حينما وقعت معركة كبيرة حدثت في هذا اليوم ،وأريقت
فيها الكثير من الدماء ،وانهزم فيها العدو ،ونتيجة لذلك سادت البهجة
واالحتفال ،وأيلق عليه األحمر بسبب كثرة الدماء.
بينما ي ّدعي آخرون أن أول قيرة دم حمراء ضُخت في أول كائن حي وهو
البيضة لتبدأ خصوبتها في يوم األربعاء ،ومن قبل ذلك قالوا إنه ذكرى ضخ
الرب للدم في جسم أول كائن حي وهو آدم ،فاكتمل اللحم ،وسرى الدم في
جسده ،وبدأت الحياة على األرض.
نهنأ االخوة االيزيديين بذكرى عيدهم ،وندعو الحكومة العراقية حل جميع
المشاكل العالقة وباالخص عودة النازحين الى سنجار وما يحصل فيها.

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

العدد  10 03أيار ــ مايو  2122ص18

صيد  ...مو ْ ْ  ....و  ..أ ا!
ْفلنقُ ْل
ـ كثرثر ٍة ال منيقيّة ـ
ص ْف ٍر
أنّك انبث ْقت من نقي ِة ِ
بعشر ثانية!)!؟
( لحظة البِجْ با ْنك*  ..أو بعده
ِ
ْ
لكن  ..مايبدو معقوال
أنّك حين شرعْت بِ ّأول خ ْ
يوة،
( ُ
ش ِل ْخت)،
فتشبَّثتْ ِر ْج ٌل ِبـ ( الما قب ُل)
و األخرى  ( ..وحيدة) تحْ ِج ُل بك
في ( الماب ْعد)  ..و ب ْع ُد  ..وبعد  ....و بـ....
تج ِ ّردُك القرون
ف بها ْ
عظ ُمك..
آخر خِ ْرق ٍة يتل ْفل ُ
مِ ن ِ
و حين لم يبق منك
ترئ ٍة..
سوى ( ياق ٍة) ُم ْه ِ
ُ
يحدث ْ
أن يسحبك منها بارمان شايِ ر
ّ
من رصيفٍ يتسك ُع بك
في أزقة يفول ِة القرن العشرين..
بار ِه الم ْهجور ......
إلى ِ
مان (ف ْهلوان)
بار
وك ْ ٍ
يق َّد ُم لك كرسيَّه الشخصي
صدورا )ُ ،كلّما سعل،
لتشارك ( م ْ
البارمان ال ُمرائي،
تركك ْ
كي ي ُؤ ّ
ير رشيش س ْعلتِه على جدارالحانة
دار
و يعرضهُ ـ مع خ ْ
ص ٍم للسكارى ـ على ِج ِ
الخارجي:
حانتِ ِه
ِ
رض خاص :رسّا ُم النُ ْروج
ـ(ع ٌ
مو ْنكِ ..بكرونتيْن*!)!؟
***
حول الياولة :
أنت و  ..ألسيّ ُد ( مو ْنك)!
هام،
تتقابمان عمامت ْي استِ ْف ٍ
تزحفان نحو(حتْفيْهما!)
تناوران كع ْقربيْن
و
ِ
ّ
تتدلى من ذنب ْي ِهما
ْ
قيرتان ُمثقلتان بالسؤا ِل و  ..الريبة!..
بينهما ياولةٌ
قارة....
تتس ُع ّ
و بعد كؤوس ال ع َّد لها
القارة ُ والـ..
تختفي
ّ
...ياولة،
بعض ِهما،
تلتف عمامتا
و
ُّ
اإلستفهام حول ِ
ِ
س َّم المودّة!..
وذيماهما..
يتبادالن ُ
ِ
ْ
سعال،
لك ِْن  ..حين يبدأ ُ (
مونك) بال ُ
تتسلُّ ُل ُحمرة ٌ خفيفةٌ ،إلى بشرتِ ِه الشاحِ بة،
فتدركُ
ْ
ُ
تجالس ( مونكا) ن ْرو ِجيا
أنّك
ُ
ُكلّما ارتفعتْ به
،أُرجوحةُ ( عُصيّات) كوخ
الكون،
يثقُبُ ُ
البار وْ ..
سعالُه ُ س ْقف ِ
فيعتذر كي يقضي ( حاجته ُ )!
ُ
ُ
دقائق و ..و...
ْ
يعو ُد السيّد مونك مِن ( حاجتِ ِه) التي ربّما ل ْم
يحتجْ ها!

ـ ِبممام يتصاع ُد منها
دُخانُ الذهول و الر ْهب ِة و الـ..
يتف ّ
شى مِ ن م ْندي ِل ِه الذي ي ْكت ُم به فمه
هُرا ٌء ساخن:
ـ أنا رأيتُ و  ..سم ْعتُ ..
ي صرخة !؟
هل سمِ ْعتُم دو َّ
ـ ال !..
ـ ال!..
ـ ال!!!!!..........
ـ وال أنا ..يقول البارمان الخبيث
ُس في أ ُ ْذني ه ْمسا م ْفضوحا:
و هو يد ُّ
ـ هو أبدا  ...هكذا ،يسم ُع و يرى ما نحنُ ال
!.......؟
ض ُع قِنّيتيْن على الياولة،
وي ُ
ْ
ُمسْتديرا بإليت ْي ِه الفارهِتيْن
ُ
الصبْي ِة خارج الحانة،
إلى
حيث صيا ُح ِ
ّ
حتضر
لِيعلّق فوق ُجث ِة العام ال ُم ِ
زغاريد العام
الجديد.....
***
روم شم ِسهِ،
ي ٍ يتدث ّ ُر ب ُخ ِ
و ...كعراق ّ
ي ٍ شبِق ٍة
ت ْنبث ُِق فُ ّوهةُ جلي ٍد نر ِوج ّ
كدُبّ ٍ قُ ْ
ي،
يبِ ّ
الشمس الشهيّة..
لتلتهم بقايا
ِ
و فوقك ت ُ ْلقي شبكة ال ُخروم
ِس ( مو ْنكا) نُ ْرو ِجيّا،
وأنت تُجال ُ
ُكلّما ارتفعتْ به
أُرجوحة ُ عُصيّاتُ (كوخ)*،
تتفلّتُ أصابِعُهُ مِن حِ با ِل (عُصيّاتِ ِه)
فينح ُّ
يُ ،مف ّككا ،في ُكرسيِّهِ،
يُخفي دما ُمجعّدا في منديل ِه..
َّ
لكن عيْنا زرقاء تغمِ زك
من نافذ ِة سقفِ الحان ِة المائِل،
يارئ،
فتكتش ُ
ي ِ
ِف ـ و أنت شرق ٌّ
بالشمس حتّى  ...في رح ِْم أ ّم ِه! ـ
إستح َّم
ِ
َّ
أن ( ه ْفوة زرقاء) ن ِزقة،

