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    العددالعدد3344 الثانيالثانيالفصل الفصل22002211  
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  جملة فصلية سياسية ثقافية عامةجملة فصلية سياسية ثقافية عامة
  تصدر ها  حملية البصرة  للحزب الشيوعي العراقيتصدر ها  حملية البصرة  للحزب الشيوعي العراقي
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   رئيس التحرير رئيس التحرير▼▼

  قاسم حنونقاسم حنون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مدير التحرير مدير التحرير▼▼
  باسم حممد حسنيباسم حممد حسني
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   هيئة التحرير هيئة التحرير▼▼

  عبد الزهرة حسن حسبعبد الزهرة حسن حسب
  أمحد ستار العكيليأمحد ستار العكيلي

  حافظ اجلاسمحافظ اجلاسم
   أدب وفن أدب وفن––حمرر حمرر   ▼▼

  عبد السادة البصريعبد السادة البصري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التصميم واالشراف الفين التصميم واالشراف الفين▼▼
  عبد الواحد املوسويعبد الواحد املوسوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  على العنوان التايلعلى العنوان التايل.. .. للتواصل مع هيئة التحرير للتواصل مع هيئة التحرير 

aallgghhaadd..bbaassrraahh@@ggmmaaiill..ccoomm  
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   كتاا كتااآراءآراءكافة املواد املنشورة تعرب عن كافة املواد املنشورة تعرب عن 
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ة ةال ب  ذكرى  ::ال ب  ذكرىحفل مه الد الحز  حفل مه الد الحزم   ببم
ة الـذكرى الـــ   ة الـذكرى الـــمناســ س  8877  مناســ سلتأســ ، أقامــت   لتأســ ، أقامــت الحـزب الــشيو العـرا الحـزب الــشيو العـرا

ـــا  اللجنــةاللجنــة ة، حفــال مهي ـــ ـــة للحـــزب  ال ـــاالمحل ة، حفــال مهي ـــ ـــة للحـــزب  ال ە جمهـــور مـــن   المحل ە جمهـــور مـــن حـــ حـــ
ـة  الـشيوعي وأصـدقائهم مـنالـشيوعي وأصـدقائهم مـن ة واألدب اس ـة والـس ات الوطن ـةالشخـص ة واألدب اس ـة والـس ات الوطن   الشخـص

سوي ا و ة، فضال عن حضور ش سويوالثقاف ا و ة، فضال عن حضور ش   ..مممم  والثقاف
  

م عـــ   الحفـــلالحفـــل م عـــ الـــذي أقـــ د ““الـــذي أقـــ د قاعـــة الـــشه قاعـــة الـــشه
ــــة، أدارە   ” ” نـــدالنـــدالهه ــــة، أدارە مقــــر اللجنــــة المحل مقــــر اللجنــــة المحل

ـــد ـــدالـــشاعر ع ــــا    الـــشاعر ع ي، داع ـــ ــــا  الـــسادة ال ي، داع ـــ الـــسادة ال
ن ندايتـــــه الحـــــا قـــــة   دايتـــــه الحـــــا قـــــة إ الوقـــــوف دق إ الوقـــــوف دق

والــوطن والــوطن   صــمت  ذكــرى شــهداء الحــزبصــمت  ذكــرى شــهداء الحــزب
ن نوانتفاضة    ..وانتفاضة 

ــــة الرفيـــــق   عــــضوعــــضو ــــة الرفيـــــق مكتــــب اللجنــــة المحل مكتــــب اللجنــــة المحل
لمـــة اللجنـــة   أحمـــد ســـتارأحمـــد ســـتار ، ألـــ  لمـــة اللجنـــة العكـــ ، ألـــ  العكـــ

ـــــــة  ـــــــة المحل ة، وتنـــــــاول فيهـــــــا   المحل ة، وتنـــــــاول فيهـــــــا المناســـــــ المناســـــــ

ة““ ةمـس العطـاء والنـضال    الحـزب الحـزبمـس العطـاء والنـضال الزاخـرة  الزاخـرة 
  ..والشعبوالشعب  من اجل الوطنمن اجل الوطن

ولـد مــن رحــم ولـد مــن رحــم   ١٩٣٤١٩٣٤ آذار  آذار ٣١٣١  ““  ::وقـالوقـال
ـة ق ه  ــش ـةمجتمعنـا حـزب ال  ق ه  ــش   ..االحــزاباالحــزاب  مجتمعنـا حـزب ال 

افحــــة   ٌحــــزٌبحــــزب افحــــة رفــــع منــــذ والدتــــه شــــعار م رفــــع منــــذ والدتــــه شــــعار م
تغالل تغاللسـاال تعمار،   سـاال تعمار، سـا جانـب محارـة اال سـا جانـب محارـة اال

النـــــضال الـــــوط منحـــــازا ا النـــــضال الـــــوط منحـــــازا ا   وانغمـــــر وانغمـــــر 
ــادح ا ال ــادحقــضا ا ال   ..اءاءوالمحــروم والفقــروالمحــروم والفقــر  قــضا

لهـــــــا للنـــــــضال   ٌحــــــزٌبحــــــزب لهـــــــا للنـــــــضال كــــــرس مواســـــــمه  كــــــرس مواســـــــمه 

  حفل مهيب . 
  في ذكرى تأسيس الحزب
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ينـل ينـل   لـملـم  ..الـشعب والـوطنالـشعب والـوطن  والعطـاء لخـوالعطـاء لخـ
نــذر نفــسه نــذر نفــسه   ..منـه القمــع ولــم تقهــرە المحــنمنـه القمــع ولــم تقهــرە المحــن

داد،   لمقارعــــــةلمقارعــــــة داد، ســــــالظلــــــم والقهــــــر واال ســــــالظلــــــم والقهــــــر واال
ــة ــةولمحار اله  ولمحار ــل اشــ الهالتميــ  ــل اشــ   القــوالقــو  ::التميــ 

والـــــــــدي والطـــــــــائ والفكـــــــــري، وللوقـــــــــوف والـــــــــدي والطـــــــــائ والفكـــــــــري، وللوقـــــــــوف 
ــات ــاتب ــات،   ب ــات، ضــد مــصادرة الحقــوق والح ضــد مــصادرة الحقــوق والح

ســــيخ ســــيخول اطنـــــة والمـــــساواة اطنـــــة والمـــــساواة مفهـــــوم المومفهـــــوم المو  ول
ام حقوق ام حقوقواح سان وكرامته  واح سان وكرامتهاال   ..""اال

لمــــة، أن الحــــزب   وأضـــافوأضـــاف لمــــة، أن الحــــزب العكـــ  ال العكـــ  ال
تــــــه ““العـــــرا العـــــرا   الـــــشيوالـــــشيو تــــــه ٌراســـــخ  منا ٌراســـــخ  منا

ة تحررهـا ومـساواتها،   حقـوق المـرأةحقـوق المـرأة ة تحررهـا ومـساواتها، وقـض وقـض
ـــه ـــهٌعميـــق  إدرا اب،   ٌعميـــق  إدرا ـــة الـــش اب، ورة رعا ـــة الـــش ورة رعا

ـــــالحقوق ـــــالحقوقوضـــــمان تمـــــتعهم  ـــــات   وضـــــمان تمـــــتعهم  ـــــات والح والح
اســهامهم اناثــا اســهامهم اناثــا   المكفولـة دســتورا، وتـأمالمكفولـة دســتورا، وتـأم

ـــه  وذكـــورا  بنـــاء العـــراقوذكـــورا  بنـــاء العـــراق ـــهوتقدمـــه ورق ، ، ””وتقدمـــه ورق
خـــل““مؤكـــدا أن الحـــزب مؤكـــدا أن الحـــزب  خـــللـــم ي جهـــد مـــن جهـــد مـــن   لـــم ي

ـــــداع، ـــــة الثقافـــــة واال ـــــداع،اجـــــل ضـــــمان ح ـــــة الثقافـــــة واال   اجـــــل ضـــــمان ح
ة اس ــــة والــــس ــــة الفك ام التعدد ةواحــــ اس ــــة والــــس ــــة الفك ام التعدد   واحــــ

ــــة، وتــــوف ــــة  ثقافتنــــا الوطن ــــة، وتــــوفوالقوم ــــة  ثقافتنــــا الوطن   والقوم
ــــــــــــــدعيها  ــــــــــــــة م ــــــــــــــات ازدهارهــــــــــــــا ورعا ــــــــــــــدعيها متطل ــــــــــــــة م ــــــــــــــات ازدهارهــــــــــــــا ورعا متطل

  ""المثقفالمثقف  وعامةوعامة
لمـــة إ مـــساهمة الحـــزب    وأشـــارتوأشـــارت لمـــة إ مـــساهمة الحـــزب  ال ال

وانتفاضـاته، ومــساندته وانتفاضـاته، ومــساندته   تاال الـشعبتاال الـشعبنـضنـض
ـــة ـــات االحتجاج ـــةالحر ـــات االحتجاج ذلـــه   الحر ـــة، و ذلـــه المطلب ـــة، و المطلب

م دورهــا   الجهـود لتوســيع صـفوفهاالجهـود لتوســيع صـفوفها م دورهــا وتعظــ وتعظــ
ة اس ـة الـس ة دحـر الطائف اس ـة الـس والمحاصـصة والمحاصـصة    دحـر الطائف

  والفــــــساد، وتــــــأم الخــــــدمات وفــــــرصوالفــــــساد، وتــــــأم الخــــــدمات وفــــــرص
ــة مقراط ــةالعمــل، وتعميــق الممارســة الد مقراط   العمــل، وتعميــق الممارســة الد

ة الرأي والتعب ة الرأي والتعبوضمان ح   ..وضمان ح
لمـــة، الـــضوء  وســـلطوســـلط لمـــة، الـــضوءالعكـــ  ال  عــــ  عــــ العكـــ  ال
ـالعراق اليـوم   األزمةاألزمة ـالعراق اليـوم الشاملة الـ تعـصف  الشاملة الـ تعـصف 

ة   عــــ وجــــهعــــ وجــــه ـــــ ة العمـــــوم، ومحافظــــة ال ـــــ العمـــــوم، ومحافظــــة ال
ل خاص ل خاصش   ..ش

ذلــــــك، ســــــاهم الــــــشاعران مقــــــداد ذلــــــك، ســــــاهم الــــــشاعران مقــــــداد   عــــــدعــــــد
ار   مــــــسعود وجــــــاللمــــــسعود وجــــــالل ــــــاس،  اســــــتذ ار ع ــــــاس،  اســــــتذ ع

جانــب رفاقهمــا جانــب رفاقهمــا   محطـات مــن نــضالهما إمحطـات مــن نــضالهما إ
دة   وقدوقد  .. صفوف الحزب صفوف الحزب دة قرأ األول قـص قرأ األول قـص

القافلــــة نمــــوت القافلــــة نمــــوت   ــــا حــــاديــــا حــــادي““ـــان مطلعهــــا ـــان مطلعهــــا 
ا  سم ا  سملنح ما””اواتكاواتكلنح ما، ف دة   ، ف دة حملـت قـص حملـت قـص
  ..""آذار تقآذار تق““اآلخر عنوان اآلخر عنوان 

تــا   ثــمثــم تــا قــدم الرفيــق ســجاد الموســوي، أو قــدم الرفيــق ســجاد الموســوي، أو
ـا ـاغنائ ـه  غنائ ـشدە ف ة، ممـا أ ـه المناسـ ـشدە ف ة، ممـا أ   ـاـا““  :: المناسـ

ل ــد نــا ومــا الـــك ثــا  لح ــد نــا ومــا الـــك ثــا  احنـــا احنـــا   تــدريتــدري  ....ح
نك اك ما ناسـ نكو اك ما ناسـ نقـدملك تـرى هـذا نقـدملك تـرى هـذا   شـماشـما  ....و

ل لقل دينك  انخاناانخانا  ....قل دينكانت واحنه تحت ا   ..""انت واحنه تحت ا
ـاس ألـ الـشاعر الـشألـ الـشاعر الـش  عـدهاعـدها ـاس اب حـس ع اب حـس ع

دة تغــــــــ دة تغــــــــقــــــــص حــــــــب الــــــــوطن   قــــــــص حــــــــب الــــــــوطن فيهــــــــا  فيهــــــــا 
ــه الفنــان نجــم ــه الفنــان نجــموالــشعب، أعق   مــشاريمــشاري  والــشعب، أعق

ــــــالرغم مــــــن   الــــــذيالــــــذي"" ــــــالرغم مــــــن حــــــ للمــــــشاركة  حــــــ للمــــــشاركة 
  ..العودالعود  أداء معزوفات عأداء معزوفات ع  ""مرضهمرضه

اقــات ورد   وتلــوتلــ ــات تهنئــة و اقــات ورد الحفــل برق ــات تهنئــة و الحفــل برق
ة ة المناســ ات ومنظمـــات،    المناســ ات ومنظمـــات، مــن شخــص مــن شخــص

ـــة  :: ـــةنقا ، ملـــت   نقا حـــ العـــراقي ، ملـــت ال حـــ العـــراقي ال
، ،الــ االد   --   الــساعدي الــساعديعــ هاشــمعــ هاشــم  الــ االد

س سرئـ ـة  رئـ ـة الوطن ـك، النقا ان ـة الم ـةنقا ـة الوطن ـك، النقا ان ـة الم   نقا
كــــــــــــور  ، ملــــــــــــت ج كــــــــــــور للــــــــــــصحفي العــــــــــــراقي ، ملــــــــــــت ج للــــــــــــصحفي العــــــــــــراقي

، ،الثقـا لـة،   الثقـا لـة، منظمـة الحـزب  منطقـة الق منظمـة الحـزب  منطقـة الق
قان قانوالرف نا  والرف ناناصح الصفار ونا ال   ..ناصح الصفار ونا ال

ف   وو طاقـات  اق الحفـل، منحـت  ف سـ طاقـات  اق الحفـل، منحـت  سـ
ة الحــــزب ة الحــــزبعــــض لمجموعــــة مــــن الرفــــاق لمجموعــــة مــــن الرفــــاق   عــــض

اب، ممـن أنهـوا اب، ممـن أنهـواالـش شـيح  الـش ة ال شـيحفـ ة ال   وقـدوقـد  ..فـ
ل من عـضو تنتن طاقات  ــــع ال ل من عـضو اوب ع توز طاقات  ــــع ال اوب ع توز

،   اللجنــةاللجنــة ــاظم الحــسي ــة الرفيــق  ، المرك ــاظم الحــسي ــة الرفيــق  المرك
ــة الرفيــق جمعـــة   وســكرتوســكرت ــة الرفيــق جمعـــة اللجنـــة المحل اللجنـــة المحل

  ..الال
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ٍع غ موعد وحدث مث  أنناأننا ٍع غ موعد وحدث مثٍ شبهه  تارخنـا   ٍحدٍثحدث,,  ٍ س ثمة ما  شبهه  تارخنـا ل س ثمة ما  ل

ــة  الممتــد لعقــودالممتــد لعقــود س الدولــة العراق ــةمنــذ تأســ س الدولــة العراق ــك,,  منــذ تأســ ــكأر ع  أر عهــدأة القــا     هــدأة القــا
قـــة وقالعهـــم ـــاتبهم األن قـــة وقالعهـــمم ـــاتبهم األن ع   م ع المحـــصنة الـــذين حـــسبوا أن الـــشعب طـــ المحـــصنة الـــذين حـــسبوا أن الـــشعب طـــ

اب  أول آذار  أنهـاأنهـا,,  وارادتهـموارادتهـم  أوهـامهمأوهـامهم اب  أول آذارلحظـة أفـاق الـش   عـعـ  11999911  لحظـة أفـاق الـش
ـــة  حــــرب الخلــــيج ش المدو مـــة الجــــ ـــة  حــــرب الخلــــيجه ش المدو مـــة الجــــ ــــه حــــال   ه مـــا آل ال مــــ  ــــه حــــال مت مـــا آل ال مــــ  مت

عـد مغـامرة الد  عـد مغـامرةالـ الد  ف  الـ ـت  صـ ـاح ال اجت ـسمار  فالـضم ال ـت  صـ ـاح ال اجت ـسمار    11999900  الـضم ال
حـش  كنـتكنـت,, ـ  حـشأ ـ  ة أ ـ اب  ال ة ود الـش ـ اب  ال ن  ود الـش نـ   وو22001199  األولاألول  ـ

وم  العـشار ا وم  العـشار اتتجه مـن سـاحة أم الـ ـدان التظـاهر  المعقـل غـ   تتجه مـن سـاحة أم الـ ـدان التظـاهر  المعقـل غـ م م
اب,,  بنداءات أصحاب الحافالت لتنقلهم هناكبنداءات أصحاب الحافالت لتنقلهم هناك  عابئعابئ ابشـ مـن مختلـف مـن مختلـف   شـ

ـستحثهم ـستحثهماألعمـار تملـؤهم الحماسـة و ّجـاءوا للتـو ّجـاءوا للتـو   لعلهـملعلهـم,,  ارادة التغيـارادة التغيـ  األعمـار تملـؤهم الحماسـة و

ة  أرعي ة  أرعيمن طقوس التع نهم عادوا ا رحاب  ةةمن طقوس التع ام الحس ول نهم عادوا ا رحابماإل ام الحس ول   ماإل
ل لالوطن والمستق   ......  الوطن والمستق

  
ــــــسع   األعـــــواماألعـــــوام ــــــسع ّتمــــــر وشـــــقاء العــــــراقي ي ّتمــــــر وشـــــقاء العــــــراقي ي

م ا ـــ مو ا ـــ دولـــة حديثـــة فـــاذا  دولـــة حديثـــة فـــاذا    حلمـــواحلمـــوا,,  و
ـــه ـــان هـــش تتالعـــب  ـــهك ـــان هـــش تتالعـــب  أهـــواء الزعامـــات أهـــواء الزعامـــات   ك

ــه م  ــهوأمــراء الحــرب وتــتح م  ـــة   وأمــراء الحــرب وتــتح م ـــة قــوى اقل م قــوى اقل
ة ةودول ـة   وحلمواوحلموا  ,,  ودول ة والتعدد مقراط ـة الد ة والتعدد مقراط الد

ة اس ةالـس اس ـة   الـس ـة والثقاف الد ا والثقاف الد ا فاسـتحالت الـ فاسـتحالت الـ
ئـة ئـةب ـة  ب ـة الدي ـةللتطـرف األصـو واألحاد ـة الدي   للتطـرف األصـو واألحاد

ـــة ـــةوالمذهب مـــا أنفـــق مـــن أمـــوال مـــا أنفـــق مـــن أمـــوال   ورغـــمورغـــم,,  والمذهب

عـــدة مئـــات عـــدة مئـــاتطائلـــة تقـــدر  ـــارات مـــن   طائلـــة تقـــدر  ـــارات مـــن المل المل
ـــت تلـــك ـــت تلـــكالـــدوالرات فقـــد ذه األمـــوال  األمـــوال    الـــدوالرات فقـــد ذه

ــسهم  ــسهم غــ صــالح الــشعب ولـــم  اعمـــار اعمـــار   غــ صــالح الــشعب ولـــم 
اجــات ــة وتــأم احت ــة متهال ــة تحت اجــاتب ــة وتــأم احت ــة متهال ــة تحت   ب

ــ  حـحـ,,  المـواطنالمـواطن ــتفجــر غـضب ال   تفجــر غـضب ال
مــا مــاالــذين ضـــاقوا ذرعـــا  ـــه أحـــوال   الــذين ضـــاقوا ذرعـــا  ـــه أحـــوال آلـــت ال آلـــت ال

وات ال ة  تهم الغن واتمدي ال ة  تهم الغن قعـة تعـوم قعـة تعـوم   فف,,  مدي
ـــا نفـــ هائـــل غــرب ـــا نفـــ هائـــل غــربعــ احت القرنـــة القرنـــة   عــ احت

  أكتوبرإنتفاضة . 
  جيل جديد ومبادرات خالقة
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ـة وترتفـع لد ـة وترتفـعتنعـدم الخـدمات ال لد تمعـدال تمعـدال   تنعـدم الخـدمات ال
طالة ب أبنائها سوى قنـوات طالة ب أبنائها سوى قنـواتال االنخـراط االنخـراط   ال
ــــة    القــــوات المــــسلحة واألجهــــزة القــــوات المــــسلحة واألجهــــزة ــــة األمن األمن

ــد ا الت الحــشد الـشع وت ـشك ــدو ا الت الحــشد الـشع وت ـشك ر ر وتــائوتــائ  و
ان ما تمأل النـ انالفقر والحرمان ف ما تمأل النـ عثـة   الفقر والحرمان ف عثـة المن المن

ـــــاء ـــــة ســـــماء األح ـــــاءمـــــن الحقـــــول النفط ـــــة ســـــماء األح   مـــــن الحقـــــول النفط
طـــــــة  مـــــــؤ الفـــــــت عـــــــ  طـــــــة  مـــــــؤ الفـــــــت عـــــــ والقـــــــرى المح والقـــــــرى المح

عـــالم عـــالم رأس المـــال المعـــولم عـــالم عـــالم رأس المـــال المعـــولم   تمـــايزتمـــايز
ـسح ك ـسحالـذي  ك م مـستوطناته   الـذي  قـ م مـستوطناته الحـدود و قـ الحـدود و

اذخـة عـ حـساب اذخـة عـ حـسابال عـالم محـ مهمـش عـالم محـ مهمـش   ال
ة   ومق من حساب الحكوماتومق من حساب الحكومات ة االتحاد االتحاد

ــة ــةالمتعاق تتــذكرە اال كخــزان أصــوات تتــذكرە اال كخــزان أصــوات   الال,,  المتعاق
اع اع صـــــناديق االقـــــ خـــــالل الحمـــــالت خـــــالل الحمـــــالت    صـــــناديق االقـــــ

ـسوق األوهـام ـث  ـة ح ـسوق األوهـاماالنتخاب ـث  ـة ح والوعـود والوعـود   االنتخاب
ث ان تزول مع فوز ث ان تزول مع فوزال ال تل   ""  ممثليهمممثليهم""  ال ال تل

لمـــــــــــان أو  مجـــــــــــالس   مقاعـــــــــــدمقاعـــــــــــد لمـــــــــــان أو  مجـــــــــــالس ال ال
قــة   ......  المحافظـاتالمحافظـات قعـة المخ قــة هــذە ال قعـة المخ هــذە ال

ش شــــــــالفقر والتهمــــــــ ش   ــــــــالفقر والتهمــــــــ وط العــــــــ ش و وط العــــــــ و
ة تفجــــر غــــضب شــــع ــــسان ة تفجــــر غــــضب شــــعالالإ ــــسان عــــارم عــــارم   الالإ

فـــرص العمـــل  أوائـــل تمـــوزللمللم ـــة  فـــرص العمـــل  أوائـــل تمـــوزطال ـــة    طال
ـــة متمثلــــة   إالإال  22001188 ـــة متمثلــــة إن القــــوات األمن إن القــــوات األمن

ـــــات ـــــادة عمل ـــــاتق ـــــادة عمل ة وقـــــد أســـــكرتها   ق ـــــ ة وقـــــد أســـــكرتها ال ـــــ ال
ـــــة قـــــالع   المغـــــانم المتحـــــصلة مـــــنالمغـــــانم المتحـــــصلة مـــــن ـــــة قـــــالع حما حما

ــــالقوة ى ردت  ــــ ات ال ــــالقوةالــــ ى ردت  ــــ ات ال واطـــــالق واطـــــالق   الــــ
ن  ن الرصــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــشد المتظــــــــــــــــــاه الرصــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــشد المتظــــــــــــــــــاه

فـــــــــسقط الـــــــــشاب ســـــــــعد فـــــــــسقط الـــــــــشاب ســـــــــعد   الـــــــــسلميالـــــــــسلمي
دا مـع عـدد مـن دا مـع عـدد مـنالمنـصوري شـه   الجــرالجــر  المنـصوري شـه

ة انتفانتف  لتنـدلعلتنـدلع,, ـ ة  عمـوم ال ة اضـة شـعب ـ ة  عمـوم ال اضـة شـعب
افقـــة افقـــةم ـــاە   م ـــاە مـــع أزمـــة ملوحـــة وتلـــوث الم مـــع أزمـــة ملوحـــة وتلـــوث الم

ـاە  دجلـة   الناجمة عنالناجمة عن ـاە  دجلـة قلة اطالقـات الم قلة اطالقـات الم
ب  تمــــــدد اللــــــسان   والفـــــرات مــــــاوالفـــــرات مــــــا ب  تمــــــدد اللــــــسان ـــــس ـــــس

اتـت   الملـ  شـط العـربالملـ  شـط العـرب اتـت صـعودا حـ  صـعودا حـ 
لة مـصدر سـخط شـع لة مـصدر سـخط شـعهـذە المـش واسـع واسـع   هـذە المـش

ـــسمم جـــراء تلـــوث ات ال لغـــت اصـــا ـــسمم جـــراء تلـــوثاذ  ات ال لغـــت اصـــا   اذ 
ـاآلالف مــن المـواطن  ـاە  ـاآلالف مــن المـواطن الم ـاە     منـاطق منـاطقالم

ة ةمختلفة من ال   ....  مختلفة من ال
  

  
  

جـــري مقبـــوال   لـــملـــم جـــري مقبـــوال عـــد الـــصمت عـــ مـــا  عـــد الـــصمت عـــ مـــا 
س سل المقاي انت  ,,  ل المقاي انتو س الوزراء   و س الوزراء زارة رئ زارة رئ

ـادي ـدر الع ـاديالـسابق ح ـدر الع قـه الحكـو  الـسابق ح قـه الحكـووف   وف
ة  تمــوز العـام ـ ة  تمــوز العـاملل ـ له  22001188  لل ــشك لهو ــشك   و

ـة األزمـة إشـهارا لعجـز حكـو صــادم ـة األزمـة إشـهارا لعجـز حكـو صــادمخل   خل
ـــار الـــ قـــدمت لحـــل   المعالجـــاتالمعالجـــات,, ـــار الـــ قـــدمت لحـــل واألف واألف

ل ومراجعـــة ل ومراجعـــةالمــشا المطالــب الـــ صـــدح المطالــب الـــ صـــدح   المــشا
انت انتبها المتظاهرون  اعثـة عـ   بها المتظاهرون  مـة و اعثـة عـ عق مـة و عق

د اء والتــذمر الــشد دســاال اء والتــذمر الــشد أي مــدى أي مــدى   اا,,  ســاال
ـة والحكومـات ـة والحكومـاتتكـشف الحكومـة االتحاد   تكـشف الحكومـة االتحاد

ل  مـــــــــشا ــــــــة عــــــــن الجهـــــــــل المطبــــــــق  ل المحل مـــــــــشا ــــــــة عــــــــن الجهـــــــــل المطبــــــــق  المحل
ة   المحافظــــاتالمحافظــــات ج ات ات اال ة ســــوالتحــــد ج ات ات اال ســــوالتحــــد
ـــــاە   الـــــ تواجـــــهالـــــ تواجـــــه الد  مجـــــاال الم ـــــاە تالـــــ الد  مجـــــاال الم تالـــــ

ــــار ال  واألمــــن الغــــذاواألمــــن الغــــذا ــــار الوالطاقــــة وانه ــــة والطاقــــة وانه ــــة ب ب
ــة وتــدهور ــة وتــدهورالتحت   ــدتــدت,,  ؟؟  الخــدماتالخــدمات  التحت

ا عـــــــــن خلـــــــــل  ـــــــــة األزمـــــــــة تعبـــــــــ ا عـــــــــن خلـــــــــل قـــــــــرارات خل ـــــــــة األزمـــــــــة تعبـــــــــ قـــــــــرارات خل
عقــل أن عقــل أن   هــلهــل....   إدارة الدولــة إدارة الدولــة  مــنهمــنه

ــاە وملوحتهــا لة تلـوث الم ــاە وملوحتهــاتحـل مــش لة تلـوث الم الــ الــ   تحـل مــش
عـــــدة ة  ــــــ عـــــدةعانيهـــــا أغلــــــب منـــــاطق ال ة  ــــــ   عانيهـــــا أغلــــــب منـــــاطق ال

ة ؟ وهــــل  ارات الحوضــــ ات مــــن الـــس ة ؟ وهــــل عـــ ارات الحوضــــ ات مــــن الـــس عـــ
ة ةأن عــ أعلــن عنهــا أعلــن عنهــا   فرصــة عمــلفرصــة عمــل  آالفآالف  أن عــ

س الـــوزراء س الـــوزراءرئـــ ـــة ســـافرة   ااوتبـــ أنهـــوتبـــ أنهـــ  رئـــ ـــة ســـافرة كذ كذ
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وع   قـــــصد منهـــــا تهدئـــــةقـــــصد منهـــــا تهدئـــــة وع الغـــــضب المــــــ الغـــــضب المــــــ
قـدرون قـدرونللعـاطل الـذين  ات اآلالف   للعـاطل الـذين  ات اآلالف عـ عـ

طالــــة لة ال طالــــةتمثــــل حــــال لمــــش لة ال ــــدو أن   تمثــــل حــــال لمــــش ــــدو أن ؟ ي ؟ ي
ة عقــــدت ألــــسن المتنفــــذين ة عقــــدت ألــــسن المتنفــــذينالحــــ وهــــم وهــــم   الحــــ

ة المطـــــــــــــــــالب  ـــــــــــــــــ اب ال ون شـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ة المطـــــــــــــــــالب ي ـــــــــــــــــ اب ال ون شـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ي
مـة مـةمحا تهم   محا تهم رمــوز الفـساد وانـصاف مــدي رمــوز الفـساد وانـصاف مــدي
ــــــــة   والــــــــدعوةوالــــــــدعوة ــــــــة لمراجعــــــــة أســــــــس العمل لمراجعــــــــة أســــــــس العمل

ة وكـــــشف تالعـــــب اس ة وكـــــشف تالعـــــبالـــــس اس لفاســـــدين لفاســـــدين اا  الـــــس
ة وتأجيج الحس ة وتأجيج الحسالمشاعر الدي   الطائالطائ  المشاعر الدي

عنــف   لــذالــذا,, ة  ــهــت االنتفاضــة الــشعب عنــف ج ة  ــهــت االنتفاضــة الــشعب ج
ــ ــبول ســقط جـــراءە عــدد مــن الـــشهداء ســقط جـــراءە عــدد مــن الـــشهداء   بول

عمــــــــق الفجــــــــوة بــــــــ عمــــــــق الفجــــــــوة بــــــــ   والجــــــــر ممــــــــاوالجــــــــر ممــــــــا
ن الــــــسلمي ن الــــــسلميالمتظــــــاه والحكـــــــومت والحكـــــــومت   المتظــــــاه
ــــة ــــة والمحل ــــةاالتحاد ــــة والمحل نمــــا,,  االتحاد نمــــاب ســــكتت ســــكتت   ب

الم الممولــــة ات ووســــائل اال الم الممولــــةعــــالفــــضائ ات ووســــائل اال   عــــالفــــضائ
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــةالمـــــــــــــــال العـــــــــــــــام عـــــــــــــــن التغط  األمينـــــــــــــــة  األمينـــــــــــــــة المـــــــــــــــال العـــــــــــــــام عـــــــــــــــن التغط

ـــــــل   والـــــــصادقةوالـــــــصادقة ة  ـــــــ ـــــــل لألحـــــــداث  ال ة  ـــــــ لألحـــــــداث  ال
ة ساقت مصادر حكوم ةا ساقت مصادر حكوم ه مطالب   ا ش ه مطالب ل ش ل

ن ودوافعهـم ن ودوافعهـمالمتظـاه حـاء بوجـود  المتظـاه حـاء بوجـودواال   ""واال
ــة  قـوىقـوى ــةخارج للغـضب الــشع للغـضب الــشع   داعمـةداعمـة  ""خارج

وعة والعادلـة وعة والعادلـةوالمطالـب المـ الـ تتفـق الـ تتفـق   والمطالـب المـ
ـــام الدســـتور  محاولـــة ـــام الدســـتور  محاولـــةمـــع أح لوصـــمها لوصـــمها   مـــع أح

اءة اليهــا اءة اليهــاســواإل ــل   وثمــةوثمــة,,  ســواإل ــال دل ــل مــن يــردد  ــال دل مــن يــردد 
التظــــاهرات التظــــاهرات    مندســــ لــــدفع مندســــ لــــدفععــــ وجــــودعــــ وجــــود

ال ننكر أن حـشود ال ننكر أن حـشود   واذواذ,,  نحو أهداف أخرىنحو أهداف أخرى
ن ال تخلــــــو مــــــن ن ال تخلــــــو مــــــنالمتظــــــاه أفــــــراد لهــــــم أفــــــراد لهــــــم   المتظــــــاه

اتهم اتهمحــــسا االتجــــاە االتجــــاە   ودوافعهــــم إال أنودوافعهــــم إال أن  حــــسا
ـــة بتحــس مــستوى ـــة بتحــس مــستوىالغالــب هــو المطال   الغالــب هــو المطال

افحــة  طالــة وم لة ال افحــة الخـدمات وحــل مـش طالــة وم لة ال الخـدمات وحــل مـش
ا متمــثال   الفــسادالفــساد ا متمــثال واصــالح النظــام الــس واصــالح النظــام الــس
ت اضــافة  بنظــامبنظــام ء الــص ت اضــافةالمحاصــصة  ء الــص   المحاصــصة 

لة لةا حـل مـش ة المتمثلــة   ا حـل مـش ة الخطـ ـ ة المتمثلــة ال ة الخطـ ـ ال
ــاە ــاەملوحــة الم ا   ملوحــة الم ا الــ مازالــت نمثــل تحــد الــ مازالــت نمثــل تحــد

ا يواجه جهاز ا يواجه جهازخط ذي  الدولةالدولة  خط ذيالتنف ل,,  التنف لو   و
وعة وال  وعة وال تلــــــــــــــك المطالــــــــــــــب عادلــــــــــــــة ومــــــــــــــ تلــــــــــــــك المطالــــــــــــــب عادلــــــــــــــة ومــــــــــــــ

كــشفت كــشفت   ولقــدولقــد  ,,  مــع الدســتورمــع الدســتور  تتعــارضتتعــارض
ـدا ـا جد ة ان وع ـداالتظـاهرات األخـ ـا جد ة ان وع لـور   التظـاهرات األخـ لـور ي ي

اب خـــارج اب خـــارج قطاعـــات واســـعة مـــن الـــش    قطاعـــات واســـعة مـــن الـــش
و ل الب ـــــش وال ل الب ـــــش ـــــدلو  قـــــراقـــــراال ـــــدلوو اال   و اال

خطـو   للمنظومـةللمنظومـة ة الـسائدة وهـو  اس خطـو الـس ة الـسائدة وهـو  اس الـس
ـــــة ـــــةمــــن العف وردود األفعـــــال والـــــسخط وردود األفعـــــال والـــــسخط   مــــن العف

ــــة م ا مرت ا ــــةالمــــ م ا مرت ا ا   المــــ ا مــــن الــــو الــــس مــــن الــــو الــــس
از لمـصالح الـشعب از لمـصالح الـشعبواالنح وكرامـة الـوطن وكرامـة الـوطن   واالنح

  1155  منـذمنـذ  جـراء الفـشل الحكـو المــزمنجـراء الفـشل الحكـو المــزمن
ي  جهـاز الدولـة   عامـاعامـا ـ ي  جهـاز الدولـة والفـساد المس ـ والفـساد المس
ــة   ونمـوونمـو وقراط ــة و ل ــة فئــات طف وقراط ــة و ل تتغــذى تتغــذى فئــات طف

العـام المتحـصل مـن الموازنـات العـام المتحـصل مـن الموازنـات   عـ المـالعـ المـال
ة ةالـسن ـة والحكومـات   الـسن ـة والحكومـات للحكومـة االتحاد للحكومـة االتحاد
ـة ـةالمحل س,,   المحافظـات المحافظـات  المحل سولـ ـا أن   ولـ ـا أن غ غ

حــــــل مجــــــالس حــــــل مجــــــالسطالــــــب المتظــــــاهرون    طالــــــب المتظــــــاهرون 
ــــــــــت فـــــــــــشلها وعـــــــــــدم  ــــــــــت فـــــــــــشلها وعـــــــــــدم المحافظــــــــــات الـــــــــــ ث المحافظــــــــــات الـــــــــــ ث

قطـــاع الخـــدمات   قـــدرتهاقـــدرتها قطـــاع الخـــدمات عـــ النهـــوض  عـــ النهـــوض 
ة تجا ةسـواال تجا ـست,,  لحاجـات المـواطنلحاجـات المـواطن  سـواال ـستل   ل

ة  حـــــــــــــساب الم ـــــــــــــ ة  حـــــــــــــساب المال ـــــــــــــ تنفـــــــــــــذين وقـــــــــــــوى تنفـــــــــــــذين وقـــــــــــــوى ال
ّغــــ ناقلـــــة نفــــط عمالقـــــة تـــــدر ّغــــ ناقلـــــة نفــــط عمالقـــــة تـــــدر   الــــسلطةالــــسلطة

كــــون الـــــدخل   عائــــدات ضــــخمةعائــــدات ضــــخمة كــــون الـــــدخل  مـــــا   مـــــا 
الد فــــضال عــــن الد فــــضال عــــنالقــــو للــــ ب وافــــر   القــــو للــــ ب وافــــر نــــص نــــص

ــــدها مــــن   وتــــموتــــم,,  ألحــــزاب الــــسلطةألحــــزاب الــــسلطة ــــدها مــــن تج تج
همــــــال اناتهــــــا  الزراعــــــة ب همــــــالام اناتهــــــا  الزراعــــــة ب األرا األرا   ام

ل لالصالحة إلنتاج مختلف المحاص   مـامـا,,  الصالحة إلنتاج مختلف المحاص
ة الـــضخمة الـــ  تها الـــصناع ـــش ة الـــضخمة الـــ عطلـــت م تها الـــصناع ـــش عطلـــت م

ـسهم   مكـنمكـن ـسهم أن  ـة وانهـاض أن  ـز التنم ـة وانهـاض  تع ـز التنم  تع
ــــع روافدە  االقتصاداالقتصاد ــــع روافدەالوط وتن   وظلتوظلت  ,,  الوط وتن

قة مرتعـــــــا  ة خـــــــالل الـــــــسنوات الـــــــسا ـــــــ قة مرتعـــــــا ال ة خـــــــالل الـــــــسنوات الـــــــسا ـــــــ ال
ا اخـــــص مـــــة المنظمـــــة الـــــ   خـــــص مـــــة المنظمـــــة الـــــ لقـــــوى الج لقـــــوى الج

وة بيح الــ وةــس بيح الــ ــة بوســائل مختلفــة   ــس ــة بوســائل مختلفــة النفط النفط
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لحــق لحــقومبتكـرة مــا  ــ   ومبتكـرة مــا  العائــد الرئ ر  ــ الــ العائــد الرئ ر  الــ
ــة ــضعف هي الد و ــةللــ ــضعف هي الد و جعلهــا    للــ جعلهــا  الدولــة و الدولــة و

ـــة  مـــر اللـــصوص والجماعـــاتمـــر اللـــصوص والجماعـــات ـــةالمواز   المواز
جــــري  المنافــــذ   وقــــسوقــــس,, جــــري  المنافــــذ عــــ ذلــــك مــــا  عــــ ذلــــك مــــا 

ــــة الــــ ــــة الــــالحدود ّمكــــن أن تــــدر عائــــدات ّمكــــن أن تــــدر عائــــدات   الحدود

نــة الدولــة ة لخ نــة الدولــةكبـ ة لخ ــستو عليهــا   كبـ نمــا  ــستو عليهــا ب نمــا  ب
نافــــــذة نافــــــذة   جماعــــــات مدعومــــــة مــــــن قــــــوىجماعــــــات مدعومــــــة مــــــن قــــــوى

ــــر الـــصفقات ـــات متمرســـة  تم ــــر الـــصفقاتوماف ـــات متمرســـة  تم   وماف
  المـشبوهة والتغـول عـ المـال العـام غـالمـشبوهة والتغـول عـ المـال العـام غـ

ــالقوان واألنظمــة النافــذة ــالقوان واألنظمــة النافــذةآبهــة    رغــمرغــم,,  آبهــة 
ة متمثلـــــــــــة  وجـــــــــــود آلـــــــــــة وجـــــــــــود آلـــــــــــة  ة كبـــــــــــ ة متمثلـــــــــــة  عـــــــــــسك ة كبـــــــــــ عـــــــــــسك

ــــــــات ــــــــاتعمل ــــــــة   عمل ة والقــــــــوات األمن ــــــــ ــــــــة ال ة والقــــــــوات األمن ــــــــ ال
الت الحشد شك الت الحشدو شك لغـت لغـت   لقـدلقـد  ......  الشعالشع  و

ا الــدم العـــرا مــدى خطـــ تهانة  اســاال الــدم العـــرا مــدى خطـــ تهانة  اذ اذ   ,,ســاال
س   لــــملــــم مـــــن فيهـــــا رئـــــ ث الحكومـــــة  س تكـــــ مـــــن فيهـــــا رئـــــ ث الحكومـــــة  تكـــــ

ـــــة ـــــةالجمهور حـــــا الدســـــتور وال القـــــوى حـــــا الدســـــتور وال القـــــوى   الجمهور
ة اس ةالــس اس لمــان   وأعــضاءوأعــضاء  --  الــس لمــان ال  ســوى  ســوى ––ال

ل وال الزعامـات ل وال الزعامـاتعـدد ضـ ـة لمـ  عـدد ضـ ـة لمـالدي ع ع الدي
ا ســـقطوا ـــ ا  ا ســـقطواســـتة عـــ شـــا ـــ ا  برصـــاص برصـــاص   ســـتة عـــ شـــا

عــت ذلــك موجــة مــن ــة وت عــت ذلــك موجــة مــنالقــوات األمن ــة وت   القــوات األمن
كـة تقـاال بـتهم مف تاال كـةع تقـاال بـتهم مف تاال ـست....  ع ـستل ة   ل ـ ة ال ـ ال

ـــدە ا ـــه و مـــا تعان ثناء ف ـــدەًاســـ ا ـــه و مـــا تعان ثناء ف   أبناؤهـــاأبناؤهـــا  ًاســـ
مـــا فيهـــا العاصـــمة   فأغلــبفأغلــب,, مـــا فيهـــا العاصـــمة المحافظــات  المحافظــات 

د  المرافــق   غـداد تعـاغـداد تعـا د  المرافــق مـن اهمــال شـد مـن اهمــال شـد
ش فيهـــا   العامـــة والخـــدماتالعامـــة والخـــدمات ـــسوء العـــ ش فيهـــا و ـــسوء العـــ و

عـد يـو عـد يـويوما  تهـا   م وتتـضاءلم وتتـضاءليوما  انتهـا وجاذب تهـا م انتهـا وجاذب م
   دول المنطقـــة دول المنطقـــة  المقارنــة مـــع المـــدنالمقارنــة مـــع المـــدن

ل   ومـــــعومـــــع...... ـــــشك ـــــد وقـــــرب  ل العهـــــد الجد ـــــشك ـــــد وقـــــرب  العهـــــد الجد
ــدة ــدةالحكومــة الجد ــف  الحكومــة الجد ــف خ   22001188   خ

الماليــ تتطلــع ا اصــالح حقــ الماليــ تتطلــع ا اصــالح حقــ   انــتانــت
نـــامج   واوا ـــه ال وع وطـــ يتـــوفر عل نـــامج مـــ ـــه ال وع وطـــ يتـــوفر عل مـــ

ـــه المــــوارد   الحكـــوالحكـــو الد وتوج ـــه المــــوارد إلنقـــاذ الــــ الد وتوج إلنقـــاذ الــــ
م مراجعـــة  لـــصالحلـــصالح م مراجعـــةالـــشعب وتقـــد  جــــادة  جــــادة الـــشعب وتقـــد

ئــــة للحكومــــات ئــــة للحكومــــاتوج ــــة   وج ــــة وتع ــــة المتعاق ــــة وتع المتعاق
ة  مـواطن الخلـل واعتمـادمـواطن الخلـل واعتمـاد ج ات ةاسـ ج ات فعالـة فعالـة   اسـ

افحـــــة الفـــــساد افحـــــة الفـــــساد م داد األمـــــوال    م داد األمـــــوال واســـــ واســـــ
اســة ــة وتبــ س اســةالمنه ــة وتبــ س ة تهــدف   المنه ة تهــدف اقتــصاد اقتــصاد

ـــشوطة ـــشوطةا االنعتــاق مــن ا ــــــع الـــنف   ا االنعتــاق مــن ا ــــــع الـــنف ال ال
ــــة ــــةوامــــالءات المؤســـــسات المال ى   وامــــالءات المؤســـــسات المال ـــــ ى ال ـــــ ال

الي الجدد ا اللي الي الجددووصا ا اللي   ......  ووصا
  

  
  

ن أول  مفتـتحمفتـتح   ن أولـ     انطلقـتانطلقـت  22001199  ـ
  غداد ومدن الجنوب والوسـط تظـاهراتغداد ومدن الجنوب والوسـط تظـاهرات

اب الغاضــــــــب الــــــــذي  اب الغاضــــــــب الــــــــذي عارمــــــــة قوامهــــــــا الــــــــش عارمــــــــة قوامهــــــــا الــــــــش
افحـة الفـساد و   تمحـورتتمحـورت ـه حـول م افحـة الفـساد و مطال ـه حـول م مطال
طالــــة   النهــــوضالنهــــوض طالــــة الخــــدمات ومعالجــــة ال الخــــدمات ومعالجــــة ال

حـــسب   والفقـــر الـــذيوالفقـــر الـــذي حـــسب ارتفعـــت معدالتـــه  ارتفعـــت معدالتـــه 
ـــة ا ـــة امـــصادر حكوم فـــة   مـــصادر حكوم ات مخ فـــة مـــست ات مخ مـــست
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تقرار االجتما تقرار االجتماستهدد اال ا  ستهدد اال اوالس   ممولول,,  والس
ة ةتنفع نداءات المخلص والقوى الوطن   تنفع نداءات المخلص والقوى الوطن

ـــــــــــة مقراط ـــــــــــةوالد مقراط بتـــــــــــدارك األخطـــــــــــار بتـــــــــــدارك األخطـــــــــــار   والد
ات اتوالتحـــــــد الـــــــ تواجـــــــه المنظومـــــــة الـــــــ تواجـــــــه المنظومـــــــة   والتحـــــــد

فعـــــــــل ة  اس فعـــــــــلالـــــــــس ة  اس ام نظـــــــــام   الـــــــــس ام نظـــــــــام اســـــــــتح اســـــــــتح
ـسه ـسهالمحاصصة الـذي جـرى تك ـسام   المحاصصة الـذي جـرى تك ـسام الق الق

  المناصــــــب واألدوار لحــــــساب القــــــوىالمناصــــــب واألدوار لحــــــساب القــــــوى
ــــستطع الحكومــــات ــــستطع الحكومــــات   ولــــمولــــم,,  المتنفــــذةالمتنفــــذة

ة منذ ة منذالمتعاق ذ  22000055  المتعاق ذتنف ـة   تنف ـة بـرامج انمائ بـرامج انمائ
ـالواقع االجتمـاللنللن ـالواقع االجتمـاهـوض  واالقتــصادي واالقتــصادي   هـوض 

ـالنهوض ـالنهوضوأهملـت آمـال الـشعب  ـاة   وأهملـت آمـال الـشعب  ـاة والح والح
مــة وتحــول العــراق  ظــل مــة وتحــول العــراق  ظــلال التنــافس التنــافس   ال

المـساومات المـساومات   االقلـ والـدو ا ورقـة االقلـ والـدو ا ورقـة 
ات عــ حــساب مــصالح ــس ات عــ حــساب مــصالحوال ــس الد  وال الدالــ   الــ

ـــسفر   ولقـــدولقـــد.... ـــأملون أن  ـــسفر ـــان العراقيـــون  ـــأملون أن  ـــان العراقيـــون 
م االرهـا  االنتـصاراالنتـصار م االرهـاعـ التنظـ   داعـشداعـش""  عـ التنظـ

اع"" اعوانـ محافظـات والمـدن مـن سـطوته محافظـات والمـدن مـن سـطوته الال  وانـ
فـــــــ ا فـــــــ اس ـــــــدء   س الد وال ـــــــدء اســـــــتقرار الـــــــ الد وال اســـــــتقرار الـــــــ

وع تنمـــوي وع تنمـــويمـــ ــــة   مـــ ـــة التحت مــــار الب ــــة عإل ـــة التحت مــــار الب عإل
نهــــا المنــــاطق نهــــا المنــــاطقومــــن ب المحــــررة ومغــــادرة المحــــررة ومغــــادرة   ومــــن ب
قة   الـنهج الـذي اعتمدتـهالـنهج الـذي اعتمدتـه قة الحكومـات الـسا الحكومـات الـسا
افحــة الفــساد عــ افحــة الفــساد عــوم ــضمن   وم ــضمن نحــو فعــال  نحــو فعــال 

وع وعتعقـــب االثـــراء غـــ المـــ وتنـــا دور وتنـــا دور   تعقـــب االثـــراء غـــ المـــ
وقرا ـة والب ل وقراالفئات الطف ـة والب ل ـةالفئات الطف ـةط واسـتعادة واسـتعادة   ط

ـة وال المنه ـةمـاال وال المنه ـساقت الحكومــة   ــلــل,,  مـاال ـساقت الحكومــة ا ا
قة  اجــــــراءات غــــــ قة  اجــــــراءات غــــــالــــــسا دة    الــــــسا دة  رشــــــ رشــــــ

عــن فـــتح عــن فـــتح   مفاقمــة الــدين العــام والتغــامفاقمــة الــدين العــام والتغــا
ف مــــوارد ف مــــواردملفــــات الفـــــساد الـــــذي اســـــت   ملفــــات الفـــــساد الـــــذي اســـــت

  نوافـذ البنـك المركـزينوافـذ البنـك المركـزي  وواصـلتوواصـلت,,  الدولـةالدولـة
ة ةبيـــع العملــــة الـــصع فة   بيـــع العملــــة الـــصع ــــات صــــ فة ا  ــــات صــــ ا 

ط ـــــــــة دونمـــــــــا ضـــــــــوا طومـــــــــصارف أهل ـــــــــة دونمـــــــــا ضـــــــــوا   ومـــــــــصارف أهل
حة  ندات صـــــــــــــــح حة ومـــــــــــــــس ندات صـــــــــــــــح نمـــــــــــــــا أغرقـــــــــــــــت ومـــــــــــــــس نمـــــــــــــــا أغرقـــــــــــــــت ب ب

ـــــة ـــــةالــــسوق العراق ـــــضائع المـــــستوردة   الــــسوق العراق ـــــضائع المـــــستوردة ال ال

ط   وجرى اهمال الـصناعةوجرى اهمال الـصناعة ـة والتفـ ط المحل ـة والتفـ المحل
ارا فادحــة  ظــل   الزراعـة الــ تلقـتالزراعـة الــ تلقـت ارا فادحــة  ظــل أ أ

شـهد شـهد   مـامـا  ,,الفـتالفـت  تجاهـل وقـصور حكـوتجاهـل وقـصور حكـو
اسة م  مختلف مراحله انت اسةقطاع التعل م  مختلف مراحله انت   قطاع التعل

ـــسب  ـــا فاضـــحا تمثلـــت  انخفـــاض  ـــسب وترد ـــا فاضـــحا تمثلـــت  انخفـــاض  وترد
  األمـر األمـر   وكـذاوكـذا,,  وهبـوط مخرجاتـهوهبـوط مخرجاتـه  النجـاحالنجـاح

ة الـــــ تفتقـــــر ا ة الـــــ تفتقـــــر االمؤســـــسات الـــــصح   المؤســـــسات الـــــصح
ورة لتأم ورة لتأمالمقومات والمستلزمات ال   المقومات والمستلزمات ال

ـة اجـات المتنام ـةاالحت اجـات المتنام ـضطر آالف ـضطر آالف   ممـاممـا,,  االحت
لــدان لــدانالعــراقي للـــسفر ا  ا   العــراقي للـــسفر ا  ا أخـــرى ســـن أخـــرى ســـن

عـــا ـــشفاء و ــا للعـــالج واال عـــاسطل ـــشفاء و ــا للعـــالج واال ـــة   سطل ـــة غالب غالب
ـة ـة الطب ـةالـشعب مـن نقـص الرعا ـة الطب   وثمـةوثمـة  ,,الـشعب مـن نقـص الرعا

اء الفــساد الــذي  ــ ــة عــن اس اء الفــساد الــذي قــصص مرع ــ ــة عــن اس قــصص مرع
ـات مدعومـة مـن قـوى متنفـذة ـات مدعومـة مـن قـوى متنفـذة مافماف  تقـودەتقـودە

ـــــق قطـــــع الط ـــــقو قطـــــع الط عـــــ مـــــسار التحقيـــــق عـــــ مـــــسار التحقيـــــق   و
اتـــب   وتتواطـــأوتتواطـــأ  ,,  القـــضاالقـــضا اتـــب كثـــ مـــن م كثـــ مـــن م

ش العـــــام مـــــع اهـــــة والمفـــــ ش العـــــام مـــــعال اهـــــة والمفـــــ الـــــوزارات الـــــوزارات   ال
ـس ات العامــة  ال ـسوالمـدي ات العامــة  ال عــ جــرائم عــ جــرائم   والمـدي