تصميم الفنان واإلعمامي ـ عبد الواحد الموسوي

عادل سعيد
يمكنُ ْ
أن ترتكبها سما ُء النُروج،
ت رمادية ح ِرجة..
في لحظا ٍ
ـ لِم ال !؟
فسما ُء النُروج  ( ..يمكنُ أن تكون زرقاء)! ..
***
ُ
ْ
و قبل أن تستولي قِيي البارمان
ت) السكارى غير المنظورة،
على ( ُمخلّفا ِ
تيفو إلى فُ ّوه ِة كأسِك
ـ ُمرتعِشا ـ
تفور منك فُقاعاتُ
شمس غارق ٍة
ٍ
ُ
حين عصر في ِه ( مو ْنك) جليد النُروج..
و مسْلوخا ،ييفو مو ْنك،
بعد ْ
أن
عص ْرت في كأ ِس ِه..
 .......ش ْمس العراق!
*اإلنفجار الكوني العظيم..
ـــــــــــــــــــــــ
* إنغمس مونش في السنوات العشر التالية في
جرب خمالها الكحول واالبسنث
حياة بوهيمية ّ
واألفيون وعرف الحب والسيفلس والجوع
والفقر،كما عانى السُل ،و ِوراثيّا ،الفِصام و
ي القيب و الوسواس القهري
اإلضيراب ثنائ َّ
و.....
* الكرونه ـ عُملة النر ِوج..
كوخ  :مكتشف عُصيّات السُّل

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم

من تا يخ لس نما لع
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ويمكن القول أيضا إن جعفر علي كان يضع
نصب عينيه أن يسير بفيلم المنعيف
،0174المأخوذ عن رواية "خمسة أصوات"
للروائي غائب يعمه فزمان على خيى
تجربة فيلم سعيد افندي...

قيس الزبيدي
فييي مقابليية نشييرت فييي الناقييد العراقييي فييي العييام
 3802 /00/00يقول يوسف العاني  :ميا كيان
ليييي ان اكتيييب فيلميييا سيييينمائيا ليييه عماقييية بحالييية
التيييور الحقيقيية التييي كييان العييراق يعيشييها فييي
الخمسينيات من القرن العشرين وهو فلم “سيعيد
أفنييدي .ورغييم تلييك المرحليية المعقييدة فييي العهييد
الملكي .فقد كنا قمنيا بتشيكيل شيبه جمعيية،تجمع
بييييين اعضييييائها ألفيييية وخيييييوي مشييييتركة فييييي
الرؤييييية،كما اسييييتيعنا ان نقنييييع اصييييحاب دور
العرض السينمائي بعرض فيلم “سارق الدراجية
” لفيتورييو دي سييغا وغييره مين افيمام الواقعيية
االييالية الجديدة.

كان سعيد أفندي اول فيلم عراقيي نقيل صيورة
واقعييية عيين الحاليية االجتماعييية فييي المجتمييع
البغدادي الشعبي.

عييياد إليييى بغيييداد جعفييير عليييي  ،بعيييد أن أنهيييى
دراسيييته بجامعييية آييييوا األمريكيييية 0160وهيييو
يحمل شهادة ماجستير في السينما والتلفزيون.

’اعتمد الفيلم على شخصييات ثيماث تعميل فيي
صيييحيفة "النييياس" التيييي تصيييدر ببغيييداد .هيييم
الشييياعر البيييوهيمي شيييريف – تمثييييل يوسيييف
العيياني ،-الييذي يقضييي بعييض أوقاتييه فييي بيييت
للمومسييات.وسييعيد،الذي يتخصييص فييي كتابيية
المقاالت السياسية والذي يكتشف ذات ييوم إن
زميليييه حميد،قيييد تيييرك زوجتيييه،رغم إن ابنتيييه
الكبيييرى تعييياني مييين ميييرض شيييديد ويحييياول
بيريقتيييييه المتيييييرددة  ،أن ينصيييييحه بيييييالعودة
لعائلته .وكان الثماثة غالبا ما يقضيون مسياءا،
بعد انتهاء ألعمل في الخمارة.

ويمكيين القييول إن إصييدار مجليية السييينما الفنييية
الثقافية قابلها عند جعفر علي مبادرته المسيتمرة
فيييي تيييدريس عليييم جميييال الماركسيييية وترجمييية
فصيول مين كتياب فهييم السيينما للييو دي جييانيتي
المهم،الييذي سيييقوم بترجمتييه كييامما ونشييره فييي
العام .0100

فييي ذلييك الوقييت ميين عييام  1550حيييث كانييت
الحركيية الثقافييية والفنييية تنشييي فييي مجييال الفيين
التشييكيلي والموسيييقى والمسييرح والشييعر وصييل
الى بغداد كاميرا حسني حامما في جعبته الكثيير
مييين المشييياريع الفنيييية والسيييينمائية .بيييدأ أولهيييا
بإصييدار مجليية ألسييينما فييي  30أيلييول سييبتمبر
آلتيي التييف حولهيا عييدد مين المحييررين المثقفييين
الشباب من بينهم يوسف العياني وبيدري حسيون
فريد وسامي عبدا لحميد وصيال سيلمان ،اليذين
أخذوا ينشروا فيها مواضيع مختلفة وتيراجم فيي
الثقافييية السيييينمائية والمسيييرحية .وكيييان االقبيييال
عليها شديدا وحافما .وكان الهدف من المجلة أن
تكون نافذة تهيئ الجو والتصور المستقبلي لفييلم
يمكن أن يحققه،بعد أن يتعرف ويتكاتف مع مين
سيكتب في مجلته ومن سينفذ الفيلم بمعيته؟!
وفي فترة أخرى من أهم مراحل الثقافة ألعراقية
التي ظهر فيها جيل الستينيات المشاكس ،والتيي
أصبحت جزءا من انفتاح ثقافي ويني وعالمي

وبعييييد أن تييييم اختيييييار قصيييية شييييجار القصيييييرة
ألدمون صيري أتفق كاميران حسني مع يوسف
العاني أن يبيدأ بكتابية قصية وحيوار للفييلم اليذي
سيقوم بكتابة السييناريو ليه وإخراجيه .وذليك ميا
حصل فعما.
أعجب العاني بشخصية بيل القصية وقيام ببنياء
ميييا يمكييين ان يييييور منهيييا مييين اجيييواء دراميييية
بغدادييية رحبيية وشيييخوص مسييتوحاة ميين حيييياة
وظييييروف المعلييييم سييييعيد الشخصييييية أألولييييى
والشخصييية الثانييية المعلييم عزيييز . .ومييا يحيييي
بهما من شخصيات ثانوية مختلفة.منها بالدرجية
األولى السمكري.
ومنييذ اليييوم االول الييذي بييدا فيييه التصييوير فييي
ميييدخل "الحيدرخانيييية"يقييييول العيييياني:بييييدأنا أنييييا
وصييال سييلمان نكتييب أسييبوعيا حقييما ثابتييا فييي
مجلييية السيييينما تحيييت عنيييوان "سيييعيد أفنيييدي ،
وصوت بلبل اذاعة بغيداد يتعيالى والميذيع قاسيم
نعمان السعدي يعلن "هنا بغداد
تدور قصة فيلم "سعيد أفندي عن شجار يقع بين
ايفال المعلم سعيد،التلميذان المتفوقان في
المدرسة مع ايفال أالسكافي الذي لم يتمكن من
ادخال أوالده للمدرسة بسبب فقره.

محيول
أول ما يتشابه فيي الفيلميين،إن كماهميا
ّ
عييين نيييص أدبيييي:األول عييين قصييية "شيييجار"
ألدمييون صييبري والثيياني عيين رواييية غائييب
يعمييه فرمييان "خمسيية أصييوات".وإن كماهمييا
من انتاج القياع الخاص:



األول انتجته الشركة الوينية لألفمام
الوينية في العام
0175والثاني انتجته شركة سومرـ
للتي تأسست العام 0155

كما إن كماهما نفذت كتابتهما وإخراجهما من
قبل مجموعة من المثقفين العراقيين
التقدميين.وعلى صعيد البنية السردية
للفيلمين،فان كماهما صورت أحداثه الدرامية
في أماكن واقعية شعبية،:في فيلم "سعيد أفندي
كانت في بيت المعلم سعيد أوفي بيت جاره
االسكافي وفيلم ألمنعيف في بيت سعيد أو في
بيت عائلة حميد أو في بيت المومسات ،الذي
يزوره شريف.
البقية في الصفحة التالية

صوت مَن سقطوا إلستعادة وطن فإرتوت أرض الرافدين بدمائهم
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 ..ف لم سع د فندي و لمنعطف

ونتعرف أكثر على أفعال شخصيات
الحكاية،التي تجري فيها أحداث الفيلم
في المحلة والزقاق والحارات
الشعبية،والخمارات والسهرات في
شارع ابو نواس.

ماخذ وياي ال راق ج طة

”

أغلب ذلك جاء بتأثير أوال
اسلوب الواقعية االييالية الجديدة،التي
تأثرت بها بشكل عميق مجموعة فيلم
سعيد أفندي

كل شي ما راح تشوف بحياتك خراب
بخراب وبعد أن يشاهد على الجدار شعار
تسقي االنتخابات المزيفة ،يضيف
إليها،بخي يده "يسقي أالستعمار ويقول
بدوره "يسقي أالستعمار ويبصق على
الجدار ويهرب.

وثانيا
أسلوب فيلم "سعيد أفندي" ،الذي تأثرت
به مجموعة فيلم "المنعيف" ،لكي تحقق
يموحها في تحقيق فيلم ،يتجاوز في
مضمونه البعد االجتماعي إلى البعد
السياسي المباشر.
ورغم خياب العسكري أحمد حسن
البكر ،الذي أعلن فيه تأميم النفي في
العراق وخروج مظاهرة شعبية ترفع
شعارات االحتفاء بالتأميم  ،إال إن الفيلم
يبين كيف إن حالة المواينين المزرية ،
بقيت على حالها.





فضما عن تقليل االعتماد قي الفيلمين
على الممثلين المحترفين وتوظيف
مواهب جديدة في التمثيل ومن ثم
استخدام االغاني القديمة في الفيلمين
مثل "تاذيني" لزكية جورج واستخدام
اغنية ليوسف غمر تعبر عن حالة سعيد
افندي .كذلك نرى شريف الثمل وهو
يستمع في الحارة ألغنية "ظمام الليل"
من صوت يغنيها اثناء عودته الليلية
للجريدة،ونراه يتأثر وهو يخايب نفسه:
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في مشهد اخر نرى مظاهرة شعبية يلتقي
فيها سعيد وشريف،الذي يخبره إنه كان في
يريقه للجريدة .يهتف المتظاهرون بسقوي
االنتخابات المزورة كما يهتفون بحياة جبهة
االتحاد الويني وتبدأ الشرية بمهاجمة
المتظاهرين.
في ختام الفيلم تيرأ تغييرات على
الشخصيات الثماثة:
يتزوج الشاعر شريف من المومس
ويحررها من وضعها االجتماعي.
يعتقل الصحفي سعيد،وبعد ايماق سراجه
فإنه يقول لشريف إنه بدأ يتعلم سياسيا
أكثر بعد فترة اعتقاله.
يبادر الصحفي حميد في العودة
لعالته،ليشرف على رعاية أبنته،التي تم
نقلها للمستشفى من قبل صديقه سعيد.
وكما تتوحد العماقات في نهاية فيلم "سعيد
أفندي" في التصال والعيش المشترك في
الحارة الشعبية،بين المعلم سعيد واالسكافي
كذلك تتوحد العماقات في خاتمة فيلم
"المنعيف"بين الصحافيين الثماثة.
أخيرا يمكن لمشاهد الفيلمين ان يكتشف كما
لو إن فيلم "المنعيف"وكأنه الجزء الثاني
من فيلم "سعيد أفندي
" فعلى صعيد المضمون،تبدو رسالة
الصحافي بمثابة رسالة سياسية،بينما تبدو
رسالة
بمثابة
المعلم
رسالة
اجتماعية.وبالتالي تكتمل الرسالتان،وهي
حالة نادرة يتميّز بها الفيلمان،ليس لها شبيه
في تاريخ السينما العراقية،وال شك إنها
تستحق الدراسة والتحليل أكثر من قبل
الدارسين والمحللين ؟!