ــــة الفاســــدين حــــ ــــة الفاســــدين حــــالفــــساد وحما شــــغل شــــغل   الفــــساد وحما
ة   العراق مراتب متقدمة  المعايالعراق مراتب متقدمة  المعاي ة الدول الدول
ة وتفـاقم الفـس ـاب الـشفاف ة وتفـاقم الفـسلغ ـاب الـشفاف  جهـاز  جهـاز   ادادلغ

ألقـت االخفاقـات واألخطـاء ألقـت االخفاقـات واألخطـاء   وقـدوقـد......  الدولةالدولة
ظاللهـــــا ظاللهـــــاالمميتـــــة  ـــــاة قطاعـــــات   المميتـــــة  ـــــاة قطاعـــــات عـــــ ح عـــــ ح

ت ـــــس تالـــــشعب المختلفـــــة و ـــــس خـــــسائر خـــــسائر   الـــــشعب المختلفـــــة و
اهظـــة ـــة  لـــف ماد ة و اهظـــةـــ ـــة  لـــف ماد ة و ـــدو,,  ـــ ـــدوي أن أن   ي

ـشوة الفــوز  ـشوة الفــوز المتنفـذين وقـد أســكرتهم    المتنفـذين وقـد أســكرتهم 
منــــــــــــة عـــــــــــــ  ة واله ع ـــــــــــــ ــــــــــــات ال منــــــــــــة عـــــــــــــ االنتخا ة واله ع ـــــــــــــ ــــــــــــات ال االنتخا

ش   مجــــالسمجــــالس فعــــل التجيــــ ش المحافظــــات  فعــــل التجيــــ المحافظــــات 
المعـــارك والخـــصومات المعـــارك والخـــصومات   الطـــائ وافتعـــالالطـــائ وافتعـــال

اء ة واالت اس اءالس ة واالت اس عـ دور اقلـ محـدد عـ دور اقلـ محـدد   الس
ل لحـسبوا أن الـس م   حـسبوا أن الـس م مــسدود لتـداول ســل مــسدود لتـداول ســل

مــأزق المحاصــصة مــأزق المحاصــصة   للــسلطة والخــروج مــنللــسلطة والخــروج مــن
م الطــــــائ لمواقـــــــع م الطــــــائ لمواقـــــــعوالتقــــــس الـــــــسلطة الـــــــسلطة   والتقــــــس
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وة وةوالنفــوذ والــ داهمــت انتفاضــة داهمــت انتفاضــة   حــحــ,,  والنفــوذ والــ
اب الغاضــب قــوى الــسلطة اب الغاضــب قــوى الــسلطةالــش الغارقــة الغارقــة   الــش

ت ت اآلثـــام وزعزعـــت هـــدوءهم وحـــا    اآلثـــام وزعزعـــت هـــدوءهم وحـــا
ة ال تلـ حصوحصو رادة شـعب ة ال تلـ نهم وصدحت بـ رادة شـعب نهم وصدحت بـ

ع    ع سـاحات االحتجـاج والتظـاهر  جمـ سـاحات االحتجـاج والتظـاهر  جمـ
ألفهـا شـعبنا منـذ عقـود  هـادرةهـادرة ألفهـا شـعبنا منـذ عقـودلـم  إنهـا إنهـا   االاال,,  لـم 

ــــــات ــــــاتغــــــ مقطوعــــــة الــــــصلة مــــــع الحر   غــــــ مقطوعــــــة الــــــصلة مــــــع الحر
اط ـة  شـ اطاالحتجاج ـة  شـ ف  وو  22001111  االحتجاج فصـ   صـ

ــف  وو  22001155 ــفخ نــددت نــددت   الـالـ  22001188  خ
وع س القـضاء وتبـ مـ ـسي وعالفـساد و س القـضاء وتبـ مـ ـسي   الفـساد و

قوم ع مراجع قوم ع مراجعاصالح حق  ةاصالح حق  ةة العمل   ة العمل
ة والتخ عن مـنهج المحاصـصة  اس ة والتخ عن مـنهج المحاصـصة الس اس الس

ة   ولعـــلولعـــل,,  بنـــاء الدولـــةبنـــاء الدولـــة   ــــس ة ارتفـــاع  ــــس ارتفـــاع 
ة ع ـ ـات ال ةالمقاطعـة لالنتخا ع ـ ـات ال    عـام عـام  المقاطعـة لالنتخا

ـــر والفـــساد الـــ   وشـــبهاتوشـــبهات  22001188 و ـــر والفـــساد الـــ ال و ال
ل   حامــت حولهــا مــروراحامــت حولهــا مــرورا ــشك ل مفاوضــات  ــشك مفاوضــات 

ات ــــــس ــــــدة وال اتالحكومــــــة الجد ــــــس ــــــدة وال الــــــ الــــــ   الحكومــــــة الجد
حـ س وزراء ال  ف رئ ل حـأسفرت عن ت س وزراء ال  ف رئ ل   أسفرت عن ت

لمان ما جعله أداةدعم تمث دعم تمث  لمان ما جعله أداة ال غ غ    ال
ح ـذ برنـامج حكـو طمـ حفعالـة لتنف ـذ برنـامج حكـو طمـ   ومـاومـا,,  فعالـة لتنف

ــــــم  دد  أوســــــاط الــــــرأي العــــــام مــــــن تح ــــــم يــــــ دد  أوســــــاط الــــــرأي العــــــام مــــــن تح يــــــ
ـة مـن خـارج الحـدود  قـوىقـوى ـة مـن خـارج الحـدودخف مـ مـ   مـامـا....  خف

ن ـ نانتفاضة األول من  ـ   وتتمتهـاوتتمتهـا  22001199  انتفاضة األول من 
  ا أشـهر الحقـةا أشـهر الحقـة  واسـتمرارهاواسـتمرارها  1100  ||  2255  

ـــــة ـــــةهــــو قاعـــــدتها االجتماع اب   هــــو قاعـــــدتها االجتماع اب مـــــن الـــــش مـــــن الـــــش
شالمـــتحمس المكتـــوي المـــتحمس المكتـــوي  شمظـــالم التهمـــ   مظـــالم التهمـــ

ـــــــاب األمـــــــل طالـــــــة وغ ـــــــاب األمـــــــلوال طالـــــــة وغ والمـــــــشاركة والمـــــــشاركة   وال
ــــــة ــــــةالطالب ــــــضمنها حــــــضور   الطالب ــــــضمنها حــــــضور الواســــــعة و الواســــــعة و

عــث عــ عــث عــــسوي ي   إلحــداثإلحــداث,,  التفــاؤلالتفــاؤل  ــسوي ي
ا واعــادة بنــاء ات  النظــام الــس ا واعــادة بنــاءتغيـ ات  النظــام الــس   تغيـ

ة عــــــ أســــــس  اس ة عــــــ أســــــس منظومـــــة الــــــسلطة الــــــس اس منظومـــــة الــــــسلطة الــــــس
ــــــد تعــــــ   ومعــــــايومعــــــاي التأ ــــــدة و  ــــــد تعــــــ جد التأ ــــــدة و  جد

ا الـــ   اســقاط منظومـــةاســقاط منظومـــة الم الـــس ا الـــ ســـاال الم الـــس ســـاال

وانخراطهـــــا  وانخراطهـــــا    هاهاتكــــشف زفهـــــا وخــــداعتكــــشف زفهـــــا وخــــداع
ــة ــةالفــساد والفــ الداخل والــنفخ  أوتــار والــنفخ  أوتــار   الفــساد والفــ الداخل

ـــة المقيتـــة والفـــشل ـــة المقيتـــة والفـــشلالطائف  بنـــاء دولـــة  بنـــاء دولـــة   الطائف
طهــــــــا طهــــــــاالمواطنــــــــة والمؤســــــــسات وتف   المواطنــــــــة والمؤســــــــسات وتف

ة ةالمصالح الوطن   ما تكشف هذا الدورما تكشف هذا الدور  المصالح الوطن
ــــــشدد ــــــشددالتــــــضل واألصــــــو الم لـــــــدى لـــــــدى   التــــــضل واألصــــــو الم

االخــوان المــسلم  مــ الــ االخــوان المــسلم  مــ الــ   جماعــةجماعــة
ي    عـــان مـــاعـــان مـــا ي  أســـقطها الـــشعب المـــ أســـقطها الـــشعب المـــ

ةانتانت ح ةفاضـــــته التـــــصح ح ـــــران  فاضـــــته التـــــصح ـــــران ح    ح
قينـا......22001133 قينـاو ن األول   و ــ ن األول أن انتفاضــة  ــ أن انتفاضــة 

ـسب ا اإلرث ـسب ا اإلرثتن فـا لـشعبنا لعقـود   تن فـا لـشعبنا لعقـود ال ال
س لـــــة منــــــذ تأســـــ سط لـــــة منــــــذ تأســـــ ــــــة   ط ــــــة الدولــــــة العراق الدولــــــة العراق

تقالل تقاللســـالحديثـــة مـــن أجـــل اال ا   ســـالحديثـــة مـــن أجـــل اال ا الـــس الـــس
مـــة ـــاة الحـــرة ال مـــةوالتقـــدم والح ـــاة الحـــرة ال وتمثـــل وتمثـــل   والتقـــدم والح

  اضــــــــافة خالقـــــــــة ا نـــــــــضال القـــــــــوىاضــــــــافة خالقـــــــــة ا نـــــــــضال القـــــــــوى
ة من أجل بناء الدو مقراط ة من أجل بناء الدوالد مقراط ةالد ةلة المدن   لة المدن

ة دولة المواطنة والمؤسسات مقراط ة دولة المواطنة والمؤسساتالد مقراط   الد
ــــد ــــة الــــضامن الوح ــــدوالعدالــــة االجتماع ــــة الــــضامن الوح   والعدالــــة االجتماع

  ......  لتحقيق مطامح شعبنالتحقيق مطامح شعبنا
عــد عــدو ــدا مــا   و ــدا مــا أشــهر مــن انتفاضــة الــشعب  أشــهر مــن انتفاضــة الــشعب 

ا اــان عــص أن أن   اذاذ,,  عــ التحقــق ممكنــاعــ التحقــق ممكنــا  ــان عــص
ـة م ـه قـوى اقل ـةالنظـام الـذي تواطـأت عل م ـه قـوى اقل   النظـام الـذي تواطـأت عل

ــــة ونفــــذە فــــاعلون محليــــون هــــو اآلن  ــــة ونفــــذە فــــاعلون محليــــون هــــو اآلن ودول ودول
ـد ـدق طراب و  ق طراب وضـاال مـا,,  التحـولالتحـولضـاال مـاف الطغمـة الطغمـة   ف

ة ل مة وقاعدتها الطف ةالحا ل مة وقاعدتها الطف ة   الحا وقراط ة والب وقراط والب
ل بتـــوجس ل بتـــوجستنظـــر ا المـــستق   وخـــوفوخـــوف  تنظـــر ا المـــستق

المطالــب العادلــة للمحتجـــ   فــفــ,, المطالــب العادلــة للمحتجـــ ّتقــر  ّتقــر 

ـذ مـؤامرة   وو نف ـذ مـؤامرة مواقـف أخـرى تـتهمهم ب نف مواقـف أخـرى تـتهمهم ب
ـــة ـــةخارج ـــة  خارج ـــةمعاد لـــم تتـــورع عـــن لـــم تتـــورع عـــن   وو,,  معاد

ـل ـلاستخدام الـسالح الـ والقنا ـة   استخدام الـسالح الـ والقنا ـة الدخان الدخان
ـذ أعمـال ن وتنف ـذ أعمـالضـد المتظـاه ن وتنف ــة   ضـد المتظـاه ــة هجوم هجوم

مــــا جــــرى  ــــسقة ضــــد التجمعــــات  مــــا جــــرى م ــــسقة ضــــد التجمعــــات    م
ة ــــ ــــة وال غــــداد و النا ةالــــسنك ب ــــ ــــة وال غــــداد و النا   الــــسنك ب
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دد أنـــصارها  الء والنجـــف ولـــم يـــ دد أنـــصارها وكــ الء والنجـــف ولـــم يـــ   وكــ
ــــــــال للناشــــــــط  ت ــــــــال للناشــــــــط غممارســــــــة الخطــــــــف واال ت غممارســــــــة الخطــــــــف واال

قتـل زهـاء  وقـدوقـد,,  المـدنيالمـدني ت  قتـل زهـاءـس ت    770000  ـس
د دشــه ن ألــف مــواطن    شــه ــ مــن عــ ن ألــف مــواطن  وأ ــ مــن عــ وأ

ــــام الدســــتور الــــذي   ٍتعــــد ســــافرٍتعــــد ســــافر ــــام الدســــتور الــــذي عــــ أح عــــ أح
ــــة التظــــاهر ــــة التظــــاهركفــــل ح اب وعــــ   كفــــل ح اب وعــــ واال واال

سان ادىء حقوق اال سانم ادىء حقوق اال نهض الحلم نهض الحلم   لقدلقد,,  م
ــة انــت مغي ە وتملــك فئــات  ــةمــن أ انــت مغي ە وتملــك فئــات  عــن عــن   مــن أ

ا االحقل الس   ّاستطاعت أن تهز نظاماّاستطاعت أن تهز نظاما  الحقل الس
ـــــــــــــــــــــــا بوســـــــــــــــــــــــائل العنـــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــا بوســـــــــــــــــــــــائل العنـــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــ محم محم

ودوالر ودوالروالبــ فــضال عــن وســائل وأســلحة فــضال عــن وســائل وأســلحة   والبــ
ـــــــــة انــــــــات المواز ـــــــــةال انــــــــات المواز ات   ال ـــــــــش ات مـــــــــن مل ـــــــــش مـــــــــن مل
ـة....  وجماعـات مـسلحةوجماعـات مـسلحة ـةالعف ـدت   العف ـدت الـ ت الـ ت

القـــــوى القـــــوى   ِ لـــــم تـــــالق مـــــنِ لـــــم تـــــالق مـــــنفيهـــــا االنتفاضـــــةفيهـــــا االنتفاضـــــة
ـا اف ة عـ اختالفهـا تفهمـا  اس ـاالـس اف ة عـ اختالفهـا تفهمـا  اس   واذواذ,,  الـس

نظـــــــرون اليهــــــــا  الميون و ص بهـــــــا اال نظـــــــرون اليهــــــــا ســـــــيـــــــ الميون و ص بهـــــــا اال ســـــــيـــــــ
ض خـار مـستخدم   عع ض خـار مـستخدم أنها أثر لتحـ أنها أثر لتحـ

ـل منهـا واالنتقـاص مـن   نعوتـانعوتـا ـل منهـا واالنتقـاص مـن وأوصـافا للن وأوصـافا للن
ة   رســـالتهارســـالتها اس ــــة الــــس ة  تــــصحيح العمل اس ــــة الــــس  تــــصحيح العمل

ـــسار الــــ   فــــإنفــــإن,,  واعـــادة بنائهـــاواعـــادة بنائهـــا ـــسار الــــ قـــوى ال قـــوى ال
امهــا   اضــةاضــةشــاركت  أحــداث االنتفشــاركت  أحــداث االنتف امهــا منــذ أ منــذ أ

ـــــازا منهـــــا لمــــــصالح ـــــازا منهـــــا لمــــــصالحاألو انح الــــــشعب الــــــشعب   األو انح
وعة فوجئـــــــــــــــــــــت   وعة فوجئـــــــــــــــــــــت  والمطالـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــ والمطالـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــ

اســــــح   األخـــــرىاألخـــــرى اســــــح بهـــــذا الـــــزخم الـــــشع ال بهـــــذا الـــــزخم الـــــشع ال
ـــــة ـــــةوالـــــروح االقتحام  مقارعـــــة ســـــلطة  مقارعـــــة ســـــلطة   والـــــروح االقتحام

ــة والفــشل ع ــة والفــشلالفــساد والت ع اب   اذاذ,,  الفــساد والت اب ان شــ ان شــ
ــدفع ــدفع   الفئــات الوســ والمفقــرة هــو مــنالفئــات الوســ والمفقــرة هــو مــن

ـوا متل ـوابهـا دون أن  متل ا أو  بهـا دون أن  اسـ ـا س ا أووع اسـ ـا س ـا   وع ـا فك فك
ــا أ ــا أاف وري أواف ل الــ ــد ــة ال وري أوو رؤ ل الــ ــد ــة ال القــدرة القــدرة   و رؤ

ة م الحـشود الـشعب ةع تنظ م الحـشود الـشعب ذلـك ذلـك   ولعـلولعـل,,  ع تنظ
ل مارســـته ــــل وتــــضل داد ط ل مارســـتهثمـــرة اســــ ــــل وتــــضل داد ط   ثمـــرة اســــ

ة وتــــــدم  ات اعــــــالم وقنــــــوات فــــــضائ ة وتــــــدم شــــــ ات اعــــــالم وقنــــــوات فــــــضائ شــــــ
م والثقافـــة وتغــــول الفكــــر   ممـــنهجممـــنهج م والثقافـــة وتغــــول الفكــــر للتعلــــ للتعلــــ

ت   الطـــائالطـــائ ــــ ـــا الـــ اب اع اله ت والــــ ــــ ـــا الـــ اب اع اله والــــ
اع  اع الـــ الحقـــل المجــــتم ا دوافــــع الحقـــل المجــــتم ا دوافــــع   الـــ

ـــة ـــات أث ـــةوغا ـــات أث قة  وغا قةضـــ تمـــردت تمـــردت   لقـــدلقـــد....  ضـــ
  الجمـــــاه عـــــ الوضـــــع المـــــزري الـــــذيالجمـــــاه عـــــ الوضـــــع المـــــزري الـــــذي

عـــــــــــد اســــــــــــقاط  عـــــــــــد اســــــــــــقاط عاشـــــــــــته لـــــــــــسنوات خلــــــــــــت  عاشـــــــــــته لـــــــــــسنوات خلــــــــــــت 
ــة ــةالدكتاتور فعــل خــار دون أن تكـــون فعــل خــار دون أن تكـــون   الدكتاتور

لـــــورة لـــــورةقـــــادرة عـــــ  حـــــل   قـــــادرة عـــــ  ل الـــــذي  ـــــد حـــــل ّال ل الـــــذي  ـــــد ّال

التها التهامش عاطلة عن العمل دون أن عاطلة عن العمل دون أن   فف,,  مش
ح الحلــــول ح الحلــــولتطـــ حة   تطـــ حة والمعالجــــات الــــصح والمعالجــــات الــــصح

طالــة لة ال طالــةلمـش لة ال ــة  لمـش ــةالمليون تتطلــع تتطلــع   وو,,  المليون
لــــة دون أنلبنــــاء منظومــــة سلبنــــاء منظومــــة س د ة  لــــة دون أناســــ د ة    اســــ

اتهــا اتهــاتحــدد خصائــصها ومرجع ــة  تحــدد خصائــصها ومرجع ــةالفك   الفك
ة اس ةوالــس اس ح اآلن   الـــسؤالالـــسؤال....  والــس طـــ ح اآلن الـــذي  طـــ الـــذي 

د ثورات ع ح  ان قد ط د ثوراتو ع ح  ان قد ط يع العر  و يع العرال   ::  ال
ـــسار انفجـــار الثـــورات   لمـــاذالمـــاذا ـــسار انفجـــار الثـــورات لـــم يتوقـــع ال لـــم يتوقـــع ال

ة ؟ أ ألنهـــم ارتهنـــوا   واالنتفاضـــاتواالنتفاضـــات ة ؟ أ ألنهـــم ارتهنـــوا الـــشعب الـــشعب
ا المنطــق ســ اسة    لمنطــق ســ الـــس عــ إال  اسة  ال  الـــس عــ إال  ال 

ولــــة والــــسلطة ولــــة والــــسلطة أي الدأي الد  مــــستواها الرســــمــــستواها الرســــ
كـن الوضــع   وو,,  واألحـزابواألحـزاب اسة لـم  كـن الوضــع الـس اسة لـم  الـس

ـــــة الثـــــورة ان م ـــــة الثـــــورةــــ ب ان م أو انخـــــراط قـــــوى أو انخـــــراط قـــــوى   ــــ ب
ا ك الــس ــدة  المعــ اجد ك الــس ــدة  المعــ ــان   جد ــان ولــذا مــا  ولــذا مــا 

الح كهـدف أعـ ح هـو اال الح كهـدف أعـصـطـ ح هـو اال قـاء   صـطـ قـاء مـع ا مـع ا
ة عـــ حالهـــا اس ة عـــ حالهـــاالتوازنــات الـــس اس كـــ   التوازنــات الـــس كـــ وال وال

ــذ المحاصــصة افحــة الفــساد ون ــذ المحاصــصةعــ م افحــة الفــساد ون   عــ م
ومجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة اجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات  الحقـــــــــــــــــــــــــــــــل ومجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة اجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات  الحقـــــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــات   يياالقتـــصاداالقتـــصاد ل قـــانون االنتخا ـــات وتعـــد ل قـــانون االنتخا وتعـــد
ـاس    أيأي,,  ا ذلـكا ذلـك  واالحـزاب ومـاواالحـزاب ومـا ـاس  االنح االنح

ا دون الحقــل ا دون الحقــلالحقــل الــس المجـــتم المجـــتم   الحقــل الــس
ب ــس ــه االحتقـــان  م ف ا بالــذي يــ ــس ــه االحتقـــان  م ف ا الفقـــر الفقـــر   الــذي يــ

طالـــــــة وتـــــــردي الخـــــــدمات العامـــــــة طالـــــــة وتـــــــردي الخـــــــدمات العامـــــــةوال   وال
ـــاس,, ـــاساالنح فقـــد   االنح ا  فقـــد  المـــستوى الـــس ا   المـــستوى الـــس

عــــة   القــــدرة عــــ فهــــمالقــــدرة عــــ فهــــم عــــة واقــــع النــــاس وطب واقــــع النــــاس وطب
التهم وهــــو مــــا فــــرض التهم وهــــو مــــا فــــرضمــــش توقــــع توقــــع أن ال تأن ال ت  مــــش
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ة حــدوث الثــورات اس ة حــدوث الثــوراتالنخــب الــس اس ألنهــا ألنهــا   النخــب الــس
    لــــم تكــــن تــــتلمس االحتقـــــان المتنــــالــــم تكــــن تــــتلمس االحتقـــــان المتنــــا

ـست,,  المجتمـعالمجتمـع ـستول مـا   عـعـ  ول ـة  اف مـا معرفـة  ـة  اف معرفـة 
ـه المحرومـون ـه المحرومـونعان والعـاطلون عـن العمـل والعـاطلون عـن العمـل   عان

ــــاة المهمــــش ــــاة المهمــــشونمــــط ح  حــــزام الفقــــر  حــــزام الفقــــر   ونمــــط ح
ـة المـدن العراق ط  حـ ـةالـذي  المـدن العراق ط  حـ انـت انـت   فـإذافـإذا,,  الـذي 

ــدأ مــن الدولـــة والــسلطة فــإن ــدأ مــن الدولـــة والــسلطة فــإناألحــزاب ت   األحــزاب ت
شالـــــــشعب يالـــــــشعب ي شـــــــدأ مـــــــن الواقـــــــع المعـــــــ   ـــــــدأ مـــــــن الواقـــــــع المعـــــــ

ـــات,, ـــاتالمتطل ــــسبق الميــــول   المتطل ــــة  ــــسبق الميــــول البيولوج ــــة  البيولوج
ـــار ـــارواألف علمنـــا الفهـــم   واألف مـــا  ـــارات  علمنـــا الفهـــم واالخت مـــا  ـــارات  واالخت
ــــخ  المــــاديالمــــادي ــــخللتــــار تالتحـــــوال تالتحـــــوال   وانوان,,  للتــــار

اسات الـــ أدت ا تمركـــز اسات الـــ أدت ا تمركـــزوالـــس وة   والـــس وة الـــ الـــ
ــدة أدت  األخــرى ــروز فئــات جد ــدة أدت  األخــرىو ــروز فئــات جد ا ا   و
جعلهـا ة ممــا  قــات الــشعب جعلهـاافقـار الط ة ممــا  قــات الــشعب غــ غــ   افقـار الط

ش ا أمـــد غـــ ش ا أمـــد غـــقـــادرة عـــ العـــ    منظـــور منظـــورقـــادرة عـــ العـــ
غــــــ الممكــــــن أن يتحقــــــق تغيــــــ غــــــ الممكــــــن أن يتحقــــــق تغيــــــ   ومـــــنومـــــن,,

ة   حقــ مــن خــاللحقــ مــن خــالل ع ــ ــات ال ة االنتخا ع ــ ــات ال االنتخا
ـــات ـــاتوعـــ وفـــق اآلل المعتمـــدة لـــسنوات المعتمـــدة لـــسنوات   وعـــ وفـــق اآلل

والبـــــ والبـــــ   خلـــــت دون نقـــــض المؤســـــساتخلـــــت دون نقـــــض المؤســـــسات
عات المؤســــسة ــــ عات المؤســــسةالقائمــــة وال ــــ واعــــادة واعــــادة   القائمــــة وال
ـــة ـــل الفئـــات الثور ـــةبنائهـــا مـــن ق ـــل الفئـــات الثور ودون أن ودون أن   بنائهـــا مـــن ق

ة ارات المع لور األحزاب والت ةت ارات المع لور األحزاب والت عن روح عن روح   ت
المرحلـــة المرحلـــة    تحمـــل مطالبهـــا وان تحمـــل مطالبهـــا وانالثـــورة الـــالثـــورة الـــ

ــة الـــ نتطلـــع اليهـــا  ــة الـــ نتطلـــع اليهـــا االنتقال مـــن أجـــل مـــن أجـــل   االنتقال
ــد أي القطــع مــع المنظومــة التحد ــد أي القطــع مــع المنظومــةذلــك  التحد   ذلــك 
انتهـــا ـــت افالســـها وخ ة الـــ ث اس انتهـــاالـــس ـــت افالســـها وخ ة الـــ ث اس   الـــس

ٍلمــــصالح الـــــشعب والــــوطن وتدشـــــ عهـــــد ٍلمــــصالح الـــــشعب والــــوطن وتدشـــــ عهـــــد 
ـد ـدجد ـل   ينطلـقينطلـق    ......  جد لـة  تحل ـل سـالمة ك لـة  تحل سـالمة ك

يـــع العـــر يـــع العـــرثـــورات ال مـــن فهـــم األســــاس مـــن فهـــم األســــاس   ثـــورات ال
ل  ــــــش ل االقتـــــصادي الـــــذي  ــــــش ــــــار   عـــــدعـــــداالقتـــــصادي الـــــذي  ــــــار انه انه

وع التحـــــــرري العـــــــر وتحقـــــــق وع التحـــــــرري العـــــــر وتحقـــــــقالمــــــ   المــــــ
كـ عـ ـ مـن ال كـ عـاالنفتـاح االقتـصادي أ ـ مـن ال   االنفتـاح االقتـصادي أ

ـــــــــــــــــــــــــــــة وموجـــــــــــــــــــــــــــــة  داد والدكتاتور ـــــــــــــــــــــــــــــة وموجـــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــاال داد والدكتاتور ســـــــــــــــــــــــــــــاال

ـة ـةالدمقراط ـار المنظومـة   الدمقراط ـت انه ـار المنظومـة الـ أعق ـت انه الـ أعق
ة ا ةشــاال ا نــت   شــاال نــت ألن موجــة الدمقرطــة اق ألن موجــة الدمقرطــة اق

لــة لــةالل ش   الل ـــالتهم ة الــ أتــت  ش االقتــصاد ـــالتهم ة الــ أتــت  االقتــصاد
حت ســــمة   واالفقــــارواالفقــــار طالــــة الــــ أصــــ حت ســــمة وال طالــــة الــــ أصــــ وال

لــدانعامــعامــ لــدانة  ال ــ   ة  ال ــة المــصنفة األ ــ الع ــة المــصنفة األ الع
ــشا وفقــرا ــشا وفقــراتهم طالــة  العـــالم  تهم ة  ــس طالــة  العـــالمو ة  ــس   و

ـات,, ـاتو س,,  الـنمط االقتــصاديالـنمط االقتــصادي  و سولـ نمــط نمــط   ولـ
ـــسم,,  االنتـــاجاالنتـــاج ـــسمي عـــد أن أفـــ   ي ـــة  ع عـــد أن أفـــ ال ـــة  ع ال

عوامــل أخــرى عوامــل أخــرى   أوأو""  االنفتــاح االقتــصادياالنفتــاح االقتــصادي
ـــالعراق ـــالعراقتتـــصل  ـــل البـــ   اا  ""  تتـــصل  ـــل البـــ تـــدم  تـــدم 

ة فقط س الصناع ة فقطالمنتجة ل س الصناع ـة   المنتجة ل ـة ل الزراع ل الزراع
طالــة   ت تــصاعد معـدالت تــصاعد معـدالوهـو مـا أدى اوهـو مـا أدى ا طالــة ال ال

ل غــــ مــــسبوق والتفــــاوت ــــش ل غــــ مــــسبوق والتفــــاوتوالفقــــر  ــــش   والفقــــر 
  الطــــ الــــصارخ واالرتفــــاع الجنــــو الطــــ الــــصارخ واالرتفــــاع الجنــــو 

لة  لة أســـعار الــــسلع والخــــدمات وتفــــاقم مــــش أســـعار الــــسلع والخــــدمات وتفــــاقم مــــش
حنا جـــزءا مـــن عـــالم   الـــسكنالـــسكن حنا جـــزءا مـــن عـــالم عـــد أن أصـــ عـــد أن أصـــ
ة   هكـذاهكـذا,,  العولمةالعولمة تلـة األساسـ حت ال ة أصـ تلـة األساسـ حت ال أصـ

اتــــت   مـــن الـــشعب مهمـــشةمـــن الـــشعب مهمـــشة اتــــت ومحرومـــة و ومحرومـــة و
ــــاة ش ح ــــة محــــدودة تعــــ ــــاةأقل ش ح ــــة محــــدودة تعــــ مــــا   أقل ــــذخ  مــــا ال ــــذخ  ال

ارةأصأص ات االحت ارةحت ال ات االحت ة  حت ال ال ةماال ال   ""  ماال
ـد   ـدالقطـاع الـنف عـ وجـه التحد   ""  القطـاع الـنف عـ وجـه التحد

قـــة   تنهــبتنهــب لت ط ــش ـــستطيع و قـــة قــدر مــا  لت ط ــش ـــستطيع و قــدر مــا 
ة ةرأســمال ــة الطــابع تعتمــد   رأســمال او نهــا ماف ــة الطــابع تعتمــد ول او نهــا ماف ول

مــن خـــالل قنــوات االقتـــصاد مــن خـــالل قنــوات االقتـــصاد   عــ النهــبعــ النهــب
ــــة   الــــ و العالقــــةالــــ و العالقــــة ــــة مــــع الطغــــم المال مــــع الطغــــم المال

ـــــة ال ـــــةماال ال ـــــد,,**  ماال ـــــدال مـــــن العــــــودة ا مـــــن العــــــودة ا   ال
ة لفهـــ ة لفهـــالماركـــس واالنتفاضـــات واالنتفاضـــات   م الثـــوراتم الثـــوراتالماركـــس

ة فـــــ تنطلـــــق مـــــن االقتـــــصاد ة فـــــ تنطلـــــق مـــــن االقتـــــصادالـــــشعب   الـــــشعب
ة اس ـل الظــواهر الـس قـات  تحل ةوالط اس ـل الظــواهر الـس قـات  تحل   والط

ـــاة ـــة و تنظـــر ا أثرهــــا  ح ـــاةوالثقاف ـــة و تنظـــر ا أثرهــــا  ح   والثقاف
ــــــــــــــــــــــالنظر ا  تفــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــالنظر ا المجتمــــــــــــــــــــــع دون اال تفــــــــــــــــــــــاء  المجتمــــــــــــــــــــــع دون اال

ـــــة ومـــــا   المؤســـــساتالمؤســـــسات وقراط ـــــة ومـــــا والبـــــ الب وقراط والبـــــ الب
ـالمجتمع ـالمجتمعيتـصل  ا  يتـصل  االـس   لـذالـذا,,""  الدولـةالدولـة""  الـس
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اع الط حاجة ا دراسة ال اع الطنحن  حاجة ا دراسة ال     نحن 
ة اله المختلفة والتناقضات االجتماع ةأش اله المختلفة والتناقضات االجتماع   أش
ــات متعارضــة ــل عــ ثنائ ــات متعارضــةوتجنــب التع ــل عــ ثنائ   وتجنــب التع

س,,  علمـاعلمـا  ||  اسالاسال,,  ديدي  ||مدمد:: سوتكـ   وتكـ
ــات   وو,,  النـضال  ظاللهــا حــسبالنـضال  ظاللهــا حــسب ــات ثنائ ثنائ

جــــذورها  الحقــــل الثقــــا ب  جــــذورها  الحقــــل الثقــــاتــــ ب  وال وال   تــــ
معانـــــاة القطاعـــــات ة لهـــــا  ـــــا معانـــــاة القطاعـــــاتصـــــلة م ة لهـــــا  ـــــا   صـــــلة م

ة  اسات االقتـــــــــــصاد رة مــــــــــن الــــــــــس ة المتــــــــــ اسات االقتـــــــــــصاد رة مــــــــــن الــــــــــس المتــــــــــ
عد  للحكوماتللحكومات ة  عدالمتعاق ة  ــها  22000033  المتعاق ــهاورك   ورك

ـــــــــــــ  ـــــــــــــدة و ت ـــــــــــــة الجد ال ـــــــــــــ موجـــــــــــــة اللي ـــــــــــــدة و ت ـــــــــــــة الجد ال موجـــــــــــــة اللي
ف الهـ لالقتـصاد   الخصخصةالخصخصة ف الهـ لالقتـصاد والتكي والتكي
ـدة   ٍالعـرا كحـٍلالعـرا كحـل الته المزمنـة والعد ـدة لمـش الته المزمنـة والعد لمـش
نمــا أهــدرت نمــا أهــدرتب األمــوال الطائلــة المتحــصلة األمــوال الطائلــة المتحــصلة   ب

لــــــسنوات عــــــدة  لــــــسنوات عــــــدة    مــــــن عوائــــــد الــــــنفطمــــــن عوائــــــد الــــــنفط
ــة وقنــوات انفــاق وعات وهم ــة وقنــوات انفــاقمــ وعات وهم ــذ ــذ   مــ

ـــــةعــــ جهـــــاز الدولـــــة المتـــــضخم عــــ جهـــــاز الدولـــــة المتـــــضخم  ـــــةوتنم   وتنم
ة وقراط ة من الفئات الب ةقاعدة اجتماع وقراط ة من الفئات الب   قاعدة اجتماع

ــــــــــــات هــــــــــــدر  ــــــــــــة تعتــــــــــــاش عــــــــــــ آل ل ــــــــــــات هــــــــــــدر والطف ــــــــــــة تعتــــــــــــاش عــــــــــــ آل ل والطف
ط  عشواعشوا طغ منض ـات   والوال,,  غ منض ـات تتوفر معط تتوفر معط

ــارات ات المل قــة عــن مــص عــ ــاراتدق ات المل قــة عــن مــص عــ مــن مــن   دق
انـات انـاتالـدوالرات الـ جـرى انفاقهـا دون ب   الـدوالرات الـ جـرى انفاقهـا دون ب

ــات  افحــة الفــساد آلل ــات واضــحة وتخــضع م افحــة الفــساد آلل واضــحة وتخــضع م
والمحاصصة ألن المتورط فيهـا والمحاصصة ألن المتورط فيهـا   التوافقالتوافق
ا   طــــابطــــابمـــن أقمـــن أق ا الــــسلطة والنفــــوذ الــــس الــــسلطة والنفــــوذ الــــس

اهـــــة   ليتعطــــل دور القـــــضاءليتعطــــل دور القـــــضاء اهـــــة وهيئـــــات ال وهيئـــــات ال
نما روائح الفساد تزم نما روائح الفساد تزمب   ......  األنوفاألنوف  ب

ن  فجـرتفجـرت ـ نانتفاضـة  ـ العـراق العـراق     22001199  انتفاضـة 
ــــة  ولبنــــانولبنــــان ــــةجــــدال  األوســــاط الثقاف   جــــدال  األوســــاط الثقاف

اتها ة وتنوعــــــت مـــــــسم اس اتهاوالــــــس ة وتنوعــــــت مـــــــسم اس أ أ   والــــــس
أم ثــورة أم حــراك شــع ؟هنــاك أم ثــورة أم حــراك شــع ؟هنــاك   انتفاضــةانتفاضــة
مـد مـّدمـن  دلوج  ّمـن  ـشحنة ا دلوجالمــصطلحات  ـشحنة ا ــة ــة المــصطلحات 

جهـــــــدا  تأمـــــــل مـــــــسار جهـــــــدا  تأمـــــــل مـــــــسار   دون أن ينفـــــــقدون أن ينفـــــــق
ـــه  الحـــدث والعنفـــوان الـــذيالحـــدث والعنفـــوان الـــذي ـــدى ف ـــهت ـــدى ف   ت

القــول أنهــا انتفاضــة وثــورة وحــراك القــول أنهــا انتفاضــة وثــورة وحــراك   مكـنمكـن,,
ل الـذي   فف  ,,  معامعا   آن آن ل الـذي انتفاضة  الـش انتفاضة  الـش

ـــشاط ـــشاطاتخـــذە هـــذا ال متمـــثال  التظـــاهر متمـــثال  التظـــاهر   اتخـــذە هـــذا ال
ال المـشاركة ال المـشاركةالشامل وأشـ ة  الشامل وأشـ ةالـشعب   وو,,  الـشعب

جـــــري تعبـــــ عـــــن مـــــستوى  جـــــري تعبـــــ عـــــن مـــــستوى حـــــراك ألن مـــــا  حـــــراك ألن مـــــا 
ة و ثـــورة والتوالت  مـــن اإلرادةمـــن اإلرادة ة و ثـــورة عبئـــة الـــشعب عبئـــة الـــشعب

ـــشاط ـــشاطألنهــا  ـــستهدف اســـقاط منظومـــة ـــستهدف اســـقاط منظومـــة   ألنهــا 
ت  ـس ة  اس ت س ـس ة  اس ـادة الفقـر والحرمـان   س ـادة الفقـر والحرمـان ز ز

ش ؤس الع شوالفساد و ؤس الع ـدە األو   ,,  والفساد و ـدە األو تحد تحد
قة  أنه حراك له جذورە أنه حراك له جذورە  قةالسنوات الـسا   السنوات الـسا

ـن  ""  22001188,,  22001155,,  22001111  العراقالعراق  "" ـنل   ل
عنفوانــــــــــــه وزخمــــــــــــه واندفاعــــــــــــه المثــــــــــــابر  عنفوانــــــــــــه وزخمــــــــــــه واندفاعــــــــــــه المثــــــــــــابر  

قاطها عـ الــسلطة والتـصدعـ الــسلطة والتـصد  التمـردالتمـرد قاطها ســي إل ســي إل
ة   جعلـــه ثـــورةجعلـــه ثـــورة ل تظـــاهرات شـــعب ة  شـــ ل تظـــاهرات شـــعب  شـــ

اب ابعارمـــــة قوامهـــــا الـــــش  محافظـــــات  محافظـــــات   عارمـــــة قوامهـــــا الـــــش
غــداد ــضمنها العاصــمة  ــدة  غــدادعد ــضمنها العاصــمة  ــدة    اتخــذاتخــذ  عد

ـــــة الموجـــــات ـــــة الموجـــــاتصـــــورة االنتفاضـــــة متوال   صـــــورة االنتفاضـــــة متوال
ط بتوقيتـــات ط بتوقيتـــاتوالحـــضور المتجـــدد المـــرت   والحـــضور المتجـــدد المـــرت

واشـــــــــــــــــــــعارات عـــــــــــــــــــــ وســـــــــــــــــــــائل التواصـــــــــــــــــــــل واشـــــــــــــــــــــعارات عـــــــــــــــــــــ وســـــــــــــــــــــائل التواصـــــــــــــــــــــل 
س,,  االجتمـااالجتمـا سلـ تـ الثـورة   لـ تـ الثـورة محتمـا أن ت محتمـا أن ت

ــــ  أو حــــ أن تكــــونأو حــــ أن تكــــون ــــشــــاملة  ل قطاعــــات ل قطاعــــات شــــاملة 
الد ــــل مــــدن الــــ الدالمجتمــــع و ــــل مــــدن الــــ س  ,,المجتمــــع و سولــــ   ولــــ

مة ورة أن تقوض عالقات انتاج قد مةال ورة أن تقوض عالقات انتاج قد   ال
ـــــدة انهـــــا عالقـــــات انتـــــاج جد ـــــدةّلتحـــــل م انهـــــا عالقـــــات انتـــــاج جد   ّلتحـــــل م

س,, سولــ مفــردە أو   ولــ قودهــا حــزب  مفــردە أو لزامــا أن  قودهــا حــزب  لزامــا أن 
أحـــــزاب منتظمـــــة  تحـــــالف أحـــــزاب منتظمـــــة  تحـــــالف   مجموعـــــةمجموعـــــة

ا اس ة أو   الثوراتالثورات,,  س ة أو مكن أن تكون عف مكن أن تكون عف
م   والنقلـةوالنقلـة  ,,  منظمـةمنظمـة ـة ا التنظـ م مـن العف ـة ا التنظـ مـن العف

ة وقـــدرة   ازنازنتقررهـــا مـــوتقررهـــا مـــو اس ة وقـــدرة القـــوى الـــس اس القـــوى الـــس
وعها   االنتفاضــــــة عــــــاالنتفاضــــــة عــــــ وعها المــــــ  مــــــ المــــــ  مــــــ

  ::  الثوري وتحقيق أهدافهاالثوري وتحقيق أهدافها
ة  سالمةسالمة** ةكیل ورة  زمنزمن::  كیل ورةالث ات....  الث اتاألزم ى  األزم ىوالفرضیات األول   ||  والفرضیات األول

    22001155  الھاللالھالل  كتابكتاب
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ـــة  " " جـــاجـــا""ــ الموقـــع األلمـــا لمجلـــة ــ الموقـــع األلمـــا لمجلـــة  ك ـــسارة اال ـــة  مال ك ـــسارة اال  اذار  اذار 2929مال

نــــا 20212021 ــــة المعروفــــة ن ك ــــسارة اال ة ال ا مــــع الشخــــص نــــا م حــــوارا ضــــاف ــــة المعروفــــة ن ك ــــسارة اال ة ال ا مــــع الشخــــص م حــــوارا ضــــاف
ا واالجتمـــــــــا   اع الــــــــس ـــــــــه قراءتهــــــــا للوحــــــــة الـــــــــ ـــــدمت ف نــــــــر قـــ ا واالجتمـــــــــا  ت اع الــــــــس ـــــــــه قراءتهــــــــا للوحــــــــة الـــــــــ ـــــدمت ف نــــــــر قـــ ت
ات الـــــ  ـــــه، واهـــــم األســـــئلة والتحـــــد ـــــسار ف ـــــات المتحـــــدة ودور ال ات الـــــ الوال ـــــه، واهـــــم األســـــئلة والتحـــــد ـــــسار ف ـــــات المتحـــــدة ودور ال الوال

ة او تلك شأن هذە القض اينات ب قواە  ة او تلكتواجهه، والت شأن هذە القض اينات ب قواە    ..تواجهه، والت
  

ـــل ان نقـــدم عرضـــا ألهـــم ال ـــل ان نقـــدم عرضـــا ألهـــم الوق موضـــوعات موضـــوعات وق
الـــــدروس  الـــــدروس الـــــواردة  الحـــــوار مـــــع خالصـــــة  الـــــواردة  الحـــــوار مـــــع خالصـــــة 
ــد ان  ارة اليهــا، بـودي التأ مكــن اإل ــد ان شـالـ  ارة اليهــا، بـودي التأ مكــن اإل شـالـ 
ــــــــــس تتحــــــــــرك حــــــــــدودە  ــــــــــسار مفهــــــــــوم  ــــــــــس تتحــــــــــرك حــــــــــدودە ال ــــــــــسار مفهــــــــــوم  ال
ـدرجات مختلفــة مــن قــارة ا اخــرى ومــن ـدرجات مختلفــة مــن قــارة ا اخــرى ومــن 
اع  اع لــــــــــد ا آخـــــــــــر، ووفـــــــــــق حاجـــــــــــات الـــــــــــ لــــــــــد ا آخـــــــــــر، ووفـــــــــــق حاجـــــــــــات الـــــــــــ
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة التارخ ـــــــــــــــة وتـــــــــــــــوازن القـــــــــــــــوى، والتج ـــــــــــــــة التارخ وتـــــــــــــــوازن القـــــــــــــــوى، والتج
 ، لــــد المعــــ ــــة  ال ــــة الثقاف عــــة الب ، وطب لــــد المعــــ ــــة  ال ــــة الثقاف عــــة الب وطب

ــــات المتحــــدة، لــــذللــــذل ف  الوال ــــات المتحــــدة، ك فالتوصــــ ف  الوال ك فالتوصــــ
ـا  ـا او ام ف  أور ـا هو غ حـدود التوصـ ـا او ام ف  أور هو غ حـدود التوصـ
لـــــــــــــدان منطقتنـــــــــــــا، الـــــــــــــ  ـــــــــــــة، او   ن لـــــــــــــدان منطقتنـــــــــــــا، الـــــــــــــ الالت ـــــــــــــة، او   ن الالت
ــــــــــــــا المــــــــــــــوطن األول  ــــــــــــــة أورو ــــــــــــــا المــــــــــــــوطن األول تــــــــــــــأثرت بتج ــــــــــــــة أورو تــــــــــــــأثرت بتج

سار المعا سار المعالل عتـ برنامجـا . . لل التا ما  عتـ برنامجـا و التا ما  و
ــا  عــد  أور ــات المتحــدة،  ا  الوال ــا ــسار عــد  أور ــات المتحــدة،  ا  الوال ــسار

ـن  ا، ول ا اجتماع مقراط ـن توجها د ا، ول ا اجتماع مقراط  حـال  حـال توجها د
ـــات  اع  الوال نقل الـــ قـــه فانـــه ســـ ـــات تحق اع  الوال نقل الـــ قـــه فانـــه ســـ تحق
ـــــــــة ا مواقـــــــــع متقدمـــــــــة  ك ـــــــــة ا مواقـــــــــع متقدمـــــــــة مالمتحـــــــــدة اال ك مالمتحـــــــــدة اال

غ توازن القوى  ه االن و غ توازن القوى جدا عما  عل ه االن و جدا عما  عل
ح  اسة لــــــــــــــصالح طــــــــــــــ ــــــــــــــة والــــــــــــــس ح االجتماع اسة لــــــــــــــصالح طــــــــــــــ ــــــــــــــة والــــــــــــــس االجتماع
ــــة، لعــــل أهمهــــا  ــــ جذر ــــسارة أ ــــة، لعــــل أهمهــــا مطالـــب  ــــ جذر ــــسارة أ مطالـــب 
ة  ــــع الـ عادة توز ة و المل ة تلك المتعلقة  ــــع الـ عادة توز ة و المل تلك المتعلقة 

ا ل اش د ح  اوصوال ا ط ل اش د ح    . . وصوال ا ط

  
  
  
  
  
  
  


أنهـا  ات المتحـدة  نر  الوال نا ت تعرف ن

أنهـا ُ ات المتحـدة  نر  الوال نا ت تعرف ن
ُ

متحدثــة مــؤثرة وناشــطة مــن أجــل مــصالح متحدثــة مــؤثرة وناشــطة مــن أجــل مــصالح 
ان العــامل ان العــاملالــس انــت عــضوا  مجلــس انــت عــضوا  مجلــس . . الــس

فالند  سـنوات  ل فالند  سـنوات مدينة  ل   20082008--  20062006مدينة 
ــــــــــــــة  خ  وال ــــــــــــــة وعــــــــــــــضوا  مجلــــــــــــــس الــــــــــــــشي خ  وال وعــــــــــــــضوا  مجلــــــــــــــس الــــــــــــــشي

. . 20142014  --  20082008أوهــــــــــــــــــــــــــــايو  ســــــــــــــــــــــــــــنوات أوهــــــــــــــــــــــــــــايو  ســــــــــــــــــــــــــــنوات 
ــــــــسا  ــــــــسا اختارهـــــــا بــــــــ ســـــــاندرز رئ لمنظمتــــــــه لمنظمتــــــــه اختارهـــــــا بــــــــ ســـــــاندرز رئ

، الـــــــــــــــ أراد منهـــــــــــــــا ، الـــــــــــــــ أراد منهـــــــــــــــا 20162016ثورتنـــــــــــــــا  عـــــــــــــــام ثورتنـــــــــــــــا  عـــــــــــــــام 
ــــــــــة األو  ــــــــــل زخــــــــــم حملتــــــــــه االنتخاب ــــــــــة األو تح ــــــــــل زخــــــــــم حملتــــــــــه االنتخاب تح
ــــــــــــة إ حركــــــــــــة  ــــــــــــة إ حركــــــــــــة مرشـــــــــــح لرئاســــــــــــة الجمهور مرشـــــــــــح لرئاســــــــــــة الجمهور

  االفكار . 
 تحتاج الى قدرات تعبوية

  



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة، و عـــــــام  ة، و عـــــــام شـــــــعب س 20192019شـــــــعب س  اختارهـــــــا رئـــــــ  اختارهـــــــا رئـــــــ
ة ة الثان ةمشارك لحملته االنتخاب ة الثان   ..مشارك لحملته االنتخاب

ــــــــــــــــــــات  نــــــــــــــــــــا لخــــــــــــــــــــوض االنتخا ــــــــــــــــــــات رشــــــــــــــــــــحت ن نــــــــــــــــــــا لخــــــــــــــــــــوض االنتخا رشــــــــــــــــــــحت ن
مقرا لــــــــــشغل  ـــــــــة للحـــــــــزب الـــــــــد د مقرا لــــــــــشغل التمه ـــــــــة للحـــــــــزب الـــــــــد د التمه

ـونغ ـونغالمقعـد الــشاغر  ال رس، عــن الــدائرة رس، عــن الــدائرة المقعـد الــشاغر  ال
ـــــة رقـــــم  ـــــة رقـــــم االنتخاب ـــــة أوهـــــايو1111االنتخاب ـــــة أوهـــــايو  وال و و . .   وال

نــــضم إ مجموعــــة  نــــضم إ مجموعــــة حــــال فوزهــــا، فإنهــــا س حــــال فوزهــــا، فإنهــــا س
ـــــــــــــــــسندرا  ـــــــــــــــــسار حـــــــــــــــــول اإل ـــــــــــــــــسندرا النـــــــــــــــــواب ال ـــــــــــــــــسار حـــــــــــــــــول اإل النـــــــــــــــــواب ال

اســيو اســيوأو اســم --أو اســم كــورت المعروفــة  " " الفرقــةالفرقــة""كــورت المعروفــة 
ــه مــن  ــة، لمــا تتمــ  ارهــا إضــافة نوع ــه مــن اعت ــة، لمــا تتمــ  ارهــا إضــافة نوع اعت
نــــر  نــــا ت توقــــع ان تــــتمكن ن نــــر حــــزم وعنــــاد، و نــــا ت توقــــع ان تــــتمكن ن حــــزم وعنــــاد، و

ور ورمــــن مــــضاعفة الــــضغط الــــ ي إلدخــــال ي إلدخــــال مــــن مــــضاعفة الــــضغط الــــ
ــــع  ـــــــ ل مـــــــؤثر   ـــــــش ـــــــسار  ـــــــات ال ــــع أول ـــــــ ل مـــــــؤثر   ـــــــش ـــــــسار  ـــــــات ال أول

  ..القوانالقوان
ة عـــــــ فـــــــوز جـــــــو  ة قـــــــص عـــــــد مـــــــرور فـــــــ ة عـــــــ فـــــــوز جـــــــو و ة قـــــــص عـــــــد مـــــــرور فـــــــ و
ة  أوائــــــــل  ــــــــات الرئاســــــــ ــــــــدن  االنتخا ة  أوائــــــــل ا ــــــــات الرئاســــــــ ــــــــدن  االنتخا ا

ن الثــا  ن الثــا ــ ت عــن رغبتهــا  20202020ــ ت عــن رغبتهــا  ، عــ ، عــ
مقرا  مقرا ان تكـــــــــون مرشـــــــــحة الحـــــــــزب الـــــــــد ان تكـــــــــون مرشـــــــــحة الحـــــــــزب الـــــــــد

ة عــام  ــات الرئاســ ة عــام لخــوض االنتخا ــات الرئاســ . . 20242024لخــوض االنتخا
ــ ل م ــات الت ــه، فــإن االنتخا ــوعل ل م ــات الت ــه، فــإن االنتخا لــة وعل لــة ة المق ة المق

تكشاف  ة لها ال س ال ار حاسم  تكشاف س اخت ة لها ال س ال ار حاسم  س اخت
حـــــــــــــدود فرصـــــــــــــتها  الوصـــــــــــــول ا أعــــــــــــــ حـــــــــــــدود فرصـــــــــــــتها  الوصـــــــــــــول ا أعــــــــــــــ 