كتب الشاعر كاظم إسماعيل كاطع آخر
قصائده بعنوان :ماخذ وياي العراق

بجنـــــطه“
ماخذ وياي العراق بجنـــــيه
ما كفت الجنــــيه
يالعه منها مناره وعثك نخلـــه
وشعله من عيون نفيه
وراح نوصل …ذاك حد السييرات
وذيج ضوايات المحيه
وين اضمها.
هـــي ٔبا ّهوج رفاسمما هيلخيو باتكا هوه ال
الحمد هلل ..الدنيا ليل …ونقية التفتيش سنيه
هاي نقيه ويمها واحد
نقيتين .ثماثة .خمسه
ست نقاي ويمها واحد!!
تنحسب مليون نقيــه
يماع توصب ياقنما ٔلووسم حاصو
هاي ما معقوله جنيـه
بصيحته انزرعت الساحــــه
نما الجر
هيلس الجرو ٔ
هـمجن هنيع تفاش باحسما ةرجب
ويكته ريحة الحنيــه
ما لكه غير العلم ..كلي شيـفيدك
كتله غربه
إحنه غربه
ومن نموت هناك …جا بيش انتغيه؟
هيحت هينجلل ذ ٔخا …وكلي توصل بالسمامه
هرييسب توفٔا هرم ٔلوا ياهو…
وما انيي رشوه وتستعد كدامي شريه//////
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خيار بين السيء واألسوأ!..
ال َ
أعو ُد بعد اإلستيراد إلى ما إبتدأتُ به  ،فمنذ
اإلنتخابات العامة في أكتوبر الماضي ،
والوضع السياسي في العراق لم يتحرك من
صرة ٌ على
نقية الصفر ألن اليغمة الحاكمة ُم َّ
التمسُّكِ بالسلية حتى الموت !!

يحيى علوان

[ سنبيعكم  ..ل ْ
كن ِلم ْن ؟!
.................
م ْن يشتري م ّنا العف ْن !! ] من قصيدة
لشاعر أجهل إسمه ،وصلتني عبر
ٍ
الواتس أب 3833
قر ُر ْ
أن أنأى بنفسي عن السياسة
غير مرة أ ُ ِ ّ
وشؤونها في بمادي  ،وع ّما وصلت إليه من
حضيض  ،بفعل ُ
الزمر الحاكمة  .فقد عفَّنوا
السياسة وأفقدوها كل معانيها  .كنتُ سابقا أرى
فيها جزءا من الثقافة  ،لكن آخري يُينينُ اآلن
ي أيضا" ..
بداخلي أ ْن "هذا هو
ٌ
موقف سياس ٌّ
فأجدني ُمنزلِقا إليها مرة أخرى ! ُمعلما النفس "
إذا لم تستيع إزالة العفن  ،فما أق َّل من إدانته
وهجائه !"
ٌ
صديق  ،كان رفيقا قُحّا  ،هداه هللا
يتهمني
فأصب يتوه هياما بالرأسمالية والليبرالية
الجديدة! ،يتهمني بأنني ال أزال يساريا متيرفا
 ،عاجزا عن مسايرة الواقع ! فالرأسمالية قد
إنتصرت على النياق العالمي بأسره  ،وما
ي ألرى إيجابياتها ...كذا
ي إالّ أن أفت عين َّ
عل َّ

مافياتٌ من اللصوص واألغبياء والقتل ِة
وين
والمشعوذين التافهين  ،تتولّى العبث بجثة
ٍ
 ،كان إحتماال فصار على أيديهم ُمحاال ..
لصوص من كل اليوائف والقوميات إستولوا
ٌ
على بما ٍد ال يستحقونها  ،لوال "اليانكي"
و"اآليات!"
أتى هؤالء الزعران فخربوا كل شيءٍ ..
اإلقتصاد والجامعات والمدارس ومؤسسات
العماج واإلستشفاء  ،نهبوا األرض  ،ما فوقها
وما تحتها  ،ه َّمشوا الثقافة وحولوا البماد إلى
خربوا
مباءة ومزبلة  ..لم يكتفوا بذلك  ،بل ّ
حتى القيم اإلجتماعية واإلنسانية الخيرة ..
كالتسام واإلخماص  ،الصدق  ،الوفاء ،
النزاهة واألمانة ..إلخ
في العنوان
أعرف مسبقا أن عددا من األصدقاء
ُ
والديمقرييين والليبراليين سيقو ُل عندما يرى
يُ ،
يهراني وغير
العنوان " :هذا
ٌ
موقف عدم ٌّ
عملي سياسيا ...كذا " لكن تعالوا معي لنفحص
العنوان  ،ما بعد الـ"ال" ونحاول تفكيكه في عدة
وجوه  ،نتوكأ فيها على "عكازات" لغوية ،
أبستمولوجية وسياسية ..
لغويا وأبستمولوجيا

من جانبي أقو ُل له  :أنت ُمحِ ٌّق يا هذا في
توصيفك  ،الذي تريد به شتمي ! ما زلتُ أكره
زمن الحرباء هذا  ،الذي جعل كثرة من الناس
تتلونُ بلون البترو دوالر وتيربُ لرنين الليرة
َّ
 ،يبعا ال الليرة السورية وال التركية  ،ومن
ب أولى ليس اللبنانية !! إنما "الليرة
با ٍ
الرشادية"!! فهل في صدرك "المتسام " متس ٌع
للتعايش مع يساريتي المتيرفة  ،دون ْ
أن
َّ
تشمئز منها ومني ؟!! أرجو ذلك ..
*