ا امنـــــــــــصب ســـــــــــ ذا مـــــــــــا تحقـــــــــــق هـــــــــــذا . . منـــــــــــصب ســـــــــــ ذا مـــــــــــا تحقـــــــــــق هـــــــــــذا و و
ة  ــــا نارو، رمــــا ســــتخوض معركــــة م ة الــــس ــــا نارو، رمــــا ســــتخوض معركــــة م الــــس
ي المهـــــــــزوم دونالـــــــــد  س العنـــــــــ ي المهـــــــــزوم دونالـــــــــد مـــــــــع الـــــــــرئ س العنـــــــــ مـــــــــع الـــــــــرئ

  ..ترامبترامب


ـــــــــال النـــــــــاخب  كـــــــــون إق ـــــــــال النـــــــــاخب مـــــــــن المتوقـــــــــع أن  كـــــــــون إق مـــــــــن المتوقـــــــــع أن 
ة، و، فاالنت، فاالنتمنخفـــــــضامنخفـــــــضا ـــــــض ـــــــات تع ة، وخا ـــــــض ـــــــات تع قـــــــد قـــــــد خا

أنــــــــــه  ـــــــــالغ النـــــــــاس  أنــــــــــه كـــــــــون مـــــــــن الـــــــــصعب إ ـــــــــالغ النـــــــــاس  كـــــــــون مـــــــــن الـــــــــصعب إ
ت كون هنــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــص تســــــــــــــــــ كون هنــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــص وحــــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــــ  . . ســــــــــــــــــ

ة  ــس انــت  ة،  ة األخــ ــات الرئاســ ة االنتخا ــس انــت  ة،  ة األخــ ــات الرئاســ االنتخا
ـة أوهـايو منخفـضة، وهـو  ـة أوهـايو منخفـضة، وهـو المـشاركة  وال المـشاركة  وال

وري . . أمــــر مفجـــــعأمــــر مفجـــــع وري ومــــن الـــــ قــــاظ هـــــذا „„ومــــن الـــــ قــــاظ هـــــذا إ إ
،  إشــــــــــارة ا أوســــــــــاط ،  إشــــــــــارة ا أوســــــــــاط ""العمــــــــــالق النــــــــــائمالعمــــــــــالق النــــــــــائم

ــشاركوا  ــشاركوا واســعة مــن النــاخب الــذين لــم    واســعة مــن النــاخب الــذين لــم 
اع ة االق اععمل ة االق   ..عمل

ـالطبع ســلطة  ـ اآلخــر هـو  ـالطبع ســلطة التحـدي الرئ ـ اآلخــر هـو  التحـدي الرئ
، وعــــ وجــــه الخــــصوص،  ا ، وعــــ وجــــه الخــــصوص، المــــال الــــس ا المــــال الــــس

وال الـــسوداء"" وال الـــسوداءمــاال ة مـــن ""مــاال بـــ عــات ال ة مـــن ، الت بـــ عــات ال ، الت
عـــــــ مجهـــــــول عـــــــ مجهـــــــولمت نـــــــا اآلالف . . مت ـــــــشكر ن نـــــــا اآلالف و ـــــــشكر ن و

الد الـــــذين  عــــ مـــــن جميـــــع أنحــــاء الـــــ الد الـــــذين المت عــــ مـــــن جميـــــع أنحــــاء الـــــ المت
معــــــدل مقــــــدارە  عون  ــــــستط معــــــدل مقــــــدارە قــــــدمون مــــــا  عون  ــــــستط قــــــدمون مــــــا 

هــــــذا الــــــدعم هــــــذا الــــــدعم وعــــــ الــــــرغم مــــــن وعــــــ الــــــرغم مــــــن . .  دوالرا دوالرا2727
ـــــــــــسار وقـــــــــــوى  ـــــــــــن مرشـــــــــــ ال ـــــــــــسار وقـــــــــــوى المهـــــــــــم، ول ـــــــــــن مرشـــــــــــ ال المهـــــــــــم، ول
التقـــــدم يواجهـــــون عـــــدم العدالـــــة  نقطـــــة التقـــــدم يواجهـــــون عـــــدم العدالـــــة  نقطـــــة 
وع، ا جانــــــــب مــــــــواجهتهم مقاومــــــــة  وع، ا جانــــــــب مــــــــواجهتهم مقاومــــــــة الــــــــ الــــــــ
منـــة  ـــد ه ة لتأب منـــة مؤســـسات النظـــام الـــساع ـــد ه ة لتأب مؤســـسات النظـــام الـــساع

  ..راس المالراس المال
نا  ن ن نا ل ن ن انتـصارهال انتـصارهاتؤمن  ـا . . تؤمن  ـد أم ـا ألنهـا ت ـد أم ألنهـا ت

ــد تحـس الظــروف  ــد تحـس الظــروف الـ تــ بوعـدها، وت الـ تــ بوعـدها، وت
ــــة للعــــامل ة الماد ــــش ــــة للعــــاملالمع ة الماد ــــش ند ا . .   المع ــــس ند ا و ــــس و

اتهــا او دائرتهــا  اتهــا او دائرتهــا دعــم قــوي ال ينحــ  وال دعــم قــوي ال ينحــ  وال
ــــات أخــــرى ــــضا  وال ــــل أ ـــة  ــــات أخــــرىاالنتخاب ــــضا  وال ــــل أ ـــة  أن أن . . االنتخاب

الد يــرون ان  الد يــرون ان التقــدمي  جميــع أنحــاء الــ التقــدمي  جميــع أنحــاء الــ
و حــــــال فوزهـــــــا، و حــــــال فوزهـــــــا، . . معركتهــــــا  معـــــــركتهممعركتهــــــا  معـــــــركتهم

ـــل  ـــة أوهـــايو فقـــط،  ـــل فلـــن تمثـــل نـــاخ وال ـــة أوهـــايو فقـــط،  فلـــن تمثـــل نـــاخ وال
الد ة  عموم ال ضا الحركة التقدم الدأ ة  عموم ال ضا الحركة التقدم   ..أ

  دروس ساندرزدروس ساندرز
ـــة لعـــام لل انـــت حملـــة ســـاندرز االنتخاب ـــة لعـــام قـــد  انـــت حملـــة ســـاندرز االنتخاب قـــد 

عــــــــــــــود ذلــــــــــــــك ا . .  واعــــــــــــــدة جــــــــــــــدا واعــــــــــــــدة جــــــــــــــدا20202020 عــــــــــــــود ذلــــــــــــــك ا و و
 المعـــــــــروف  المعـــــــــروف 20162016اعتمــــــــاد برنـــــــــامج حملـــــــــة اعتمــــــــاد برنـــــــــامج حملـــــــــة 

ـــة  ـــسب برنـــامج الحملـــة أهم ـــة للجميـــع، وا ـــسب برنـــامج الحملـــة أهم للجميـــع، وا
ـــــاء  ات و اق التفاعـــــل مـــــع تـــــأث ـــــ  ســـــ ـــــاء أ ات و اق التفاعـــــل مـــــع تـــــأث ـــــ  ســـــ أ
ـــــــــ  ـــــــــان النـــــــــاس هـــــــــذە المـــــــــرة أ ـــــــــ كورونـــــــــا، و ـــــــــان النـــــــــاس هـــــــــذە المـــــــــرة أ كورونـــــــــا، و

نـامج  الــ . . انفتاحـاانفتاحـا نـامج  الــ انـت ومفــردات ال انـت ومفــردات ال



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عة ا ت طب عة ام ت طب ، لـم تـتمكن م اع االنتخا ، لـم تـتمكن ل اع االنتخا ل
ـــة مــن تجنـــب مناقـــشة  ون ـــة مــن تجنـــب مناقـــشة أي منــاظرة تلف ون أي منــاظرة تلف
واحــــــــــد عــــــــــ األقــــــــــل مــــــــــن المطالــــــــــب الــــــــــ واحــــــــــد عــــــــــ األقــــــــــل مــــــــــن المطالــــــــــب الــــــــــ 
حت  حت طرحتهـــــــا حركــــــــة ســــــــاندرز، لقــــــــد أصــــــــ طرحتهـــــــا حركــــــــة ســــــــاندرز، لقــــــــد أصــــــــ

ارها ع شفاە الجميع ارها ع شفاە الجميعأف   ..أف
ـــــن  ــــسا، ل ــــصبح الــــسناتور ســــاندرز رئ ـــــن لــــم  ــــسا، ل ــــصبح الــــسناتور ســــاندرز رئ لــــم 
ــــــه أنــــــصارە  ســــــنوات  ــــــه أنــــــصارە  ســــــنوات العمــــــل الــــــذي قــــــام  العمــــــل الــــــذي قــــــام 

ــدة تمامـــا 20202020--  20162016 ــدة تمامـــا  خلــق ظروفـــا جد  خلــق ظروفـــا جد
ــــــةللحرللحر ــــــةكــــــة التقدم ــــــة برفــــــع الحــــــد . . كــــــة التقدم ــــــة برفــــــع الحــــــد المطال المطال

ة للجميـع،  ـة الـصح ة للجميـع، األد لألجـور، والرعا ـة الـصح األد لألجـور، والرعا
ــــــــة  ــــــــة، ودراســــــــة جامع لغــــــــاء ديــــــــون الطل ــــــــة و ــــــــة، ودراســــــــة جامع لغــــــــاء ديــــــــون الطل و

اء ــــــــدة الخــــــــ اءللجميــــــــع، والــــــــصفقة الجد ــــــــدة الخــــــــ . . للجميــــــــع، والــــــــصفقة الجد
م  ـل هـذە المطالـب والمفـاه م لقد وجدت  ـل هـذە المطالـب والمفـاه لقد وجدت 
ــــــــــــــــــة  ك اسة األم قهــــــــــــــــــا اآلن إ الــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــة ط ك اسة األم قهــــــــــــــــــا اآلن إ الــــــــــــــــــس ط

مكن اآلن البناء ع ذلك مكن اآلن البناء ع ذلكالسائدة، و   ..السائدة، و
ـــن عـــ الحركـــة ـــن عـــ الحركـــةل . .  أن تـــتعلم مـــن أخطائهـــا أن تـــتعلم مـــن أخطائهـــال

ــــــــة  جـــــــب أن تــــــــصبح الحركـــــــة التقدم  ، ــــــــة ًأو جـــــــب أن تــــــــصبح الحركـــــــة التقدم  ، ًأو

ا ـــــ تماســـــ اقـــــوة أ ـــــ تماســـــ حاجـــــة إ أن . . قـــــوة أ حاجـــــة إ أن وقواهـــــا  وقواهـــــا 
نكــون قــادرة عــ التوحــد  أي وقــت مـــن نكــون قــادرة عــ التوحــد  أي وقــت مـــن 

مكــــــن للقـــــــوى . . األوقــــــاتاألوقــــــات ــــــف  مكــــــن للقـــــــوى لقــــــد رأينـــــــا ك ــــــف  لقــــــد رأينـــــــا ك
عة خلــف  ــ ــدة أن تتحــد  ــة الجد ال عة خلــف اللي ــ ــدة أن تتحــد  ــة الجد ال اللي
جـــــــــــــة الـــــــــــــ  جـــــــــــــة الـــــــــــــ مرشــــــــــــح واحـــــــــــــد لتحقيــــــــــــق الن مرشــــــــــــح واحـــــــــــــد لتحقيــــــــــــق الن

ط مـا . . أرادوهاأرادوها الـض ط مـا وهذا  الـض فعلـه وهذا  فعلـه جـب أن  جـب أن 
ضا ضاالتقدميون أ   ..التقدميون أ

ــدة  ــار ج ك أف كــ أن تكــون لــد ــا، ال  ــدة ثان ــار ج ك أف كــ أن تكــون لــد ــا، ال  ثان
ــــار تحتــــاج إ قــــوة، والفــــوز مهــــم-- ــــار تحتــــاج إ قــــوة، والفــــوز مهــــم فاألف .. ..  فاألف

ــاس رائــع عــن القــس مــارتن  ــضا اقت ــاس رائــع عــن القــس مــارتن هنــاك أ ــضا اقت هنــاك أ
ة : ": "لـــــــوثر كينـــــــغلـــــــوثر كينـــــــغ ـــــــدون حـــــــب قاســـــــ ة القـــــــوة  ـــــــدون حـــــــب قاســـــــ القـــــــوة 

ــــــدون قـــــوة عــــــاط وال  فـــــة، والحـــــب  ــــــدون قـــــوة عــــــاط وال وعن فـــــة، والحـــــب  وعن
ــــــــه ــــــــاة ف ــــــــهح ــــــــاة ف القــــــــوة  أفــــــــضل صــــــــورها  القــــــــوة  أفــــــــضل صــــــــورها  . . ح

مك مكالحــــــــب الـــــــــذي  ـــــــــه الحــــــــب الـــــــــذي  ـــــــــه نـــــــــه فــــــــرض مـــــــــا تتطل نـــــــــه فــــــــرض مـــــــــا تتطل
العدالـــــــة، والعدالـــــــة  أفـــــــضل صـــــــورها  العدالـــــــة، والعدالـــــــة  أفـــــــضل صـــــــورها  

عــــارض الحــــب ــــل مــــا  عــــارض الحــــبالقــــوة الــــ تــــدين  ــــل مــــا  ". ". القــــوة الــــ تــــدين 

ــــــان،  عــــــض األح ــــــان،   عــــــض األح  أن  أن عتقــــــد التقــــــدميونعتقــــــد التقــــــدميون 
استهم سوف  ة وأن س اف دة  ار الج استهم سوف األف ة وأن س اف دة  ار الج األف
ــــــة، ألنهـــــا معقولــــــة وســــــتغ  ــــــة، ألنهـــــا معقولــــــة وســــــتغ ـــــسود  النها ـــــسود  النها

ــــــــاة النـــــــــاس نحــــــــو األفـــــــــضل ــــــــاة النـــــــــاس نحــــــــو األفـــــــــضلح  الواقـــــــــع،  الواقـــــــــع، . . ح
ــد مــن  ــد مــن هنــاك حاجــة لبنــاء الم س . . القــوةالقــوةهنــاك حاجــة لبنــاء الم س لــ لــ

د  ل ع صع د االنتخا فقط،  د  الرص ل ع صع د االنتخا فقط،   الرص
م قواعـــــــــــد فاعلـــــــــــة ومـــــــــــؤثرة، فـــــــــــاألمر  م قواعـــــــــــد فاعلـــــــــــة ومـــــــــــؤثرة، فـــــــــــاألمر تنظـــــــــــ تنظـــــــــــ

ة ةحاسم للغا   ..حاسم للغا


ثـ  دو أن جزمة التحف تحتوي ع ال ثـ ي دو أن جزمة التحف تحتوي ع ال ي
عـــض  ــضا  ـــن أ عـــض مــن الخطـــوات المهمــة، ول ــضا  ـــن أ مــن الخطـــوات المهمــة، ول
ــــــضا نقــــــاط القــــــوة  عكــــــس أ ــــــضا نقــــــاط القــــــوة القيــــــود، وهــــــذا  عكــــــس أ القيــــــود، وهــــــذا 

مق عـــــة الحـــــزب الــــــد مقوالـــــضعف، وطب عـــــة الحـــــزب الــــــد را را والـــــضعف، وطب
ل عـــــــام ل عـــــــامـــــــش مـــــــت الخطـــــــة عـــــــ . . ـــــــش مـــــــت الخطـــــــة عـــــــ ولهـــــــذا ق ولهـــــــذا ق

 ، ــسار األمــ ــا مــن قــوى ال جاب ، العمــوم إ ــسار األمــ ــا مــن قــوى ال جاب العمــوم إ
. . مــــــا  ذلـــــــك الحـــــــزب الـــــــشيو األمـــــــمــــــا  ذلـــــــك الحـــــــزب الـــــــشيو األمـــــــ

ثـ مـن األمـور  ثـ مـن األمـور لقد احتوت الخطة عـ ال لقد احتوت الخطة عـ ال
ـــــــدة، وتـــــــم رصـــــــد مئـــــــات الماليـــــــ مـــــــن  ـــــــدة، وتـــــــم رصـــــــد مئـــــــات الماليـــــــ مـــــــن الج الج

د العــــــامل د العــــــاملالــــــدوالرات الــــــ ســــــتف وهــــــذە وهــــــذە . . الــــــدوالرات الــــــ ســــــتف
ــــــات المتحــــــدة  الوال لــــــد  ة مهمــــــة   ــــــات المتحــــــدة قـــــض الوال لــــــد  ة مهمــــــة   قـــــض

ـــــــــــةماالماال ـــــــــــةك ـــــــــــصات . . ك تم رصـــــــــــد تخص ـــــــــــصات وســـــــــــ تم رصـــــــــــد تخص وســـــــــــ
ـــــــــة وحكومـــــــــات  ـــــــــة للحكومـــــــــات المحل ـــــــــة وحكومـــــــــات مال ـــــــــة للحكومـــــــــات المحل مال
ــة  ــساعد عــ حما ــضا، ممــا س ــات أ ــة الوال ــساعد عــ حما ــضا، ممــا س ــات أ الوال
المــــدارس والخــــدمات العامــــة األخــــرى مــــن المــــدارس والخــــدمات العامــــة األخــــرى مــــن 

ـــد مـــن األذى ـــد مـــن األذىالم ــــضا . . الم ــــضا وتتـــضمن الحزمـــة أ وتتـــضمن الحزمـــة أ
مواجهة  مواجهة مساعدات طارئة وأخرى خاصة  مساعدات طارئة وأخرى خاصة 

كثــ ــ مــن ذلـك  ـاء وأ كثــال ــ مــن ذلـك  ـاء وأ وتظهــر خطــة . . ال
وتظهــر خطــة ُ
ُ

ـــــضا أن الفقـــــر ـــــضا أن الفقـــــر التحفــــ االقتـــــصادي هـــــذە أالتحفــــ االقتـــــصادي هـــــذە أ
، أي فــــرض  ا لــــد هــــو قــــرار ســــ ، أي فــــرض  هــــذا ال ا لــــد هــــو قــــرار ســــ  هــــذا ال
جـــــة  س ن منـــــة، ولـــــ قـــــة المه جـــــة مـــــصالح الط س ن منـــــة، ولـــــ قـــــة المه مـــــصالح الط
كــــون  جــــب ان ال  ـــال  كــــون لـــشحة المــــوارد، و جــــب ان ال  ـــال  لـــشحة المــــوارد، و

مكــن تغيــ تــوازن العالقــات . . هنــاك فقــرهنــاك فقــر مكــن تغيــ تــوازن العالقــات و و
ـــــــــــــــة نحـــــــــــــــو االفـــــــــــــــضل ـــــــــــــــة نحـــــــــــــــو االفـــــــــــــــضلاالجتماع تلـــــــــــــــك  تلـــــــــــــــك  . . االجتماع



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــة جاب ـــــــةالجوانــــــب اإل جاب مقراطي . . الجوانــــــب اإل ــــــن الـــــــد مقراطي ل ــــــن الـــــــد ل
ة ةفوتوا فرصة ذهب من من ان ي أن تتـضان ي أن تتـض: : فوتوا فرصة ذهب

ــضا رفــع الحــد األد  ــضا رفــع الحــد األد حزمــة التحفــ هــذە أ حزمــة التحفــ هــذە أ
الحــد األد لألجــور الحــد األد لألجــور . .  دوالرا دوالرا1515لألجــور إ لألجــور إ 

ـــــــات المتحـــــــدة لـــــــم يرفـــــــع منـــــــذ  ـــــــات المتحـــــــدة لـــــــم يرفـــــــع منـــــــذ  الوال   1212 الوال
ــــــة، . . عامـــــاعامـــــا ــــــاجور متدن ش  مكنــــــك العــــــ ــــــة، ال  ــــــاجور متدن ش  مكنــــــك العــــــ ال 

ة ك عـن إعالـة أ ةناه ك عـن إعالـة أ تنـان . . ناه ـل اال تنـان ملـذلك  ـل اال ملـذلك 
جـــــــد  ـــــــونغرس الـــــــذين ناضـــــــلوا  جـــــــد ألعـــــــضاء ال ـــــــونغرس الـــــــذين ناضـــــــلوا  ألعـــــــضاء ال

ــادة الحــد األد لأل ــادة الحــد األد لألللحفــاظ عــ ز جــور  جــور  للحفــاظ عــ ز
وع القـــانون وع القـــانونمـــ وع القـــانون اال . . مـــ وع القـــانون اال صـــمـــ صـــمـــ

خ  ــــونغرس لمجلــــس الــــشي خ الــــذي ســــلمه ال ــــونغرس لمجلــــس الــــشي الــــذي ســــلمه ال
. .  دوالرا كحـد أد لألجـور دوالرا كحـد أد لألجـور1515ـان يتـضمن ـان يتـضمن 

ـــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــسناتور ســـــــــــــــــــاندرز لفرضــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــسناتور ســـــــــــــــــــاندرز لفرضــــــــــــــــــــه وتح وتح
خ ت العلـــــــــــ  مجلـــــــــــس الـــــــــــشي خالتـــــــــــص ت العلـــــــــــ  مجلـــــــــــس الـــــــــــشي . . التـــــــــــص

جانــــــــب  قـــــــف  جانــــــــب واآلن أصـــــــبح معروفـــــــا مـــــــن  قـــــــف  واآلن أصـــــــبح معروفـــــــا مـــــــن 
ت، أصـــــــــــبح . . مـــــــــــنمـــــــــــن فـــــــــــضل هـــــــــــذا التـــــــــــص ت، أصـــــــــــبح و فـــــــــــضل هـــــــــــذا التـــــــــــص و

ـــــــسب واضـــــــحا مقـــــــدار القـــــــوة المطلواضـــــــحا مقـــــــدار القـــــــوة المطل ـــــــسب ـــــــة ل ـــــــة ل
عيــــــــــــــق ذلــــــــــــــك عيــــــــــــــق ذلــــــــــــــكهــــــــــــــذە المعركــــــــــــــة ومــــــــــــــن  إن إن . . هــــــــــــــذە المعركــــــــــــــة ومــــــــــــــن 

ــــــال  عــــــض أعــــــضاء  ــــــديها  ــــــاالة الــــــ ي ــــــال الالم عــــــض أعــــــضاء  ــــــديها  ــــــاالة الــــــ ي الالم
الحـــــــــــ إزاء المعانـــــــــــاة الـــــــــــ ال حـــــــــــد لهــــــــــــا الحـــــــــــ إزاء المعانـــــــــــاة الـــــــــــ ال حـــــــــــد لهــــــــــــا 

ــــــــــة ــــــــــضة وال أخالق غ ــــــــــةللعــــــــــامل  ــــــــــضة وال أخالق غ وتــــــــــدفع وتــــــــــدفع . . للعــــــــــامل 
اء اءالمرء لل   ..المرء لل


ــــد مــــن  ــــد والم وري كــــسب الم ــــد مــــن مــــن الــــ ــــد والم وري كــــسب الم مــــن الــــ

مكــن أن . . النــاس لتحقيــق هــذا المطلــبالنــاس لتحقيــق هــذا المطلــب مكــن أن ال  ال 
ــا ــاتظــل الوال ة تظــل الوال ة ت المتحـــدة الدولــة الـــصناع ت المتحـــدة الدولــة الـــصناع

ـــــدة  العـــــالم، الـــــ ال تمتلـــــك تـــــأم  ـــــدة  العـــــالم، الـــــ ال تمتلـــــك تـــــأم الوح الوح
حــق، . . صــ عــامصــ عــام ــاط  اإلح حــق، ــشعر النــاس  ــاط  اإلح ــشعر النــاس 

فمـــــــــن القـــــــــسوة حرمـــــــــان النـــــــــاس مـــــــــن هـــــــــذا فمـــــــــن القـــــــــسوة حرمـــــــــان النـــــــــاس مـــــــــن هـــــــــذا 
ـــــــاء،  ـــــــشار ال ـــــــاء، الحـــــــق، خاصـــــــة  خـــــــضم ان ـــــــشار ال الحـــــــق، خاصـــــــة  خـــــــضم ان

ب  خــسارة  ــس ب  خــسارة الــذي  ــس ــسان 1212الــذي  ــسان  مليــون ا  مليــون ا
جــة لفقـدانهم فرصــة  ، ن جــة لفقـدانهم فرصــة لتـأمينهم الـص ، ن لتـأمينهم الـص

ش  ش العمــــــل وانــــــضمامهم ا جــــــ . . العــــــاطلالعــــــاطلالعمــــــل وانــــــضمامهم ا جــــــ

ـــــــــــانوا  ـــــــــــانوا إن المتنفــــــــــذين  الـــــــــــسلطة، ســــــــــواء  إن المتنفــــــــــذين  الـــــــــــسلطة، ســــــــــواء 
ــــــالرغم ممــــــا  ، و مقــــــراطي أو جمهــــــور ــــــالرغم ممــــــا د ، و مقــــــراطي أو جمهــــــور د
ـــــأن  اف  ـــــأن عـــــحـــــدث، مـــــا زالـــــوا يرفـــــضون اال اف  عـــــحـــــدث، مـــــا زالـــــوا يرفـــــضون اال

  ..وهذا أمر صادموهذا أمر صادم. . الوقت قد حان للتغيالوقت قد حان للتغي
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة هنــــــــــــــاك قرا  مليــــــــــــــون مـــــــــــــــواطن   مليــــــــــــــون مـــــــــــــــواطن  100100هنــــــــــــــاك قرا

ـــــون تـــــأم  متل ـــــات المتحـــــدة إمـــــا ال  ـــــون تـــــأم الوال متل ـــــات المتحـــــدة إمـــــا ال  الوال
ــــــون تــــــأم صــــــ جــــــز متل ، او  ــــــون تــــــأم صــــــ جــــــزصــــــ متل ، او  . . صــــــ

ب تجـــــــري التعبئـــــــة مـــــــن أجـــــــل ولهــــــولهــــــ ب تجـــــــري التعبئـــــــة مـــــــن أجـــــــل ذا الـــــــس ذا الـــــــس
ــــــة للجميــــــع  جميــــــع أنحــــــاء  ــــــة الطب ــــــة للجميــــــع  جميــــــع أنحــــــاء الرعا ــــــة الطب الرعا
ــات  عــض نقا جــري التعــاون مــع  الد، و ــات الــ عــض نقا جــري التعــاون مــع  الد، و الــ
ة مثـــــــل اتحـــــــاد الممرضـــــــات  ة مثـــــــل اتحـــــــاد الممرضـــــــات المهــــــن الـــــــصح المهــــــن الـــــــصح

ــــــــــة الممرضــــــــــات ، ونقا ــــــــــة الممرضــــــــــاتالــــــــــوط ، ونقا ــــــــــدأ . . الــــــــــوط ــــــــــدأ لقــــــــــد  لقــــــــــد 
لـــــة، وســـــيؤ ثمـــــارە ة ط لـــــة، وســـــيؤ ثمـــــارەالعمـــــل منـــــذ فـــــ ة ط . . العمـــــل منـــــذ فـــــ

ــل  ة،  اضــ ــة اف ــل فعال ــف  جــري توظ ــل و ة،  اضــ ــة اف ــل فعال ــف  جــري توظ و
ــل رســالة؛ لتو ــل رســالة؛ لتوحــوار،  ــات حــوار،  ــه طاقــة الحر ــات ج ــه طاقــة الحر ج

ــــــة نحــــــو هــــــذا الهــــــدف المركــــــزي،  ــــــة نحــــــو هــــــذا الهــــــدف المركــــــزي، االجتماع االجتماع
نهار الــــــسد ـــــة ســــــ نهار الــــــسدو النها ـــــة ســــــ ــــــة كتــــــدا . . و النها ــــــة كتــــــدا وتج وتج

ـــــــــــات المتحـــــــــــدة تؤكـــــــــــد  لـــــــــــد الجـــــــــــار للوال ـــــــــــات المتحـــــــــــدة تؤكـــــــــــد ال لـــــــــــد الجـــــــــــار للوال ال
ـة تحقيـق ذلـك ان ـة تحقيـق ذلـكإم ان ـة . . إم ـدأت المطال ـة لقـد  ـدأت المطال لقـد 

الد، واليــــــــوم  الد، واليــــــــوم يومـــــــا مــــــــا  أحــــــــد منـــــــاطق الــــــــ يومـــــــا مــــــــا  أحــــــــد منـــــــاطق الــــــــ
التــــــام الــــــص واقــــــع ملمــــــوس  جميــــــع التــــــام الــــــص واقــــــع ملمــــــوس  جميــــــع 

  ..انحاء كنداانحاء كندا
  

  
  

ـــ ـــلـــذلك ال ي  مواصـــلة النـــضال مـــن اجـــل  مواصـــلة النـــضال مـــن اجـــل لـــذلك ال ي
تــــــــــــــــام صـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــ المـــــــــــــــــستوى تــــــــــــــــام صـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــ المـــــــــــــــــستوى 
ــــــضا إحــــــراز تقــــــدم،  جــــــب أ ــــــل   ، ــــــدرا ــــــضا إحــــــراز تقــــــدم، الف جــــــب أ ــــــل   ، ــــــدرا الف



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات اتحيثما أمكن ع مستوى الوال يوجد يوجد . . حيثما أمكن ع مستوى الوال
ة نحــــــــــــو  ــــــــــــا دفعـــــــــــة كبــــــــــــ فورن ال ـــــــــــا   ة نحــــــــــــو حال ــــــــــــا دفعـــــــــــة كبــــــــــــ فورن ال ـــــــــــا   حال
تحقيــــق التــــأم الــــص العــــام، اذا تحقــــق تحقيــــق التــــأم الــــص العــــام، اذا تحقــــق 
قــه   كون الــشعلة األو لتحق قــه  ذلــك، ســ كون الــشعلة األو لتحق ذلــك، ســ

الد الدعموم ال   ..عموم ال
اصـــــــــلة العمـــــــــل لـــــــــضمان اصـــــــــلة العمـــــــــل لـــــــــضمان وعـــــــــ الحركـــــــــة مووعـــــــــ الحركـــــــــة مو

انتخـــــــــاب مرشـــــــــح تقـــــــــدمي للمناصـــــــــب انتخـــــــــاب مرشـــــــــح تقـــــــــدمي للمناصـــــــــب 
ون عــــــــــ تحقيــــــــــق هــــــــــذا  ــــــــــ ة،  اس ون عــــــــــ تحقيــــــــــق هــــــــــذا الــــــــــس ــــــــــ ة،  اس الــــــــــس

وري وريالمطلــــــــــب الــــــــــ قــــــــــة . . المطلــــــــــب الــــــــــ قــــــــــة هــــــــــذە  الط هــــــــــذە  الط
ــــساب  مكــــن ا ـــدة الــــ مــــن خاللهـــا  ــــساب الوح مكــــن ا ـــدة الــــ مــــن خاللهـــا  الوح
د دور دعاة  ة لتأ ة المطل اف د دور دعاة ضالقوة اإل ة لتأ ة المطل اف ضالقوة اإل

نـــا . . التغيــالتغيــ ــأ ترشـــيح ن اق  نـــا و هـــذا الـــس ــأ ترشـــيح ن اق  و هـــذا الـــس
ونغرس، ف تناضـل  ة ال ونغرس، ف تناضـل ت لعض ة ال ـال ـال ت لعض

ـــال هـــوادة مـــن اجـــل تـــام صـــ  ـــال هـــوادة مـــن اجـــل تـــام صـــ خـــوف و خـــوف و
  ..للجميعللجميع


بناهــــــا اسة الــــــ ت بناهــــــاالــــــس اسة الــــــ ت د الــــــس نــــــر ســــــتف نــــــا ت د  ن نــــــر ســــــتف نــــــا ت  ن

درجـــــــــة فــــــــــوق المتوســـــــــط، فعــــــــــ  درجـــــــــة فــــــــــوق المتوســـــــــط، فعــــــــــ الـــــــــسود  الـــــــــسود 
ل المثــال، التــام الــص للجميــع، ال  ل المثــال، التــام الــص للجميــع، ال سـ سـ
ـــــــــة داخـــــــــل  ـــــــــل جميـــــــــع التفاوتـــــــــات العرق ـــــــــة داخـــــــــل ي ـــــــــل جميـــــــــع التفاوتـــــــــات العرق ي

ــــــة دا مثــــــل ال نــــــه  ، ول ــــــةالنظــــــام الــــــص دا مثــــــل ال نــــــه  ، ول ال ال . . النظــــــام الــــــص
س  ثــــــ مــــــن الــــــسود الــــــذين لــــــ س ــــــستطيع ال ثــــــ مــــــن الــــــسود الــــــذين لــــــ ــــــستطيع ال
ــــــــون تــــــــام  مل ، او  ــــــــون تــــــــام لــــــــديهم تــــــــام صــــــــ مل ، او  لــــــــديهم تــــــــام صــــــــ
ــادات  ــارة ع ف ز ــال ــادات صــ جــز تحمــل ت ــارة ع ف ز ــال صــ جــز تحمــل ت
عمق التفاوت  الحـصول  اء، وهذا  عمق التفاوت  الحـصول األط اء، وهذا  األط

ة ةعــــــ الخـــــــدمات الــــــصح ـــــــشار . . عــــــ الخـــــــدمات الــــــصح ـــــــشار خـــــــالل ان خـــــــالل ان
ــــ عرضــــة لــــدخول  ــــان الــــسود األ ــــاء،  ــــ عرضــــة لــــدخول ال ــــان الــــسود األ ــــاء،  ال
ــــات أعـــــ  ــــش وســــجلوا معـــــدل وف ــــات أعـــــ المس ــــش وســــجلوا معـــــدل وف المس

ــــضا ــــضاا ــــة لــــذا فــــإن النــــضالــــذا فــــإن النــــضا. . ا ــــة ل مــــن أجــــل الرعا ل مــــن أجــــل الرعا
العدالــــــــــة  ــــــــــضا  ط أ ـــــــــة للجميــــــــــع يــــــــــرت العدالــــــــــة الطب ــــــــــضا  ط أ ـــــــــة للجميــــــــــع يــــــــــرت الطب

ـــــــــــة ـــــــــــةالعرق ــــــــــــة برفـــــــــــع الحــــــــــــد األد . . العرق ــــــــــــة برفـــــــــــع الحــــــــــــد األد والمطال والمطال
ــــة ــــضا إ العدالــــة العرق ــــةلألجــــور تهــــدف أ ــــضا إ العدالــــة العرق . . لألجــــور تهــــدف أ

ع  ة  ع والنضال من أجل إلغاء ديون الطل ة  والنضال من أجل إلغاء ديون الطل

ــــــــة ــــــــةجانــــــــب مــــــــن العدالــــــــة العرق ـــــــــة . . جانــــــــب مــــــــن العدالــــــــة العرق ـــــــــة ان أ ان أ
ــــساء الــــسود   ــــساء الــــسود  الــــديون تقــــع عــــ عــــاتق ال الــــديون تقــــع عــــ عــــاتق ال

ات المتحدة ات المتحدةالوال   !!الوال
ــضا واوا اء ا تتعلــق أ ــدة الخــ ــضا لــصفقة الجد اء ا تتعلــق أ ــدة الخــ لــصفقة الجد

ــــــــة ــــــــةالعدالــــــــة العرق ــــــــأ دعــــــــم . . العدالــــــــة العرق ــــــــأ دعــــــــم ومــــــــن هنــــــــا  ومــــــــن هنــــــــا 
م  ــــة التنظــــ م حملــــة إقــــرار قــــانون حما ــــة التنظــــ الــــذي الــــذي حملــــة إقــــرار قــــانون حما

ـــة   ــات ق ــساعد عــ إعــادة بنــاء نقا ـــة  س ــات ق ــساعد عــ إعــادة بنــاء نقا س
الد الدجميــع أنحـــاء الــ وكـــذلك التــضامن مـــع وكـــذلك التــضامن مـــع . . جميــع أنحـــاء الــ

جــــري   ــــة الــــذي  جــــري  النــــضال مــــن أجــــل النقا ــــة الــــذي  النــــضال مــــن أجــــل النقا
ــــــــــسوة  امــــــــــا، والــــــــــذي تتــــــــــصدرە ال ـــــــــة أال ــــــــــسوة وال امــــــــــا، والــــــــــذي تتــــــــــصدرە ال ـــــــــة أال وال

  ..السودالسود
ط  ط تأن التـــــضامن مــــــع هــــــذە النــــــضاال مــــــرت تأن التـــــضامن مــــــع هــــــذە النــــــضاال مــــــرت
ـــــــة وحركـــــــة الحقــــــــوق  ـــــــة وحركـــــــة الحقــــــــوق ـــــــس الحركـــــــة النقاب ـــــــس الحركـــــــة النقاب
ان هناك  ا و ا إ جنب تارخ ة جن ان هناك المدن ا و ا إ جنب تارخ ة جن المدن
قــــــــــــــــدر كبــــــــــــــــ مــــــــــــــــن التــــــــــــــــداخل  مهامهــــــــــــــــا قــــــــــــــــدر كبــــــــــــــــ مــــــــــــــــن التــــــــــــــــداخل  مهامهــــــــــــــــا 

ء نفــــــــسه عــــــــ . . واهــــــــدافهاواهــــــــدافها نطبــــــــق الــــــــ ء نفــــــــسه عــــــــ و نطبــــــــق الــــــــ و
ة  القــــــــــــــرن الحــــــــــــــادي  ة النــــــــــــــضال ة  القــــــــــــــرن الحــــــــــــــادي المــــــــــــــس ة النــــــــــــــضال المــــــــــــــس

ن نوالع   ..والع


ــة " " الفرقــةالفرقــة""اء اء بـ ســاندرز وأعـضبـ ســاندرز وأعـض ــة التقدم التقدم
ـــــــــــل الحـــــــــــزب  ـــــــــــدون تح ـــــــــــونغرس ي ـــــــــــل الحـــــــــــزب  ال ـــــــــــدون تح ـــــــــــونغرس ي  ال

ساري مقرا إ حزب  ساريالد مقرا إ حزب  ـة . . الد ـة ومن ناح ومن ناح
ــــــ  ــــــ أخــــــرى، هنــــــاك أصــــــوات تعتقــــــد أنــــــه ي أخــــــرى، هنــــــاك أصــــــوات تعتقــــــد أنــــــه ي
س حـــزب  ًعـــاج أم آجـــ االنفـــصال وتأســـ س حـــزب ً ًعـــاج أم آجـــ االنفـــصال وتأســـ ً

ذاتـــــــــــــــه ذاتـــــــــــــــهــــــــــــــساري قــــــــــــــائم  ــــــــــــــال التـــــــــــــــوجه ــــــــــــــال التـــــــــــــــوجه . . ــــــــــــــساري قــــــــــــــائم 
ــــــــــــة،  ــــــــــــة، عكــــــــــــستهما حملــــــــــــة ســــــــــــاندرز االنتخاب عكــــــــــــستهما حملــــــــــــة ســــــــــــاندرز االنتخاب
ـــان  س ألنـــه  ث مـــن النـــاس دعمـــوە لـــ ـــان فـــال س ألنـــه  ث مـــن النـــاس دعمـــوە لـــ فـــال
ب  ــــس ــــل   ، مقرا ب مرشــــحا للحــــزب الــــد ــــس ــــل   ، مقرا مرشــــحا للحــــزب الــــد

ا ته ألم ة ورؤ اس اأجندته الس ته ألم ة ورؤ اس د . . أجندته الس د والم والم
عرفون أنفسهم عـ أنهـم  عرفون أنفسهم عـ أنهـم من الناخب ال  من الناخب ال 
ــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــون،  مقراطيــــــــــــــــــــــــــــون أو جمهور ــــــــــــــــــــــــــــل د ــــــــــــــــــــــــــــون،  مقراطيــــــــــــــــــــــــــــون أو جمهور د

ــــال الحــــ ــــال الحــــمــــستقل عــــن  ألنهــــم يــــرون ألنهــــم يــــرون . . مــــستقل عــــن 
ـــــــــه  مثـــــــــل ف ـــــــــه فـــــــــشل نظـــــــــام الحـــــــــ الـــــــــذي  مثـــــــــل ف فـــــــــشل نظـــــــــام الحـــــــــ الـــــــــذي 



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات  ات الطرفــان  المقــام األول مــصالح الــ الطرفــان  المقــام األول مــصالح الــ
ةًد من مصالًد من مصال ةح األ   ..ح األ

نـــــــروو نــــــا ت نـــــــرن نــــــا ت قـــــــاء  ن ــــــدون ال قـــــــاء   مــــــن الـــــــذين ي ــــــدون ال  مــــــن الـــــــذين ي
ـــــسارا،  ــــه  ، واالتجــــاە  مقرا ـــــسارا، الحــــزب الــــد ــــه  ، واالتجــــاە  مقرا الحــــزب الــــد
اجـــات عامـــة النـــاس عـــ الـــضد  اجـــات عامـــة النـــاس عـــ الـــضد وتبـــ احت وتبـــ احت

ــــــات مؤســــــسة الحــــــزب ومموليهــــــا ــــــات مؤســــــسة الحــــــزب ومموليهــــــامــــــن رغ . . مــــــن رغ
اليـ الجــدد  اليـ الجــدد وتـدعو ا عـدم الــسماح لللي وتـدعو ا عـدم الــسماح لللي

سار والتقدمي مـن الحـزب خراج ال سار والتقدمي مـن الحـزبب خراج ال . . ب
ة ة وتتمــــــــــــــــ مخلــــــــــــــــصة ان تــــــــــــــــؤدي مواصــــــــــــــــلوتتمــــــــــــــــ مخلــــــــــــــــصة ان تــــــــــــــــؤدي مواصــــــــــــــــل

مقرا  ــصبح الحــزب الــد مقرا النــضال ا أن  ــصبح الحــزب الــد النــضال ا أن 
ـــــــستطيع  مثـــــــل الـــــــشعب العامـــــــل، و ـــــــا  ـــــــستطيع ح مثـــــــل الـــــــشعب العامـــــــل، و ـــــــا  ح
ل دي  س فــــــــــــــران ل دي مواصـــــــــــــلة مــــــــــــــسار الـــــــــــــرئ س فــــــــــــــران مواصـــــــــــــلة مــــــــــــــسار الـــــــــــــرئ
روزفلــــــــــــــــــــت، و ينفــــــــــــــــــــذ قــــــــــــــــــــانون الحقــــــــــــــــــــوق روزفلــــــــــــــــــــت، و ينفــــــــــــــــــــذ قــــــــــــــــــــانون الحقــــــــــــــــــــوق 

ن ة للقرن الحادي والع ناالقتصاد ة للقرن الحادي والع   ..االقتصاد
عض اآلخـــــــــــــــــر أن الحـــــــــــــــــزب  عتقـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــ عض اآلخـــــــــــــــــر أن الحـــــــــــــــــزب ال  عتقـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــ ال 
مكن أن يتغ إ هـذا الحـد،  مقرا  مكن أن يتغ إ هـذا الحـد، الد مقرا  الد

عتقـــــــــــدون ولهــــــــــم الحــــــــــق  الــــــــــدفاع عمــــــــــاولهــــــــــم الحــــــــــق  الــــــــــدفاع عمــــــــــا عتقـــــــــــدون    
نــــــــــــــر، ان هــــــــــــــذە . . ــــــــــــــصحتهــــــــــــــصحته نــــــــــــــا ت نــــــــــــــر، ان هــــــــــــــذە وتــــــــــــــرى ن نــــــــــــــا ت وتــــــــــــــرى ن

ــــست متعارضــــة ــــات ل ــــست متعارضــــةالحر ــــات ل وتعتمــــد عــــ وتعتمــــد عــــ . . الحر
عض عضعـــضها الـــ ك  األســـاس، ان . . عـــضها الـــ ك  األســـاس، ان المـــش المـــش

عمـــــل عــــ تغيـــــ نظــــام التالعـــــب  عمـــــل عــــ تغيـــــ نظــــام التالعـــــب الهمــــا  الهمــــا 
ان العمـــل ان العمـــل . . عـــ حـــساب مـــصالح العـــاملعـــ حـــساب مـــصالح العـــامل

عـــــــ تغيـــــــ النظـــــــام مـــــــن داخـــــــل مؤســـــــسة عـــــــ تغيـــــــ النظـــــــام مـــــــن داخـــــــل مؤســـــــسة 
مـــل  مقرا او مـــن خارجهـــا  مـــل الحـــزب الـــد مقرا او مـــن خارجهـــا  الحـــزب الـــد

عــــــــضا عــــــــضاعـــــــضه  ًا يوحــــــــد الجميـــــــع، هــــــــو ًا يوحــــــــد الجميـــــــع، هــــــــو ومـــــــومـــــــ. . عـــــــضه 

اسة الــــــــــ ســــــــــتغ الظــــــــــروف  ــــــــــذ الــــــــــس اسة الــــــــــ ســــــــــتغ الظــــــــــروف تنف ــــــــــذ الــــــــــس تنف
ة للعامل ة الماد ش ة للعاملالمع ة الماد ش   ..المع


ــة توجــه ــة توجــه النها ــل مــن  النها نــر نــداء ا  نــا ت ــل مــن  ن نــر نــداء ا  نــا ت  ن

ـــــــــــاس، جـــــــــــراء عــــــــــــدم  ـــــــــــاط وال ه اإلح ـــــــــــاس، جـــــــــــراء عــــــــــــدم أصـــــــــــا ـــــــــــاط وال ه اإلح أصـــــــــــا
ورة  ـ  ، ورة وصول ساندرز ا هدفه النها ـ  ، وصول ساندرز ا هدفه النها
ــــخ  لقاء نظـرة عـ التـار األمل، و ــــخ التمسك  لقاء نظـرة عـ التـار األمل، و التمسك 

قة واســـتلهام الـــدروسواســـتلهام الـــدروس ـــات الــــسا قة  مـــن الحر ـــات الــــسا  مـــن الحر

ــــــــافح ضـــــــــد النظـــــــــام  ـــــــــان عليهـــــــــا أن ت ــــــــافح ضـــــــــد النظـــــــــام الــــــــ  ـــــــــان عليهـــــــــا أن ت الــــــــ 
ــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــ  النها ــــــــــــــــــــل أن ت ــــــــــــــــــــةلعقـــــــــــــــــــود ق تـــــــــــــــــــ  النها ــــــــــــــــــــل أن ت . . لعقـــــــــــــــــــود ق
ـــــــــــــــب ا نفـــــــــــــــسها قـــــــــــــــول ق ـــــــــــــــشهد  س ـــــــــــــــب ا نفـــــــــــــــسهاو قـــــــــــــــول ق ـــــــــــــــشهد  س : : و

ـــــــــاة هـــــــــو أن تـــــــــزرع "" ـــــــــاة هـــــــــو أن تـــــــــزرع المعـــــــــ الحقـــــــــ للح المعـــــــــ الحقـــــــــ للح
األشـــــــجار الـــــــ ال تتوقـــــــع الجلـــــــوس تحـــــــت األشـــــــجار الـــــــ ال تتوقـــــــع الجلـــــــوس تحـــــــت 

  ". ". ظاللهاظاللها
  


ـــــــة  عكـــــــس رؤ انـــــــه  ـــــــة الحـــــــوار  مـــــــن أهم ـــــــة ت عكـــــــس رؤ انـــــــه  ـــــــة الحـــــــوار  مـــــــن أهم ت

ا ة  ــــــا االمعنيــــــ م ة  ــــــا لعـــــــب المعنيــــــ م لــــــد  اع   لعـــــــب لــــــ لــــــد  اع   لــــــ
منـــــــــــــــــة  منـــــــــــــــــة دورا مـــــــــــــــــؤثرا جـــــــــــــــــدا  العـــــــــــــــــالم، وه دورا مـــــــــــــــــؤثرا جـــــــــــــــــدا  العـــــــــــــــــالم، وه
ە  ة، مقارنــــة بنـــــض ثنائ ــــه اســــ ە الرأســــمال ف ة، مقارنــــة بنـــــض ثنائ ــــه اســــ الرأســــمال ف
العــــــــــداء المتجــــــــــذر  مــــــــــا يتعلــــــــــق  ، ف العــــــــــداء المتجــــــــــذر األور مــــــــــا يتعلــــــــــق  ، ف األور

ـــــسار عمومـــــا ة وال ـــــسار عمومـــــاللـــــشيوع ة وال ـــــة الـــــ . . للـــــشيوع ـــــة الـــــ والرؤ والرؤ
ة  نـــــر تؤكــــد عــــ خـــــصوص نــــا ت ة طرحتهــــا ن نـــــر تؤكــــد عــــ خـــــصوص نــــا ت طرحتهــــا ن
الدهــــــــا، وعــــــــ العوامــــــــل الــــــــ  اع   الدهــــــــا، وعــــــــ العوامــــــــل الــــــــ الــــــــ اع   الــــــــ

ـــ نهاض ال ـــت دورا  اســـ ـــلع نهاض ال ـــت دورا  اســـ سار، والقـــوى سار، والقـــوى لع
ـــــدة،  ـــــة الجد ال ـــــة المناهـــــضة لللي ـــــدة، التقدم ـــــة الجد ال ـــــة المناهـــــضة لللي التقدم
مــــــــــــــة المتحقــــــــــــــق، والمراجعــــــــــــــة  مــــــــــــــة المتحقــــــــــــــق، والمراجعــــــــــــــة ومنهــــــــــــــا مرا ومنهــــــــــــــا مرا
األخطـــــــاء والــــــــتعلم  اف  األخطـــــــاء والــــــــتعلم عــــــــالمـــــــستمرة واال اف  عــــــــالمـــــــستمرة واال

  . . منهامنها
ط الوثيــــــــق بــــــــ رفــــــــع  ا ـــــــد عــــــــ الــــــــ ط الوثيــــــــق بــــــــ رفــــــــع والتأ ا ـــــــد عــــــــ الــــــــ والتأ
نـــاء وتوســـيع القواعــــد  ة، و نـــاء وتوســـيع القواعــــد القـــوة التـــص ة، و القـــوة التـــص

ة المنظمة ة المنظمةالجماه   . . الجماه
وكـــــــــــــذلك االنفتـــــــــــــاح عـــــــــــــ قـــــــــــــوى التغيــــــــــــــ وكـــــــــــــذلك االنفتـــــــــــــاح عـــــــــــــ قـــــــــــــوى التغيــــــــــــــ 

. . عهــــــــــــــا  وحــــــــــــــدة تــــــــــــــضمن تنوعهــــــــــــــاعهــــــــــــــا  وحــــــــــــــدة تــــــــــــــضمن تنوعهــــــــــــــاوتجموتجم
حة  انــــــــــت صــــــــــح ــــــــــار مهمــــــــــا  حة وحاجــــــــــة األف انــــــــــت صــــــــــح ــــــــــار مهمــــــــــا  وحاجــــــــــة األف
ــة  أروقـــة الـــسلطة  ــة  أروقـــة الـــسلطة لعوامــل الـــضغط الق لعوامــل الـــضغط الق
ــــــــــــة و الــــــــــــشارع عــــــــــــ النــــــــــــضاال  ذ ــــــــــــة و الــــــــــــشارع عــــــــــــ النــــــــــــضاال تالتنف ذ تالتنف
ل  ا إشــــــاعة ثقافــــــة اال ــــــة، وأخــــــ ل مــــــالجماه ا إشــــــاعة ثقافــــــة اال ــــــة، وأخــــــ مــــــالجماه

  ..والتضامنوالتضامن
نا نان نر  ن نرت انون  اثناءاثناء  ت ة ،  انونحملة ب ساندرز االنتخاب ة ،    حملة ب ساندرز االنتخاب

  22002200  الثاالثا
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ـضة الفـالح  مـاذامـاذا ـضة الفـالحتـ للمنجـل مـن قـوة حـ غادرتـه ق ومالمـسة أسـنانه ومالمـسة أسـنانه   تـ للمنجـل مـن قـوة حـ غادرتـه ق

مر ل فقـد تـ مرألعـواد الـسنا ل فقـد تـ ـه ثـال الـسلطة واالقطـاع ورجـال الـدين،  ألعـواد الـسنا ـه ثـال الـسلطة واالقطـاع ورجـال الـدين،عل   عل
ملك النقود  وقد سهلت اآللة مهمة هؤالء األفاوقد سهلت اآللة مهمة هؤالء األفا ملك النقودوانحازت لمن    ..وانحازت لمن 

  
الح   صــدرصــدر  11995599  عــامعــام   الح صــقــانون اال صــقــانون اال

حب   الـــزرا ومعـــه امـــتألت صـــدورالـــزرا ومعـــه امـــتألت صـــدور حب صـــ صـــ
ـاح اآلمـال القادمـةوأصـحاوأصـحا ـاح اآلمـال القادمـةه ب   آمـالآمـال  ......  ه ب

ّإ  ..امــتالك األرض والمــاءامــتالك األرض والمــاء حب   ّإ حب أن صـــ أن صـــ
عــة  ورفاقــهورفاقــه عــةعــان مــا ادركــوا الخد فقــد فقــد   عــان مــا ادركــوا الخد

قـت ـث أ ت السلطة عنهم المـاء ح قـتحج ـث أ ت السلطة عنهم المـاء ح   حج
خ  ـــــــد اصـــــــحابها مـــــــن شـــــــي ـــــــائن الـــــــس ب خ م ـــــــد اصـــــــحابها مـــــــن شـــــــي ـــــــائن الـــــــس ب م

ـائن الـ   االقطاعاالقطاع ـل مـن الم ـائن الـ أما العـدد القل ـل مـن الم أما العـدد القل
مـــر عليهـــا غـــ وقـــت   طالهـــاطالهـــا م فلـــم  مـــر عليهـــا غـــ وقـــت التـــأم م فلـــم  التـــأم