*

*

المفاضلة بين السيء واألسوأ  ،تغدو غير
مجدية – حسب ما أرى  ، -بل بايلة ألنها
تجري بين إثنين من "األصل" نفسه  ،أي
"السوء"  ،في حين َّ
أن المفاضلة أو المقارنة
التفاضلية يجب أن تجري بين السيء والجيد أو
الحسِن  ،مما الينتمي إلى نفس "األصل"! ذلك
َّ
أن " األشياء تتمايز بأضدادها" ..عليه ال تص ُّ
إقامة "تمايز تفاضلي" بين السيء واألسوأ !
فإذا كانت المقارنة ال تنفي ما هو موجود في
"األصل" ،سيبدو السيء في هذه الحال  ،بوعي
ُسوغُ
أو من دونه  ،جيدا وحسنا ! وهو ٌ
أمر ي ّ ِ
القبول به  ،ولو باإليحاء دون التصري
المباشر !!
إذا ما القص ُد من المفاضلة بينهما ؟!
الغرض  ،ال ُمم ّوه
إذا إستبعدنا القصدية  ،سيكون
ُ
 ،منها إبعاد الشعور بالذنب بإقترافِ خييئة

"أقل"  ،تُو ِلّ ُد اإلحساس بالرضا لتفادي الندم
وجلد الذات  !..لكن هذه المفاضلة تستبي ُن
مقولة مفادها [نرضى بالسيء تفاديأ لما هو
أسوأ !!] أو ما درج عليه المثل الشعبي
يدور – بمعنى يفتش  -بالخ ...حبْ
المعروف " ّ ِ
رگي – بييخ أحمر "-معذرة من القراء
إلستخدام هذا المثل ،فبعض األمثال الشعبية
رغم كونها فاقعة أحيانا  ،إالّ أنها ُمتخمةٌ ببماغة
المعنى  ،بعيدا عن التزويق اللفظي ومحسنات
القول  ،بل قد تكون أكثر قدرة على التعبير ،
في حاالت معينة  ،م ّما تعجز عنه الصياغات
الفصيحة والمتزنة !
سياسيا
دعونا ننتقل من "تهويمات" التجريد إلى الواقع
العملي الحالي في العراق .
دون إتهام أو ُمعايرة  ،بل تقريرا وتوصيفا .
هناك من القوى والشخصيات السياسية  ،ممن
يدعي اإلستقمالية  ،لكنه دخل لعبة الخيار بين
"السيء واألسوأ" باإلنحياز لتفضيل يرفٍ ضد
اآلخر " :اإليار التنسيقي" ومالكه ! أو "التيار"
وسيده !* وبهذا يكون قد غادر ما كان يدعيه !..
وفي أحسن الفرضيات وقع في "الفخ" نفسه ،
الذي أوقعت السي آي إي وإدارة بوش اإلبن
قوى في المعارضة  ،إذ خيرتهم  -أو باألحرى
ّ
أن تقبلوا بإجتياحنا للعراق أو ْ
إبتزتهم  -إما ْ
أن
تقبلوا بنظام صدام  !..فمن ليس معنا هو ضدنا
عمليا  -وهو الفخ عينه  ،يستخدم حاليا في
الحرب الدائرة بأوكرانيا  ،باإلصيفاف إما مع
بوتين وحسابات حربه  ،أو مع الناتو
وبرنامجه /مشروعه! في حين َّ
أن الحس
الويني واإلنساني السليم يقضي بالوقوف ضد
الحرب ومشعليها  ،وضد صقور الناتو وخيي
تمدده شرقا ! ألن الحروب تفتك بالناس من كما
الجانبين  ،وغالبيتهم العظمى من النساء
واأليفال والشيوخ  ،ناهيكم عن الخراب المادي
من بنى تحتية وهياكل إرتكازية  ،إضافة إلى
الخراب الروحي والصدمات النفسية ..إلخ
دعونا اآلن نتساءل  :ماذا قدّم كما اليرفين
المتصارعين اآلن "اإليار" و"التيار"  ،منذ
البقية في الصفحة التالية
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خيار بين السيء واألسوأ!
ال َ
"العهد الجديد"! أي منذ تسيَّدوا المشهد السياسي
في العراق  ،بعد  3882حتى اليوم ؟!
لم يكتفوا بإسقاي النظام السابق – الذي قام به
المحتل وحلفاؤه وليس هم ! -وحل الجيش  ..بل
ككيان ينظم بشكل ما أمور
ألغوا الدولة ،
ٍ
المجتمع  ،بكل القصور الكبير  ،الذي إعتوره في
ظل نظام البعث البائد  .وهذا ما أفضى إلى
حدوث فراغٍ أمني ٍ وإنفمات عام وفوضى  ،دفعت
صي ٍغ ما قبل الدولة ،كي
الناس إلى اللجوء إلى ِ
تجد فيها ما يؤ ِ ّم ُن جزءا من حاجاتها لإلستقرار
واألمن بعد الحروب العبثية الخاسرة ..
والحصار الدولي القاتل ..إلخ إذ لم يعد هناك من
مرجعٍ يُحتك ُم إليه سوى العشائر والميليشيات
المسلحة  ،بكل تماوينها المذهبية والقومية  ،التي
تكاثرت كالفير !
....................................
ي ٍ لما قاما
ال نجد ضرورة إلستعراض تفصيل ّ
ت
به  ،وما زاال حتى الساعة  ،من موبقا ٍ
وجرائم (فساد تحاصصي  ،نهب للمال العام ق َّل
نظيره  ،ميليشيات مسلحة بحروبها اليائفية
وترهيبها للناس  ،إختراق أجهزة الدولة من
وزارات وسفارات والجيش وقوات األمن
والشرية ومؤسساتها  ،وحتى القضاء واإلعمام
 )..وما لم يقوما به من خدمات كان يُفترض
القيا ُم  ،فقد بات كل ذلك معروفا لدى العامة ،
لدى القاصي والداني ال حاجة لتكراره اآلن ...