ــان ــل  ــانقل ــل  حت اقــلاقــل  قل حت  مــن موســم حــ أصــ  مــن موســم حــ أصــ
ـد سـكراب، ـد سـكراب،خـردة حد إذ اسـتطاع مـوظ إذ اسـتطاع مـوظ   خـردة حد

الح الزرا من أوالد الح الزرا من أوالدصاال االقطـاعي مـن االقطـاعي مـن   صاال
ــائن عـــن العمـــل قــاف هـــذە الم ــائن عـــن العمـــلإ قــاف هـــذە الم وحرمـــوا وحرمـــوا   إ

راعــــــة الموســــــم اعــــــه م حب وأت راعــــــة الموســــــمصـــــ اعــــــه م حب وأت   صـــــ
  ..القادمالقادم

الح   منـــذمنـــذ الح صـــاليـــوم األول إلقـــرار قـــانون اال صـــاليـــوم األول إلقـــرار قـــانون اال
ــــار رجــــال الــــدين أوقاتـــــا   الــــزراالــــزرا ــــار رجــــال الــــدين أوقاتـــــا عمــــل ك عمــــل ك

ة ةإضاف يه  إضاف شار مندو يهلن شار مندو م من رجال الـدين م من رجال الـدين لن

اتها   الـصغارالـصغار اتها  جميـع قـرى األرـاف وقــص  جميـع قـرى األرـاف وقــص
ة الـــــ تحـــــرم   حـــــاملحـــــامل ع ة الـــــ تحـــــرم الفتـــــاوى الـــــ ع الفتـــــاوى الـــــ

ه وال   الـصالة عـالـصالة عـ حب وأصـحا ه وال أرض صـ حب وأصـحا أرض صـ
ـــــل الـــــصالة عـــــ ـــــل الـــــصالة عـــــتق ّتلـــــك األرض إ إذا ّتلـــــك األرض إ إذا   تق

هـــا هـــاعــادت ا مال االقطـــا مـــع أن هـــذە االقطـــا مـــع أن هـــذە   عــادت ا مال
ــــة انــــت أم ــــةاألرض  انــــت أم يتهــــا تعــــود   األرض  يتهــــا تعــــود وان مل وان مل

يخ وقـد يخ وقـد االقطـا الـشاالقطـا الـش  للدولـة أساسـا ال اللدولـة أساسـا ال ا
ـــة نــــصوص   خالفـــت هـــذە الفتـــاوىخالفـــت هـــذە الفتـــاوى اذ ـــة نــــصوص ال اذ ال

ال الــــذي قــــ ع اال ال الــــذي قــــســــالــــ ع اال ــــأن أرض ــــأن أرض   ســــالــــ
ف ال تعــــود الــــس ف ال تعــــودالعــــراق الــــ فتحــــت  الــــس   العــــراق الــــ فتحــــت 

يتهـا ا ألحـد وال يتوارثهــا األبنـاء يتهـا ا ألحـد وال يتوارثهــا األبنـاءمل وانهــا وانهــا   مل
ع أن ط الــــ ع أنتعـــود لمــــن يزرعهــــا إذ اشــــ ط الــــ   تعـــود لمــــن يزرعهــــا إذ اشــــ

يزرعهـــا غـــ يزرعهـــا غـــ   ومـــنومـــن  ..األرض لمـــن يزرعهـــااألرض لمـــن يزرعهـــا
؟ واذا حب ورفاقه الفالح ؟ واذاص حب ورفاقه الفالح مـا تركـت مـا تركـت   ص

حـــــق ألياألرض حـــــاألرض حـــــ حـــــق أليول دون زراعـــــة    ول دون زراعـــــة 
ـستو عليهـا ـستو عليهـاشـخص ان  ّإ  ..شـخص ان  أن التواطـؤ أن التواطـؤ   ّإ

ـار رجـال الـدين  بب ـار رجـال الـدينب ك خ االقطـاع   ب ك خ االقطـاع وشـي وشـي
ح منـه رائحـة ح منـه رائحـةوالذي تفـ المـصلحة هـو مـن المـصلحة هـو مـن   والذي تفـ

     من يموت المنجل  صويحب. 
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ع هللا ع هللاجعلهــــم يتجـــــاهلون  عملـــــون   جعلهــــم يتجـــــاهلون  عملـــــون و و
اسة واسـتطاع هـذا اسة واسـتطاع هـذامـصلحة الـس الحلـف الحلـف   مـصلحة الـس

حب ـــة مـــن اســـتالب أرض صـــ حب النها ـــة مـــن اســـتالب أرض صـــ    النها
خ العــــــش خ العــــــشوجماعتــــــه واعادتهــــــا لــــــشي ائر و ائر و وجماعتــــــه واعادتهــــــا لــــــشي

ــة   هــذاهــذا ــه  ــة الوقــت قامــت الدولــة بتوج ــه  الوقــت قامــت الدولــة بتوج
ه الفالحــــ   قاصـــمةقاصـــمة حب وأصــــحا ه الفالحــــ لـــص حب وأصــــحا لـــص

  ..أعــداد جيوشــهاأعــداد جيوشــها  حــ أرادت مــضاعفةحــ أرادت مــضاعفة
حب و  ومـنومـن حب وغـ صـ فــه""غـ صـ فــهطوا   ســوفســوف  ""طوا

عـد عـدضطر مرغمـا ا الـذهاب ا الدولـة    ضطر مرغمـا ا الـذهاب ا الدولـة 
  ان أقفــرت قـــراهم وفقــدوا األرض والمـــاءان أقفــرت قـــراهم وفقــدوا األرض والمـــاء

اآلن أل اآلن أل   واوا  11996611  والمنجل، فمنذ عاموالمنجل، فمنذ عام
حب و خوان صـــــــ حب وبــــــ خوان صـــــــ حببــــــ حبأوالد صــــــ   أوالد صــــــ

قتـــــــــل مـــــــــنهم  قتـــــــــل مـــــــــنهم واحفـــــــــادە  مراجـــــــــل النـــــــــار ل واحفـــــــــادە  مراجـــــــــل النـــــــــار ل
حب أســعد   مئــاتمئــات ــان صــ حب أســعد األلــوف ولقــد  ــان صــ األلــوف ولقــد 

فه""عمومته وعمومته و  حظا من أبناءحظا من أبناء فهطوا ـث  ""طوا ـثح   ح
  تـدا لـه مظفـر النـواب وطالـب المنجـلتـدا لـه مظفـر النـواب وطالـب المنجـل

حب قائ ًاالقتصاص منقتلة ص حب قائ   ::ًاالقتصاص منقتلة ص
طـا  الال ل دمنـه ال  ح  طـاتفـ ل دمنـه ال  ح  حب مـن   تفـ حب مـن صـ صـ

دا داموت المنجل    موت المنجل 
ـف""  مـن قتـلمـن قتـل  أمـاأمـا ـفطوا حب  ""طوا حبصـ حقـا حقـا الال  صـ

  فقــــــد مــــــاتوا دون أن يــــــرثيهم أحــــــد مــــــنفقــــــد مــــــاتوا دون أن يــــــرثيهم أحــــــد مــــــن
ـــــــل شـــــــعراء  ـــــــل شـــــــعراء الـــــــشعراء مـــــــع أننـــــــا لـــــــو جمعنـــــــا  الـــــــشعراء مـــــــع أننـــــــا لـــــــو جمعنـــــــا 

ه لما أدركوا أعـداد قـت اقـارب   العالمالعالم ه لما أدركوا أعـداد قـت اقـارب وكتا وكتا
حب حبصـ  العهـد الملـ فقـد  العهـد الملـ فقـد   أمـاأمـا  ..هـؤالءهـؤالء  صـ

خ االقطـاع َمنـع شــي َ خ االقطـاعَ َمنـع شــي َ فالحـيهم مــن مغــادرة فالحـيهم مــن مغــادرة   َ
ــث قــانون العــشائر ــث قــانون العــشائرقــراهم ح قــد نــصبهم قــد نــصبهم   قــراهم ح

دين ال ينــــــصاعون حــــــ امــــــا مــــــس دين ال ينــــــصاعون حــــــح امــــــا مــــــس   ح
قـــــاء لقـــــوانلقـــــوان حرصـــــون عـــــ إ قـــــاء  الحكومـــــة و حرصـــــون عـــــ إ  الحكومـــــة و

حب حبصــ ــة   صــ ــه ضــمن حــضائر الق ــة وفالح ــه ضــمن حــضائر الق وفالح
ا ـــــــس االواســـــــعة  ـــــــس انـــــــت دهـــــــشة   الواســـــــعة  ـــــــم  انـــــــت دهـــــــشة و ـــــــم  و

دة حـــــ حب ورفاقـــــه شـــــد دة حـــــصــــ حب ورفاقـــــه شـــــد أوغـــــل أوغـــــل   صــــ
ـة والخــروج مــن ـة والخــروج مــنالقتـل بهــم زمــن الح ا ا   القتـل بهــم زمــن الح

  ..االقطاعاالقطاع

   

  
  

حب ومنجلـــه فـــداء لمـــا   لقـــدلقـــد حب ومنجلـــه فـــداء لمـــا ضـــ صـــ ضـــ صـــ
ــل ولــم   ّعــدە إ أنّعــدە إ أن ة لــم تق ــل ولــم هــذە التــضح ة لــم تق هــذە التــضح

ـل ا إا إ  تـؤدي هـذە التقدمـةتـؤدي هـذە التقدمـة ـل قـاظ الـضم  قـاظ الـضم 
حـــــة ـــــة لمذ دا حـــــةانـــــت  ـــــة لمذ دا متواصـــــلة لورثـــــة متواصـــــلة لورثـــــة   انـــــت 

ـت حب ا اآلن لـم ت ـتصـ حب ا اآلن لـم ت ّوجـه ّوجـه   فحـفحـ  ..صـ

االقطـــــــــــــــــــــا او رصاصـــــــــــــــــــــاته ا صـــــــــــــــــــــدر االقطـــــــــــــــــــــا او رصاصـــــــــــــــــــــاته ا صـــــــــــــــــــــدر 
حب حبصــــ ًوأرداە قتــــ انــــتفض لمقتلـــــه ًوأرداە قتــــ انــــتفض لمقتلـــــه   صــــ

ّالمنجــــل، إ أن تحــــالف الدولــــة ورجــــال أن تحــــالف الدولــــة ورجــــال   ّالمنجــــل، إ
ـــة ـــةالـــدين جعـــال مـــن رق ة   الـــدين جعـــال مـــن رق ة االقطـــا عـــص االقطـــا عـــص

حب جتثها منجل ص حبع أن  جتثها منجل ص ـان   ع أن  ـان الذي  الذي 
س اد  سال اد  لال قان السنا لتطيع قطع س قان السنا   ..تطيع قطع س

  
ـن ـنل ه   ل حب وأصــحا قونـة صـ ه المناجـل أ حب وأصــحا قونـة صـ المناجـل أ

حب   تظــل دائمــاتظــل دائمــا ــال ورثــة صــ حب تــداعب خ ــال ورثــة صــ تــداعب خ
ل لفحـ توشـك الـسنا ج  فحـ توشـك الـسنا جعـ النـض   ......  عـ النـض

ل الممتـــدة عـــ طـــول األفـــق   تلـــكتلـــك ل الممتـــدة عـــ طـــول األفـــق الـــسنا الـــسنا
ـام   وال الوال ال ـام ـستطيع مناجـل مـن زرعهـا الق ـستطيع مناجـل مـن زرعهـا الق

ع  حصادهاحصادها عيهـ مـن مـن   اآلتـاآلتـ  ""بوشـكونبوشـكون  آلآل""  يهـ
ع منـــاج ـــاف العمـــارة مـــ ع منـــاجأر ـــاف العمـــارة مـــ   لهم، تلـــكلهم، تلـــكأر

ـستلم أجورهـا نقـدا ـستلم أجورهـا نقـداالمناجل الـ تـأ أن    المناجل الـ تـأ أن 
وتـــــــــ عــــــــــ مرافقــــــــــة أجورهـــــــــا مــــــــــن حــــــــــزم وتـــــــــ عــــــــــ مرافقــــــــــة أجورهـــــــــا مــــــــــن حــــــــــزم 

ل لالسنا ار  السنا ارا الد     ..ا الد
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الغـة   سـنةسـنة  22002211  عـامعـام  عـدعـد ـة  الغـة ذات أهم ـة  ذات أهم
، ألنـــه ة إ الـــص ـــس ، ألنـــهال ة إ الـــص ـــس ـــل مئـــة ســـنة   ال ـــل مئـــة ســـنة ق ق

ووحــد ووحــد   ،،تأســس الحــزب الــشيو الــصيتأســس الحــزب الــشيو الــصي
هــــــــــــذا الحــــــــــــزب الــــــــــــشعب الــــــــــــصي وقــــــــــــادە هــــــــــــذا الحــــــــــــزب الــــــــــــشعب الــــــــــــصي وقــــــــــــادە 

مـة   للخـوضللخـوض ة العظ ن مـة  الممارسـات الـص ة العظ ن  الممارسـات الـص
ــــــــشمل ــــــــشملالـــــــ  مراحـــــــل الثــــــــورة والبنــــــــاء مراحـــــــل الثــــــــورة والبنــــــــاء   الـــــــ 

الح، وحققــت الح، وحققــتصــواإل فــضل ذلــك   صــواإل فــضل ذلــك الــص  الــص 
ـــة مـــن النهـــوض ـــة مـــن النهـــوضطفـــرة تارخ تنـــاء   طفـــرة تارخ تنـــاء غثـــم اال غثـــم اال

ــــــــز القــــــــوة، ــــــــز القــــــــوة،وصــــــــوال إ تع وأحــــــــرزت وأحــــــــرزت   وصــــــــوال إ تع
ــسطرها ـة الـ  ــسطرهااإلنجـازات التنم ـة الـ  ــــخ   اإلنجـازات التنم ــــخ التــار التــار

  ..أنظار العالمأنظار العالمنور وتلفت نور وتلفت   حروف منحروف من
الحـــــزب الـــــشيو الـــــصي شـــــعب الحـــــزب الـــــشيو الـــــصي شـــــعب   قـــــادقـــــاد

ـالد ـالد   ولـدتولـدت  ..عـ القـدمعـ القـدم  الص للوقوفالص للوقوف
مــا غــذى النهــر مــا غــذى النهــرالرافــدين حــضارة رائعــة،    الرافــدين حــضارة رائعــة، 

ة ن ـ الحـضارة الـص انغ ةاألصـفر ونهـر  ن ـ الحـضارة الـص انغ   األصـفر ونهـر 
لـغ عمرهـا اهرة ال ي لـغ عمرهـاال اهرة ال ي   عـدعـد  ..عـامعـام  55000000  ال

ث، تـــــــدهورت قـــــــوة  ث، تـــــــدهورت قـــــــوة دخــــــول العـــــــ الحـــــــد دخــــــول العـــــــ الحـــــــد
، ،الــــــــص ه   الــــــــص حت مجتمعــــــــا شــــــــ ه وأصــــــــ حت مجتمعــــــــا شــــــــ وأصــــــــ

،اســــتعماري وشــــاســــتعماري وشــــ ،ه إقطــــا ووقعــــت  ووقعــــت    ه إقطــــا
ـــسمة ة الم ـــسمةالحالـــة الخطـــ ة الم ات   الحالـــة الخطـــ طرا ات ضـــاال طرا ضـــاال

، ــة والعـــدوان الخـــار ،الداخل ــة والعـــدوان الخـــار وتعرضـــت وتعرضـــت   الداخل
  ..لمخاطر هالك الدولة وفناء األمةلمخاطر هالك الدولة وفناء األمة

ـــان   مـــنمـــن ـــار،  ـــان أجـــل إنقـــاذ الدولـــة مـــن االنه ـــار،  أجـــل إنقـــاذ الدولـــة مـــن االنه
ـة   عددعدد ح من أصـحاب الهمـم العال ـة ال  ح من أصـحاب الهمـم العال ال 

ـــشافات والنـــضاال   قـــد خاضـــواقـــد خاضـــوا ـــشافات والنـــضاال ت اال ت اال
ـة طول ـةال طول لـة، إال أنهـم لـم ي  ال لـة، إال أنهـم لـم يالجل نجحــوا  نجحــوا  الجل

جــــاد جــــادإ ــــق النهــــضة الحقــــ للدولــــة   إ ــــق النهــــضة الحقــــ للدولــــة ط ط
تقالل   لـــملـــم  ..واألمـــةواألمـــة تقالل ســــتحقـــق الـــص اال ســــتحقـــق الـــص اال

وتؤســــــــس وتؤســــــــس   الـــــــوط وتحـــــــرر الـــــــشعب،الـــــــوط وتحـــــــرر الـــــــشعب،
ة الــ تتمــسك ــة الــص الــشعب ة الــ تتمــسكجمهور ــة الــص الــشعب   جمهور

الد، وتحــــــــــــدد  دا للـــــــــــ الد، وتحــــــــــــدد كـــــــــــون الـــــــــــشعب ســـــــــــ دا للـــــــــــ كـــــــــــون الـــــــــــشعب ســـــــــــ
س   النظـامالنظـام عـد تأسـ ا األسـا إال  س شـاال عـد تأسـ ا األسـا إال  شـاال
  مم11992211  الــشيو الــصي الــشيو الــصي   الحــزبالحــزب

ــــــــــادة هـــــــــــذا الحــــــــــزب الـــــــــــشعب ا ــــــــــادة هـــــــــــذا الحــــــــــزب الـــــــــــشعب اوق لـــــــــــصي لـــــــــــصي وق

 2021 الصينية والعام التجربة. 
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ة الـــــ   للخـــــوض للخـــــوض  ة الـــــ تالنـــــضاال المـــــض تالنـــــضاال المـــــض
ل   عامـا،عامـا،  2288  اسـتمرتاسـتمرت ـش ل األمـر الـذي غـ  ـش األمـر الـذي غـ 

ــان   امــل مــص الــصامــل مــص الــص ــان المأســاوي الــذي  المأســاوي الــذي 
والتعـرض للظلـم، والتعـرض للظلـم،   ـسودە الفقـر والـضعفـسودە الفقـر والـضعف

ة مـــن ن ـــا األمـــة الـــص ة مـــنوأح ن ـــا األمـــة الـــص ـــد، وأر   وأح ـــد، وأر جد جد
ــــة الــــص نــــة لتنم ــــة الــــصأســــسا مت نــــة لتنم وازدهارهــــا وازدهارهــــا   أســــسا مت

ز قوتها ز قوتهاوتع   ..وتع
الحــــزب الــــشيو الــــصي الــــشعب الحــــزب الــــشيو الــــصي الــــشعب   قــــادقــــاد

تنـاء  لـصي لـصي اا تنـاءغتحقيـق اال تطبيـق تطبيـق   منـذمنـذ  ..غتحقيـق اال
الح واالنفتـاح، وخاصـة اسـة اإل الح واالنفتـاح، وخاصـةصـس اسـة اإل منــذ منــذ   صـس

قـــاد قـــاد   للحـــزب،للحـــزب،  1188  المـــؤتمر الـــوط الــــالمـــؤتمر الـــوط الــــ
  الحزب الشيو الصي الشعب الـصيالحزب الشيو الصي الشعب الـصي

ة ذات الخــصائص  ا ــق اال ة ذات الخــصائص شــ شـق ط ا ــق اال شــ شـق ط
ة ن ةالـــص ن ـــة   الـــص ـــة عـــ أســـاس الظـــروف الوطن عـــ أســـاس الظـــروف الوطن

ة ووفقـا ن ة ووفقـاالـص ن مـا   الـص ـة،  اجـات التنم مـا لالحت ـة،  اجـات التنم لالحت
ـشة ـشةحـسن مع ـصورة واضــحة، الــشالــش  حـسن مع ـصورة واضــحة، عب  عب 

ـــــة عــــزز القـــــوة الوطن ـــــةو عــــزز القـــــوة الوطن ل   و ـــــش ل الـــــشاملة  ـــــش الـــــشاملة 
ـة خلـق معجـزة تنم ـةملحـوظ، و خلـق معجـزة تنم ــــخ   ملحـوظ، و ــــخ  تـار  تـار

سان ساناإل ة ما ب عـا  خاللخالل  ..اإل ة ما ب عـاالف   11995522  الف
قفــــز النــــاتج المحــــ اإلجمــــا قفــــز النــــاتج المحــــ اإلجمــــا   ،،22002200وو

ـــار9911..6677  الـــصي مـــنالـــصي مـــن ـــارمل   يـــوان إيـــوان إ  مل
ليـــون  5599..110011 ليـــونت   ـــساويـــساوي""  يـــوانيـــوان  ت

ليـون  77..1144نحـونحـو ليـونت ـا  ،،""دوالردوالر  ت ـادة تق ـاب ـادة تق   ب
  ..عفعفضض  220000

  
حت حتأصـ ـ اقتـصاد    أصـ ـ اقتـصاد  الـص اآلن ثـا أ الـص اآلن ثـا أ

ـث حجـم قطـاع   العالم،العالم، ـ دولـة مـن ح ـث حجـم قطـاع وا ـ دولـة مـن ح وا
يع وتجــــارة يع وتجــــارةالتـــص حتــــل نــــاتج   التـــص ــــضائع و حتــــل نــــاتج ال ــــضائع و ال

ـد مـن المنتجـات ـد مـن المنتجـاتالعد ة   العد ن ة الــص ة الـصناع ن ة الــص الـصناع
ـة األو  ـة األو المرت العـالم، وأحــرزت الــص العـالم، وأحــرزت الــص   المرت

ر   اإلنجــــــــــازات الملحوظــــــــــةاإلنجــــــــــازات الملحوظــــــــــة ر  تطــــــــــ  تطــــــــــ
لـــــة ـــــار قن ـــــا، مثـــــل اخت لـــــةتكنولوج ـــــار قن ـــــا، مثـــــل اخت ـــــة   تكنولوج ـــــة نوو نوو

طـــــــــــــــــالق أول قمـــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــاروخ بوصـــــــــــــــــاروخ ب طـــــــــــــــــالق أول قمـــــــــــــــــر نجـــــــــــــــــاح و نجـــــــــــــــــاح و

، ،صــــنا ر   صــــنا ـــــار األرز الهجـــــ الـــــس ر وابت ـــــار األرز الهجـــــ الـــــس وابت
ن  ومادةومادة ـس م ناألرت ـس م ار  مـامـا  ..األرت ط المـس ارهـ ط المـس ” ” هـ

القمــر، ووصــلت القمــر، ووصــلت   القمــري عــالقمــري عــ” ” ــشانغ آەــشانغ آە
إ أعمــاق إ أعمــاق   المأهولــةالمأهولــة“ “ جيولونـغ جيولونـغ ““غواصـة غواصـة 

مل نظــام  حــر، واســت مل نظــام ال حــر، واســت ــدو““ال ــدوب للمالحــة للمالحــة   ””ب
ــشاء ة، وتـم إ ــشاءاألقمـار الــصناع ة، وتـم إ المنظومــة المنظومــة   األقمـار الــصناع

ك الحد املــــــة للـــــــس ك الحدالمت املــــــة للـــــــس   ـــــــد الفائقـــــــةـــــــد الفائقـــــــةالمت
ــــــــــا  عة، األمــــــــــر الــــــــــذي وفــــــــــر دعمــــــــــا ق ــــــــــا الــــــــــ عة، األمــــــــــر الــــــــــذي وفــــــــــر دعمــــــــــا ق الــــــــــ

ة ةللتنم ة  للتنم ة واالجتماع ةاالقتصاد ة واالجتماع   ..االقتصاد
الحــــزب الــــشيو الــــصي الــــشعب الحــــزب الــــشيو الــــصي الــــشعب   قــــادقــــاد

ـــز ـــزالـــصي لتع المـــؤتمر المـــؤتمر   منـــذمنـــذ  ..القـــوةالقـــوة  الـــصي لتع
ــــة تحقيــــق   للحــــزب،للحــــزب،  1188الــــوط الـــــالــــوط الـــــ ــــة تحقيــــق غ غ

مـــــة   الهـــــدف المئـــــ والنهـــــضةالهـــــدف المئـــــ والنهـــــضة مـــــة العظ العظ
ة، أجـــرت اللجنـــة ن ة، أجـــرت اللجنـــةلألمـــة الـــص ن ـــة   لألمـــة الـــص ـــة المرك المرك

نــــغ   رفيــــق  جــــرفيــــق  جــــللحــــزب ونواتهــــا الللحــــزب ونواتهــــا ال نــــغ ب ب
ـــدة حــول ـــدة حــولسلــسلة مــن الممارســات الجد   سلــسلة مــن الممارســات الجد

ـــــــــــــــــم واإلدارة، األمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي أدخـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــم واإلدارة، األمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي أدخـــــــــــــــــل الح الح
ة ا ةشــاال ا ة إ   شــاال ن ة إ ذات الخـــصائص الـــص ن ذات الخـــصائص الـــص

ـــد، وجعـــل ـــد، وجعـــلعـــ جد ـــة   عـــ جد ـــة الـــص عـــ عت الـــص عـــ عت
د دالن لبناء مجتمع رغ اة ع نحـو   الن لبناء مجتمع رغ اة ع نحـو الح الح

رغــم رغــم   ،،22002200   عــام عــام  وخاصــةوخاصــة  ..شــاملشــامل
  الــضغوط المتعــددة الناجمــة عــن تفــالــضغوط المتعــددة الناجمــة عــن تفــ

ـــد ـــاء كوف ـــدو ـــاء كوف ـــة   وصـــعودوصـــعود  1199  --و ـــة األحاد األحاد
انــت الــص اقتــصادا ــة،  انــت الــص اقتــصاداوالحمائ ــة،  ا   والحمائ ــس ا رئ ــس رئ

ــــدا حــــافظ عــــ النمــــو االقتــــصادي ــــدا حــــافظ عــــ النمــــو االقتــــصاديوح   وح
مــــــــة لــــــــغ الق جــــــــا  العــــــــالم، وت مــــــــةاإل لــــــــغ الق جــــــــا  العــــــــالم، وت   اإل

ــة مــن الــصادرات والــواردات مــن ــة مــن الــصادرات والــواردات مــناإلجمال   اإلجمال
ـضائع ـضائعال ليـون  1166..3322  ال ليـونت ـادة  يـوان،يـوان،  ت ـادةب   ب
األمــر الــذي أضــ الــزخم الــدا األمــر الــذي أضــ الــزخم الــدا   ،،%%  99..11

  ..اردارداالقتصادي العال الاالقتصادي العال ال  ع الشتاءع الشتاء
ســـتعمل الـــص عـــ ســـتعمل الـــص عـــ   ،،22002211  عـــامعـــام  