 -3كما اليرفين ال يحمل مشروعا وينيا
عراقيا .فـ"اإليار" والؤه أليران و"الولي
الفقيه" خامنئي ،و"التيار" ٌ
كيان يقوم على
الفرد "األوحد" من دون دراية أو خبرةٍ
فكرية/سياسية  ،ويتسم بمزاجية نزقة  ،ال
أد َّل منها تقلبات مواقفه  ،التي يصعب
الركونُ إليها ،
 -2كما اليرفين يسخران  ،عمليا من " ُحيام"
الدولة  ،يستبيحانه في وض النهار ،
بميليشياتهما المسلحة وبالتهريب من منافذ
حدودية غير رسمية وأرصفة موانيء
موزعة بين فصائلهما ،ناهيكم عن
تنظيمات مافيوية لإلبتزاز والتحكم
والتجارة بالعممات والمخدرات وحتى
الدعارة  ..واإلتجار بكل شيء مما يخير
وال يخير على البال!! وحين يحاول
"جزء" من القضاء الدفاع عن شرف
مهنته بمحاسبة البعض  ،يبعا ليس من
حيتان الفساد! ،يجري تهديد القضاة ،
وخمافا لذلك  ،يجري"تحرير!" المتهم
بالتهديد وبقوة سماح الميليشيات  ،مثال
رافع العيساوي وقبله قاسم مصل  !..وهذا
ث
ما يجري علنا وتنقله الفضائيات بب ٍ
مباشر ![ والية بييخ !! كما يقول اللسان
الشعبي ته ُّكما وسخرية]

عليه سنكتفي بتفكيك " ُمسوغ"! المقارنة
التفاضلية بين "اإليار" و"التيار".
 -0نزع ُم َّ
أن ما يجم ُع بينهما أكثر مما
يفرقهما  .فكماهما يائفي يعتمد
المحاصصة أداة للهيمنة على الدولة
وممتلكاتها والمجتمع والمال العام  ،الذي
يعتبرانه "سائبا  ،ليس له مالك"! وبالتالي
يجوز اإلستحواذ عليه ،ويصب حماال
"شرعا!" – في عرفهما يبعا – بعد ْ
أن
يتم دفع " ال ُخمس "!! وهو ما قام به
"السيد" مع ربيبه بهاء األعرجي –
الرئيس السابق للجنة المالية ورئيس لجنة
النزاهة في البرلمان -إذ إحتجزه لمدة
إسبوعين  ،بعد ْ
أن أزكم األنوف فسا ُده
والثروات الحرام التي راكمها  ..بعدها
أُعلن عن إيماق سراحه والعفو عنه
بإجباره على اإلعتراف علنا بفساده ..إلخ
ليبعد عن نفسه التهمة ويحمي ممثليه من
التهمة نفسها  ،مما يذ ّك ُر بما قام به ولي
العهد السعودي دمحم بن سلمان مع إبن عم
عمه الوليد بن يمال وأضرابه من القيي
السمان !!..
-0

سلع ومواد
اإلستيراد في كل ما يحتاجه من
ٍ
إستهماك  ،بما في ذلك ماء الشرب والكهرباء
والغاز  ،مما يتهدد أمنه المعيشي من مواد
غذائية وأدوية ..ناهيكم عن اإلنهيار شبه التام
للخدمات والبنى التحتية من يرق ومجاري
ومؤسسات تعليم ومستشفيات  ..إلى جانب
ت
الخراب العمراني للمدن  ،التي غدت غابا ٍ
من المزابل والنفايات بكل أنواعها ..
كثير مما ال يتسع له المجال هنا !
وغيرها ٌ
 )6كماهما ساهم في إفقار الحياة الثقافية
والروحية  ،بإشاعة الجهل والخرافة والتشبث
بزبالة عهود اإلنحياي  ..بدعوى "التمسك
بالتراث"!...كذا وتزايد  ،بل وإنتشار األمية ،
ليس الثقافية حسب  ،بل حتى األمية األبجدية
!! في حين أنها كانت قد إختفت أواسي
السبعينات بشهادة اليونسكو !!
.................................
يفرق بينهما  ،فهي  ،أساسا  ،أمور
أما ما ِ ّ
وأحقاد شخصية بين المالكي ومقتدى الصدر
 ..وليس خمافا أو تعارضا بين "برنامجين" أو
"إستراتيجيتين"! ذلك َّ
أن "اإليار" ال يريد أن
يكون بعيدا عن "كعكة" السلية و"إمتيازاتها"
أوال  ،ويخاف  ،ثانيا  ،أ َّن إنفراد الصدر
بالسلية ،قد يدفعه لرفع الغياء والكشف عن
مدى إنغماس "اإليار"ورموزه في الفساد ،
وغير ذلك مما يتعارض والصورة التي
يسوقها المالكي وحلفاؤه  .وإذا كان "اإليار"
يسعى إلى عدم فقدان "اإلمبرايورية" التي
أقامها  ،فإنه يخشى كذلك من جموح الصدر
إلقامة"سمالة صدرية"حاكمة  ،قد ال تكتفي
بسلية "الدولة"!  ،بل تتعدى ذلك لتشمل
"المرجعية الشيعية" بعد ْ
أن يُعبَّد اليريق إليها
! فقد أُشير إلى ذلك غير مرة عبر مقولة
"المرجعية الصامتة"..
.............................

 -4كماهما غيبيّان  ،وال يؤمنان بالديمقرايية
 ،رغم اإلدعاء اللفظي بها  .فهما يريدان
عمليا إقامة نظام ثيوقرايي  ،كأترابهما
الحاكمين في يهران  .لذلك رأيناهما
يتصديان باإلرهاب والعنف الدموي
المفري ضد أية محاولة من جانب الشعب
للميالبة بحقوقه المشروعة ..كما جرى
غيرة مرة ضد "التشرينيين"!
 -5كماهما ساهم في تدمير الصناعة
والزراعة في البماد ليغدو العراق بلدا
ريعيا بأمتياز  ،يعتـمد باألســــاس علــــى

ختاما  ،كي ال نُييل أكثر  ،ال أستبع ُد أ َّن أحدا
من الن ّهازين واليبّالين سيقو ُل  [:ما لك
تتحام ُل على – المقارنة التفاضلية  -؟! إذ
مريض
يمكنُ لعلوم اليب واألحياء  ،من جسم
ٍ
لمرض ما ]!..
 ،إستخراج مص ٍل مضاد
ٍ
سنقو ُل َّ
ي ومشبوهٌ  ،ألنه
تبرير
بإن هذا المثال
ٌّ
ال ينسحب على مجال السوسيولوجيا والسياسة
!
يحيى علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* التركيز على هذين اليرفين ال يعني أبدا
ب
إعفاء ونزاهة المتحالفين معهما من عر ٍ
وكرد وغيرهم  ..إذ َّ
أن حلفاءهما ال يقلّون
سوءا وفسادا ...إلخ لذلك إقتضى التنويه !
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رواية  ..المسرا واألوجاع ل روا ي ال را ي فؤاد التكرلي

د .عدنان الظاهر
الجزء الرابع واالخير
 -0لقييد أدان توفيييق الم  ,فييي استشييهاد هييذا
الشيياب  ,الحييرب العراقييية  -اإليرانييية .
كما أدان ضمنا أولئك الذي أشعلوها .
 -3ترك غسان الحياة ول ّما يكمل مسيرتها
التي عانى توفيق من ويماتها وقال
رأيه صريحا فيها.
 -2لكن غسان هذا قد شرع فعما في
النهوض بالدور الذي تتيلبه الحياة
منه  :مواصلة خيها األبدي بالتناسل
واألنجاب  .فلقد ترك في أحشاء (
فتحية ) جنينا .فالحياة إذا تفرض
نفسها علينا بالقوة الخارقة ( الجنس )،
شئنا أ ْم ل ْم نشأ .
وفرالجنين الذي تركه غسان في
-4
َّ
أحشاء (فتحية) حجة وغياء مناسبين
لتوفيق للتهرب من مسؤولياته الخلقية
واألجتماعية تجاه (فتحية) .لو ل ْم ي ُمتْ
غسان لكان تزوج من (فتحية) وكان
هذا قراره األكيد (الصفحة .)217
َّ
لكن غسان القتيل قد فارق الحياة تاركا
لتوفيق الم إمرأة ويفما في رحمها
غير شرعي .
 -5وأن توفيق الم قد أدرك قصد غسان اذ
أوصى له بهذا بالمال الوفير فقال
على الصفحة : 462
((كنت ُمتعباُ ،متعبا .نحيّتُ الحقيبة الخضراء
جانبا وحشرت نفسي معها على السرير ،ملفوفا
بلحافي ومعيفي ،ثم أغمضت عيني .أن يقول
لي بصراحة...هذه الفتاة ،أنت تحبّها مثلي ،فما
تتركها من بعدي تعاني مما فعلته بها ،وخذها
زوجة لك  .حينذاك سيمكنني أن أجيبه أنا اآلخر
بمثل صراحته وأرفض رفضا قايعا هذا
العرض المشبوه )) .
توفيق الم يرفض بإباء وشمم فكرة الزواج من
فتحية ،عِلما أنه سبق وأن عرض عليها الزواج
ذات مرة قبل توريها بالعماقة مع غسان
(الصفحة  .)222موقف توفيق هذا بحاجة الى
وقفة يويلة ويسم لنا أن نتقبله بواحد من
تفسيرين األول  -أن رجما مثله عانى ما عـانـى
كيما يبقى رأسه عاليا في الحياة ،نظيفا شــريفـا

يأنف ويترفع عن الدنايا ،لم يسرق ولم يكذب
أبدا .وعليه فان هذا األنسان العراقي (المولود
عام ( 0123في محلة الحيدرخانة في بغداد)
المثالي في واقعيته والواقعي في مثاليته
والمتناقض كما هي الحياة ال ولن تسم له نفسه
األبية هذه أن يتستر على جنين غير شرعي
بالزواج من شابة حملته سِفاحا .التفسير الثاني ـ
شرد
وهو األضعف  -يخبرنا عمانية أن توفيق ال ُم َّ
والجائع في بعض األحيان قد أصب ثريّا وليس
بحاجة الى م ْن يحميه ويؤيه  ...ليس بحاجة الى
يعام وشقة (فتحية) ،فلماذا يتوري في صفقات
مشبوهة قد ال تجلب له ّإال العار وملحقاته ؟ ال
يبدو قرار توفيق هذا إنسانيّا ،ويتناقض مع ييبته
وبراءته وانحيازه لبسياء الناس وفقرائهم ،لكنه
قرار رجل عراقي صميم .
مالحظا ختامية :
 ++أشعر بالسعادة والغبية أن أرى بيننا كاتبا
عراقيا على هذا المستوى الرفيع من فن القص
الروائي  .لقد سحرتني لغة األستاذ فؤاد التكرلي
 ,ففيها قوة وفيها حماوة وسحر  .ثم القدرة الفائقة
على رصد سلوك األنسان في حياته المعاشية
اليومية بحيث لم تفته صغيرة وال كبيرة  .فكيف
تسنى له أن يتابع أفعال وردود أفعال هذا الخليي
العجيب من البشر في سرائهم وفي ضرائهم ؟؟
وكيف استياع أن يراقب نفسه بهذا القدر من
الدقة والبراعة بحيث لم يهمل حتى أدق دقائق
تفاصيل حياته ؟
 ++لقد وجدت رواية ( المسرات واألوجاع )
نسيجا رائعا وفتانا حتى أني لم أكتشف أية ثغرة
في السياق الروائي الفني المحكم لدرجة أذهلتني
وجعلتني أردد مع نفسي  :بك نفتخر نحن
العراقيين يا فؤاد  ,وبأمثالك يتشرف العراق أدبا
وشعبا .
 ++كما ال بد لي من األعتراف أن ناقدا واحدا ال
ولن يستييع أن يخرج بدراسة وافية شافية
لرواية ( المسرات واألوجاع ) ،مهما حاول.
ذلكم بسبب تشعب الموضوعات والمشاكل والعقد
التي عالجتها هذه الرواية التي استغرقت 464
صفحة .
ُ
 ++الرواية تفص ُ ع ّما فيها  ...لذا ال أراني
بحاجة ألن أدافع عنها وعن كاتبها ضد بعض
أشباه الكتبة وأنصاف األميين الذين لم يحاولوا أو
لم يستييعوا فهمها كما أراد الروائي الفذ .لقد
أساءوا اليه كما أساءوا اليها عن عمى وجهل .
لقد أدان المؤلف الحروب أبلغ إدانة وأكثر من
مرة وفي أكثر من مناسبة  ,...يستييع أن يدرك
مغزاها كل من له عينان سويتان في مقدمة رأس
سوي  .كان المؤلف بارعا في سوق هذه اإلدانة
وبأرفع مستوى فني متاح .ال شعارات فارغة وال
دجل وال تهريج رخيص ملّت سماعه آذان
العراقيين .

( )4واالخير

 ++لم يستيع المؤلف إقناعنا كيف ُولِد توفيق
(( يفما نادرا في جماله ...الصفحة  )) 07وقد
تحدّر من عائلة نشأت أصما في ( دربونة
شوادي ) وقد درج على وصف وجوه أفرادها
بالتفاوت بين وجوه الضفادع والقرود! أهي
اليفرة البايولوجية غير المتوقعة والقرود تتقافز
وتني بيبعها أم أنها إحدى مفارقات الدنيا التي
(( تتحايل لتجلب لنا أمورا مضحكة حقا ...
الصفحة  )) 031أم أن توفيق الم قد ولد من
غير أبيه  ...وقد صارح مرة والدته بهذا األمر
(( سألتها بهدوء مبالغ فيه  ...هل تعتقد بأني
لست ابنها ؟ الصفحة . )) 004
++هل كانت عماقة توفيق بغسان عماقة والد
بولد؟ ْ
أجل .كان غسان محروما من األم ،وكان
توفيق بعقمه الجنسي محروما من األيفال .
كماهما إذا بحاجة ماسة الى اآلخر .يبقى أخيرا
السؤال غامضا  :لِم اشترك اإلثنان في ممارسة
الجنس مع امرأة واحدة؟ نزعة ويبع وسلوك
عالم القرود !
 ++لقد ذ َّكرنا األستاذ فؤاد مشكورا بشارع
الرشيد ومقهى ( حسن عجمي ) والمنصور
وحي دراغ وبعض المقاهي ال ُميِ لّة على نهر
دجلة لكنه تركنا نتساءل عن سبب اختياره ( حي
العامل ) بعد فصله ويماقه سكنا مؤقتا مع (
األمر محض مصادفة عرضية
فتحية ) .ما كان
ُ
فالصدفة هي شكل تجلّي الضرورة كما يقول
الفماسفة .لقد عمل توفيق قبل فصله من الوظيفة
فراشا
في دائرة حكومية خدم فيها أبو فتحية ّ
للسيد توفيق .ثم شاءت الصدف أن يرتبي توفيق
باألرملة الشابة فتحية بعماقات غاية في التعقيد
ليس أقلها ممارسته الجنس معها حتى بوجود
أبويها في الشقة .ثم وقوعها في عماقة غرام مع
( غسان ) الذي ما تعرفت عليه اال من خمال
هذا التوفيق .تُرى هل كان قصد مؤلف الرواية
اإليحاء ْ
أن ليس بعد الفصل من الوظيفة اال
اإلنتقال الى وضع ( يبقي ) أويأ؟ أو أنه أراد
تأكيد انتمائه الى الفئات البسيية والفقيرة من
المجتمع العراقي؟ أجدني أميل الى اإلحتمال
الثاني إذ ق ْد أشارالمؤلف في روايته الى إعجابه
الشديد بالشخصية الروائية الروسية (األمير
موشكين) بيل مسرحية (األبله) للكاتب
(دستويفسكي) .وكان هذا األمير بسييا ونبيما
وبريئا براءة األيفال .لم يُخفِ ولم يستيع أن
أمر خاص به مهما كانت يبيعته.
ي ٍ
يُخفي أ َّ
أليس هذا هو توفيق الم بقضّه وقضيضه؟
 ++بالتمعن الدقيق ( والخبيث قليما  ) ...يمكن
قراءة الرواية بتفسيرات أُخر لم يشأ ْ
أن يُفص
المؤلف عنها.
*****
يمكنك قراءة النص كامما في موقعنا
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لقا ا رسوم الكاريكاتير..
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ا دو الى
م صور ال كري اال سا رح
السالم األ دي  ،،لك إ دا ه الف ي سيخ ده
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ع ان
لقد تعبتنا لغ ب و نما نتكلم هاتف ا
نموت من لضحك ألن أغلب لحديث
يكون ن ذك يات بغد د ،لم أن
يعود لع ق لى اف ته لسبع ن
لنلتقي في بغد د لحب ب ونست جع
تلك أليام لخالد ...
منصور البكري ـ آب 3830

رحل اخي الحبيب فجأة وبكل هدوء تاركا ورائة ارثا
فنيا واهل واصدقاء يحبوه لييبتة ونقاء روحه  ..اخي
لم يرحل بل هو باق في ضمائرنا  ،لوحاته وأعمالة ،
باقية  ،تذكرنا بوجوده معنا روحا وذاكرة  ..ال املك
الكلمات لهذا الحدث الجلل فلقد رحلت اخي واخذت
معك قيعة من فؤادي ستكون حاضرا معي اينما
حللت  ..وداعا يا احب الناس اخي الحبيب منصور.
هذه علبة االلوان المائية التي نفذت والتي رسم بها
 48لوحة في المستشفى وكأنة اراد ان يترك ورائة
اعمال تخلده  ..الرحمة لروحك الياهرة
كريم البكري ـ  04ديسمبر 3830

منصور البكري
أكتوبر الساعة  08:80م 22
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حصيلة عمل اليوم  ٢٥في المستشفى في دفتر السكيتشات ،جورج هاريسون ،احد
اعضاء فرقة البيتلز (الخنافس) اإلنكليزية ،كان عازف رذم كيتار حيث شاع صيت
الفرقة عالميا في ستينات القرن المنصرم وبداية السبعينات ،تأثر كثيرا بفلسفة الديانة
الهندية والف أغنيته الشهيرة ماي سويت لورد ..