ـدة لبنـاء ة جد ـدة لبنـاءإطالق مس ة جد ة   إطالق مس ا ة دولـة اشـ ا دولـة اشـ
ــذ ــذحديثــة عــ نحــو شــامل، وتنف مفهــوم مفهــوم   حديثــة عــ نحــو شــامل، وتنف
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ل نمــط تنمــوي ــشك ــدة و ــة الجد ل نمــط تنمــويالتنم ــشك ــدة و ــة الجد   التنم
ة  ــــــــــه الـــــــــــدورة االقتـــــــــــصاد ــــــــــد تكـــــــــــون ف ة جد ــــــــــه الـــــــــــدورة االقتـــــــــــصاد ــــــــــد تكـــــــــــون ف جد

ــة ــةالمحل جــا   المحل جــا الدعامــة مــع التفاعــل اإل الدعامــة مــع التفاعــل اإل
ـة، ومواصـلة   ب الدورتب الدورت ـة والدول ـة، ومواصـلة المحل ـة والدول المحل

ام امااللـ ك   االلـ ك مفهـوم مجتمـع المـص المـش مفهـوم مجتمـع المـص المـش
ة، ـــــ ة،لل ـــــ والحفـــــاظ عـــــ نظـــــام تجـــــارة والحفـــــاظ عـــــ نظـــــام تجـــــارة   لل

ـــشارك    متعـــددة األطـــراف،متعـــددة األطـــراف، ال ـــشارك  والـــدفع  ال والـــدفع 
ق قبناء الحزام والط ة  بناء الحزام والط ةجودة عال   ..جودة عال

ة الـص كـسوق ضـخمة لهـا  إنإن ة الـص كـسوق ضـخمة لهـامـ   44..11  مـ
ـــــار ـــــارمل امنـــــة    مل ـــــات ال ان امنـــــة  مـــــسمة، واإل ـــــات ال ان مـــــسمة، واإل

ـــــد مـــــن   الطلـــــبالطلـــــب ، ستـــــض الم ـــــد مـــــن المحـــــ ، ستـــــض الم المحـــــ
ـــة ك ـــةالدينام ك ادي ادي عـــ االنتعـــاش االقتـــصعـــ االنتعـــاش االقتـــص  الدينام

ــــــشعوب   العــــــال وتطورهــــــا،العــــــال وتطورهــــــا، ــــــشعوب ونرحــــــب  ونرحــــــب 
مــا فيهــا الــشعب العــرا مــا فيهــا الــشعب العــراالعــالم  عــ مــ عــ مــ   العــالم 

عة ة ال ن ة الص عةقطار التنم ة ال ن ة الص   ..قطار التنم
قود الحـزب الـشيو   ،،22002211  عـامعـام   قود الحـزب الـشيو سـ سـ

 الــــس وراء  الــــس وراء   الـــصي الـــشعب الـــصيالـــصي الـــشعب الـــصي
 النهـضة  النهـضة   تحقيق الحلم الصي المتمثـلتحقيق الحلم الصي المتمثـل

ة ن مـــة لألمـــة الـــص ةالعظ ن مـــة لألمـــة الـــص الوقـــت الوقـــت   وو  ..العظ
عمل الشعب  عمل الشعب نفسه، س ـز   العرا عالعرا عنفسه، س ـز تع تع

مار الوط ة إعادة اإل مار الوطعقض ة إعادة اإل     ..عقض

ـد مـع   نحـرصنحـرص ـدا ب ـد مـع عـ المـ إ األمـام  ـدا ب عـ المـ إ األمـام 
ـــــــــة   الجانــــــــبالجانــــــــب ـــــــــة العــــــــرا لتحقيـــــــــق التنم العــــــــرا لتحقيـــــــــق التنم

كة، ونعـــــــزز كة، ونعـــــــززالمـــــــش ة   المـــــــش ا ة عالقـــــــات الـــــــ ا عالقـــــــات الـــــــ
ة ن ة الــص ج ات ةالــس ن ة الــص ج ات اســتمرار،   الــس ــة  اســتمرار، العراق ــة  العراق

تالمجــــــــاال ذات تالمجــــــــاال ذات   ونوطـــــــد التعـــــــاون ونوطـــــــد التعـــــــاون 
ـــــة ــــة مثـــــل الطاقــــة والب ـــــةاألول ــــة مثـــــل الطاقــــة والب ـــــة   األول ـــــة التحت التحت

ـذل جهـوداـصورة مـصورة م ـدة، ون ـذل جهـوداا ـدة، ون ـة    ا جاب ـة  إ جاب إ
ـــل““ترجمـــة تعـــاون ترجمـــة تعـــاون  ـــلالـــنفط مقا مـــار  الـــنفط مقا مـــارعاإل ” ” عاإل

وع ألف مدرسـة عـ أرض الواقـع وع ألف مدرسـة عـ أرض الواقـعوم     وم
كر كروقت م   ..وقت م

المثــل العــر إن اللغــة  الورقــة، المثــل العــر إن اللغــة  الورقــة،   قــولقــول
هــة  والعمــلوالعمــل هــةهــو الفا عــ نقطــة عــ نقطــة   واقفــاواقفــا  ..هــو الفا

دة  عـام دة  عـاماالنطالق الجد أنـا عـ أنـا عـ   ،،22002211  االنطالق الجد
ة ج ات ة الــس ا ــأن عالقــات الــ ةقــ  ج ات ة الــس ا ــأن عالقــات الــ   قــ 

تقدم إ األمـــــام ـــــة ســـــ ة العراق ن تقدم إ األمـــــامالـــــص ـــــة ســـــ ة العراق ن   الـــــص
ـــــــاطراد، وتـــــــتمخض عـــــــن التعـــــــاون العمـــــــ ـــــــاطراد، وتـــــــتمخض عـــــــن التعـــــــاون العمـــــــ 

نتــــــائج مثمــــــرة، وســــــنكتب معــــــا نتــــــائج مثمــــــرة، وســــــنكتب معــــــا   الثنــــــاالثنــــــا
دة دةصفحة جد لدين  صفحة جد لدينللصداقة ب ال   ..للصداقة ب ال

دة دةج اح  ج احالص ة--الص ةالعراق   العراق
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لــة رغــد صــدام  حاولــتحاولــت ــة أن تجعــل مــن مقا لــة رغــد صــدامقنــاة الع ــة أن تجعــل مــن مقا قا   قنــاة الع قا حــس ، ســ حــس ، ســ

ا واعالم ا واعالمصـحاف ـا  ـا ،وذلـكـا ،وذلـكصـحاف ـــــع اللقـاء الـذي اسـتغرق سـاعت تق ـابتوز ـــــع اللقـاء الـذي اسـتغرق سـاعت تق   بتوز
ت أســبوعا ــا عــ ســت حلقــات ، فاســتهل ت أســبوعازمن ــا عــ ســت حلقــات ، فاســتهل ــامال ، تجعــل اللقــاء ــامال ، تجعــل اللقــاء   زمن

ا اأ تأث ا للجمهور  أ تأث ا للجمهورواستقطا     ..واستقطا
ب  ورغمورغم ال صـه بعأن األسئلة ال وجهها اإل ال صـه المـستوى   عأن األسئلة ال وجهها اإل المـستوى ايـر لـم تكـن  ايـر لـم تكـن 

  فة،فة،جـاءت متعاطفـة  مجملهـا مـع طروحـات الـضجـاءت متعاطفـة  مجملهـا مـع طروحـات الـض  المطلـوب ، ألنهـاالمطلـوب ، ألنهـا
مــة ق صــورتها كحك ــس ــس إ  ــأن اللقــاء  مــةو ق صــورتها كحك ــس ــس إ  ــأن اللقــاء  ــسامحة ومؤمنــة ،   و ــسامحة ومؤمنــة ، وم وم

ات ش عــذا اتوالــ تعــ ش عــذا ــة عــن الــوطن،  والــ تعــ ــة عــن الــوطن،الغ ــه مــن  الغ ط  حــ ات مــا  ــه مــنوعــذا ط  حــ ات مــا    وعــذا
    !!أخطارأخطار

  صدام حسين رغد. 
 نسنة الرعبأ محاولة
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تحـــــدثت رغــــد صـــــدام حـــــس عـــــن تحـــــدثت رغــــد صـــــدام حـــــس عـــــن   لقــــدلقــــد

ـــــــة ألســـــــئلة   مواضـــــــيع مختلفـــــــةمواضـــــــيع مختلفـــــــة أج ـــــــة ألســـــــئلة ، أج ،
ــــــم ات ح ــــــدا ال ، مــــــن  ــــــمعــــــاإل ات ح ــــــدا ال ، مــــــن  والــــــدها والــــــدها   عــــــاإل

لــــــد ، حــــــ ــــــد ال طرته عــــــ نقال لــــــد ، حــــــوســــــ ــــــد ال طرته عــــــ نقال   وســــــ
متـــــــــــه ســــــــــقوطه ســــــــــقوطه  ــــــــــه ثـــــــــــم محا ض عل متـــــــــــه ّوالقـــــــــــ ــــــــــه ثـــــــــــم محا ض عل ّوالقـــــــــــ

عدامه عدامهو مـا تحـدثت عـن زوجهـا حـس   و مـا تحـدثت عـن زوجهـا حـس ،   ،
ــهم ــهمامــل وهــرو إ األردن ، ثــم عـــودتهم إ األردن ، ثــم عـــودتهم   امــل وهــرو

ـــــة ــــف تمـــــت عمل ـــــةوك ــــف تمـــــت عمل قتلـــــه ،مـــــع أخوتـــــه قتلـــــه ،مـــــع أخوتـــــه   وك
عـد أن عـض عائلتـه ،  عـد أنو عـض عائلتـه ،    عـنهمعـنهم  ""!!  عفـاعفـا""  و

ستطع أن يوقـف  نه لم  ستطع أن يوقـف أبوها صدام ، ول نه لم  أبوها صدام ، ول
ّالعـــــائ الـــــذي تزعمـــــه عمهـــــا عـــــ   الثـــــأرالثـــــأر ّالعـــــائ الـــــذي تزعمـــــه عمهـــــا عـــــ ّ ّ

د دالمج     !!  المج
ـــاة أ  مــامــا ـــاة أأوردت ح ــهـــا عـــدي وقـــ ، أوردت ح ــهـــا عـــدي وقـــ ، خ خ

ـــف واجهـــا ـــف واجهـــاوك الغـــزو األمـــ حـــ تمـــت الغـــزو األمـــ حـــ تمـــت   وك
مــا مــاتـصفيتهما ، تحــدثت عــن عالقتهــا مــع تحــدثت عــن عالقتهــا مــع   تـصفيتهما ،

  الـخالـخ  ..ومـنهم القـذاومـنهم القـذا  عض الزعمـاء العـربعض الزعمـاء العـرب
كـــت  رة ، والـــ ح ـــستفز الــذا ـــة  كـــت مــن أج رة ، والـــ ح ـــستفز الــذا ـــة  مــن أج

ج بهـذە   عع ج بهـذە ما أعتقـد عـ نـار هادئـة لتخـ ما أعتقـد عـ نـار هادئـة لتخـ
اغة اغةالـــص ض وجــــه   الـــص ــــ ض وجــــه ّ، الـــ تحــــاول أن ت ــــ ّ، الـــ تحــــاول أن ت

ــ  نظــام أبيهــا ،نظــام أبيهــا ، ت عــادة اال ــعو ت عــادة اال عــد أن عو عــد أن ار لــه ،  ار لــه ، 
قته قتهانكشفت حق ل العالم  انكشفت حق ل العالمل     ..ل

قـــــة ، فأغلــــب مـــــا ذكرتـــــه ابنـــــة   وو قـــــة ، فأغلــــب مـــــا ذكرتـــــه ابنـــــة الحق الحق
ـــــة ـــــةالطاغ ــــــسطيح   الطاغ ع مـــــن  ــــــسطيح مـــــا هـــــو إال نــــــ ع مـــــن  مـــــا هـــــو إال نــــــ

ـــر ـــراألحـــداث وتزو عـــ   األحـــداث وتزو عـــ الحقـــائق ، وهـــذا  الحقـــائق ، وهـــذا 
قـت المثـل قـت المثـلّأنها قد ط فتـاة فتـاة   ـلـل  ""  المـشهورالمـشهور  ّأنها قد ط

ة ةأبيها معج أمر متوقع مـن امـرأة ، أمر متوقع مـن امـرأة ،   وهووهو  ""أبيها معج
مـــــن الــــــذهب مـــــن الــــــذهب   ُولـــــدت و فمهـــــا ملعقــــــةُولـــــدت و فمهـــــا ملعقــــــة

ـأنهم،لذلك ق،لذلك ق ـأنهمالت  اد  ""  الت  اداألسـ تعلـم تعلـم   وو  ..""األسـ
اهــا قاتــل ومجــرم ، وعــضو  جهــاز اهــا قاتــل ومجــرم ، وعــضو  جهــازأن أ   أن أ

    ..ُحن اإلرهاُحن اإلرها
د""  وأصبحوأصبح دالس س آنـذاك   ماما  ""النائبالنائب  الس س آنـذاك ُ ُ

عــد انقــالب عــام  عــد انقــالب عــام ، ــم١٩٦٨١٩٦٨، ــم ضــد ح ــد    ضــد ح ــد ع ع

منتــــــه عــــــ  منتــــــه عــــــ الــــــرحمن عــــــارف ،ثــــــم فــــــرض ه الــــــرحمن عــــــارف ،ثــــــم فــــــرض ه
الحــزب ومرافــق الدولــة ، وقــد الحــزب ومرافــق الدولــة ، وقــد   مؤســساتمؤســسات

ة التــــــصف ةــــــدأ  التــــــصف ــــــار قــــــادة   ــــــدأ  ة ل ــــــار قــــــادة الجــــــسد ة ل الجــــــسد
ش مــــن ش مــــنالجــــ عثيــــالجــــ عثيــــ ال والقــــومي ، عــــن والقــــومي ، عــــن    ال

عــد ــاال ، و ت ــق اال تط عــدغ ــاال ، و ت ــق اال تط كــر   غ كــر أن جعــل ال أن جعــل ال
    معــــــزوال كدجاجــــــة عرجــــــاء ، فعزلــــــهمعــــــزوال كدجاجــــــة عرجــــــاء ، فعزلــــــه

ئة األخـراج ة ســ ح ئة األخـراجمـ ة ســ ح عـدها  ..مـ عـدهاو ة   و ــا ة م ــا م
ث صـ مجزرة قاعة الخلد ، ح ّقام  ث صـ مجزرة قاعة الخلد ، ح ّقام 

ـل ـل   
ُاألصـــــــــوات الـــــــــ مـــــــــن المحتمـــــــــل أن تقـــــــــف ُاألصـــــــــوات الـــــــــ مـــــــــن المحتمـــــــــل أن تقـــــــــف 

ة ةحجــ ــسلقه الــسلطة ، وهــو   حجــ ة أمــام  ــسلقه الــسلطة ، وهــو عــ ة أمــام  عــ
الء خ الءخوض  خ نقع ضحا  خوض  نقع ضحا مس     ..اەاە مس

هـذا الـدم الـذي سـفكه أبوهـا مـن رفـاق هـذا الـدم الـذي سـفكه أبوهـا مـن رفـاق   ـلـل
ـــه ، ـــه ،در ـــك عـــن الـــدم الـــذي ســـال مـــن   در ـــك عـــن الـــدم الـــذي ســـال مـــن ناه ناه

ـه الـ افتعلهـا مــع   دمـاء العـراقيدمـاء العـراقي ـه الـ افتعلهـا مــع  حرو  حرو
ت  إيران ، أو شنهاإيران ، أو شنها تع ال     ..ع ال

ــأن والــدها صــدام ال   وتقــولوتقــول دة رغــد  ــأن والــدها صــدام ال الــس دة رغــد  الــس
ة ةحب رؤ قه  حب رؤ ط قهالدم وال  ط     !!  الدم وال 

أنـه   لقدلقد أنـه تحـدثت عـن شـجاعته ورجولتـه و تحـدثت عـن شـجاعته ورجولتـه و
طــل طــلال أنــه هـــرب األســطوري ،األســطوري ،  ال أنــه هـــرب  وتناســت   وتناســت 

عاقـب عليهـا  مـن المعركـةمـن المعركـة عاقـب عليهـا، الـ    قـانونقـانون  ""  ، الـ 
دام اال دامعـصـدام نفـسه  اال  حفـرة  حفـرة   واخـتواخـت  ""  عـصـدام نفـسه 

كيـــون كيـــونـــالجرذ ، وأخرجــــه الجنــــود األم   ـــالجرذ ، وأخرجــــه الجنــــود األم
ــــــــــسوس أســــــــــنانه أو  ــــــــــشون عــــــــــن  ف ــــــــــسوس أســــــــــنانه أو وهــــــــــم  ــــــــــشون عــــــــــن  ف وهــــــــــم 

 شــعر رأســه ولحيتــه ،   شــعر رأســه ولحيتــه ،    وجــود القمــلوجــود القمــل
الخجــــــل الخجــــــلموقــــــف أشــــــعر  ــــــل   موقــــــف أشــــــعر  ــــــل أعــــــداءە ق أعــــــداءە ق

أي رجولـــة تتحـــدث هـــذە أي رجولـــة تتحـــدث هـــذە   فعـــنفعـــن  ..أنــصارەأنــصارە
    المرأة؟المرأة؟

ي عــن   لقــدلقــد ــ أنهــا اعتــذرت لل ي عــن ذكــرت  ــ أنهــا اعتــذرت لل ذكــرت 
وان الــذي حــدث هــو خــالف بــ وان الــذي حــدث هــو خــالف بــ   الغــزو ،الغــزو ،

  !!أخوة وأوالد عمأخوة وأوالد عم
ت ــــس تو ــــس ـــــأن مغـــــامرة غـــــزو أبيهـــــا ألبنـــــاء ـــــأن مغـــــامرة غـــــزو أبيهـــــا ألبنـــــاء   و

ــــدفع العـــــراق   عمومتهــــا ،عمومتهــــا ، ب أن  ــــدفع العـــــراق قــــد ســــ ب أن  قــــد ســــ



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي أضــــعاف ــــ ي أضــــعافلل ــــ نهــــم   لل وە ، و نهــــم مــــا خــــ وە ، و مــــا خــــ
ون العـــــــــراق ون العـــــــــراقمـــــــــازالوا يبـــــــــ موانئــــــــــه ، موانئــــــــــه ،   مـــــــــازالوا يبـــــــــ

طرة عـ أجـزاء مـن أرضـه الـس طرة عـ أجـزاء مـن أرضـهو الـس ، ومـازال ، ومـازال   و
  ال العــــــراق يــــــؤدون مــــــن جــــــوعهمال العــــــراق يــــــؤدون مــــــن جــــــوعهمأطفــــــأطفــــــ

ـــــت عـــــن  ــهم ، ليـــــؤدون لمـــــشايخ ال ـــــت عـــــن وعـــــ ــهم ، ليـــــؤدون لمـــــشايخ ال وعـــــ
م الـــــذي انقلــــــب   خطـــــأخطـــــأ قهم القـــــد م الـــــذي انقلــــــب صـــــد قهم القـــــد صـــــد

    ..عليهمعليهم
ـان   فلوفلو مـا تـد ،  مة  ة صـم ـان انت عراق مـا تـد ،  مة  ة صـم انت عراق
ـل أن   األواألو ـل أن بهـا أن تعتـذر مـن العـراقي ق بهـا أن تعتـذر مـن العـراقي ق

هم  تعتذرتعتذر هممن غ     ..من غ
عـــض الـــصور لرســـائل   لقـــدلقـــد عـــض الـــصور لرســـائل أظهـــرت رغـــد  أظهـــرت رغـــد 

ــق  أبيهــا صــدامأبيهــا صــدام ــق،والــ يرســلها لهــا عــن ط   ،والــ يرســلها لهــا عــن ط
ب األحمـر ب األحمـرالـصل ا   الـصل ا ُ، وقـد فوجئـت شخــص ُ، وقـد فوجئـت شخــص

ـأن كتابتـه   مـن هـشاشة الخـط وضـعفهمـن هـشاشة الخـط وضـعفه ـأن كتابتـه ، و ، و
خـــــط تالمـــــذة الثالـــــث يهة  خـــــط تالمـــــذة الثالـــــثشــــ يهة  أو الثـــــا أو الثـــــا   شــــ

ـــف  !!ابتــداابتــدا ـــففك ـــة   فك ل ج صـــدام مـــن  ـــة تخـــ ل ج صـــدام مـــن  تخـــ
الـــدرجات الـــدرجات   الحقـــوق ، وحـــصل عـــ أعـــالحقـــوق ، وحـــصل عـــ أعـــ

    فيها؟فيها؟
ــــة ات ــــةال ات ـــــالرا أوســــن تحــــدثت  كتابهـــــا ـــــالرا أوســــن تحــــدثت  كتابهـــــا   ال

انـت  ""سـفيتالناسـفيتالنا  ""  ، عـن، عـن  بنـات الطغـاةبنـات الطغـاة انـتو   و
دة دةاالبنة الوح حبها جدااالبنة الوح ان  ، و حبها جدا لستال ان  ، و     .. لستال

ـت ـتوكت اء الـد   وكت ـ قـوم  ـان  اء الـد عنـه  أنـه  ـ قـوم  ـان  عنـه  أنـه 
ـــدة عـــن متنـــاول األطفـــال   واأللعـــابواأللعـــاب ع ـــدة عـــن متنـــاول األطفـــال ال ع ال

    ..الروسالروس
أرادت الهـروب مـن ظـل والـدها الـذي أرادت الهـروب مـن ظـل والـدها الـذي   وقـدوقـد

ـــــــت    أصــــــبحأصــــــبح وصـــــــمة عـــــــار لهـــــــا ، وكت
َ

ـــــــت   وصـــــــمة عـــــــار لهـــــــا ، وكت
َ

  مذكراتهامذكراتها
ا جـــدا   ّإّنإن  "" ـــان ســـطح ا جـــدا والـــدها ســـتال  ـــان ســـطح والـــدها ســـتال 

ا جدا  ووقحا جداووقحا جدا ا جداوقاس     ""وقاس
ه مـع رغـ  وقـدوقـد ـشا ه مـع رغـت ـشا د  أن والـدها سـتال د  أن والـدها سـتال ت
تقـال   قـدقـد بهـا إ معـسكرات اال تقـال عأرسـل حب بهـا إ معـسكرات اال عأرسـل حب
مـــا فعـــل صـــدام بـــزوج رغـــد   حـــحـــ مـــا فعـــل صـــدام بـــزوج رغـــد موتـــه ،  موتـــه ، 

امـــــل امـــــلحـــــس  ـــــالعفو ،   حـــــس  ـــــالعفو ، حينمـــــا خدعـــــه  حينمـــــا خدعـــــه 

تـه لقتلـه ان تـه لقتلـهوارسـل ز ان نهم قطعـوا   وارسـل ز ـل بـ نهم قطعـوا ، وق ـل بـ ، وق
ة  رأسه وحملوە إرأسه وحملوە إ ةالطاغ     ..الطاغ

ــــارمن ابنــــة الــــدكتاتور فرانكــــو فــــ ــــارمن ابنــــة الــــدكتاتور فرانكــــو فــــ   أمــــاأمــــا
ــــشابهة ــــشابهةم مــــع أقــــوال رغــــد ، فتقــــول عــــن مــــع أقــــوال رغــــد ، فتقــــول عــــن   م

  ::لدهالدهاواوا
حـــــب   إنإن"" ــــان حنونــــا و حـــــب والــــدها فرانكــــو  ــــان حنونــــا و والــــدها فرانكــــو 

،وهـــو الـــذي بـــ االقتـــصاد ،وهـــو الـــذي بـــ االقتـــصاد   الخـــ للنـــاسالخـــ للنـــاس
ــشة ، والحــرب    ّوحــسن مــستوىّوحــسن مــستوى ــشة ، والحــرب  المع المع

اعـــه ت ط اعـــهّالـــ غـــ ت ط عـــن القمـــع عـــن القمـــع   أمـــاأمـــا  ""  ّالـــ غـــ
ت  الال""  ::فتوضحفتوضح الم حوله  الب تيتم ال الم حوله  الب     ..""  يتم ال
ــأن رغــد صــدام حــس   ُوأعتقــُدوأعتقــد ا  ــأن رغــد صــدام حــس شخــص ا  شخــص

حاجـة لتحـس ـست  حاجـة لتحـسل ـست  صـورة أبيهـا الـذي صـورة أبيهـا الـذي   ل
حأذاق الــــــــوطن طأذاق الــــــــوطن ط حعــــــــم الجــــــــ ع   عــــــــم الجــــــــ ع والجــــــــ والجــــــــ

    ..والرعبوالرعب
عـــــد   وذلـــــكوذلـــــك مـــــوا العـــــراق  عـــــد ألن الـــــذين ح مـــــوا العـــــراق  ألن الـــــذين ح

، قــــد قــــاموا بهــــذا الــــدور ، قــــد قــــاموا بهــــذا الــــدور   ســــقوط النظــــامســــقوط النظــــام
ــام ، فقــد ــام ، فقــدأفــضل ق ّلمعــوا صــورة صــدام ، ّلمعــوا صــورة صــدام ،   أفــضل ق

لـد بهم ال لـدمن خالل تخ بهم ال قتـه ،وحينمـا   من خالل تخ قتـه ،وحينمـا و و
الــــــشعب الــــــشعب   حلــــــسوا  القــــــصور وجعلــــــواحلــــــسوا  القــــــصور وجعلــــــوا

مــا وضــعوا مقدراتــه ع ،  مــا وضــعوا مقدراتــهيتـضور مــن الجــ ع ،    يتـضور مــن الجــ
عـــــرب عـــــرب تحـــــت رحمـــــة أعـــــداءە مـــــن إيـــــراني وتحـــــت رحمـــــة أعـــــداءە مـــــن إيـــــراني و

ان انوأم     ..وأم
عة وســــنة   لقـــدلقـــد ــــام؛ شـــ عة وســــنة نجــــح هـــؤالء الح ــــام؛ شـــ نجــــح هـــؤالء الح

راد  راد وأ ة  وأ لد إ الهاو ةدفع ال لد إ الهاو   ..دفع ال
ـــل   ولــمولــم ـــل يبـــق للعــراقي مــن أمـــل ســوى ج يبـــق للعــراقي مــن أمـــل ســوى ج

اب الــــذي اب الــــذيالــــش قــــدم الــــشهداء مــــن أجــــل قــــدم الــــشهداء مــــن أجــــل   الــــش
    ..الوطنالوطن

ن نو حاته مـــــا  إال   و لــــة رغــــد وتــــ حاته مـــــا  إال مقا لــــة رغــــد وتــــ مقا
عطــاء   محاولـةمحاولـة ه نقــاء االنتفاضــة ، و عطــاء ــش ه نقــاء االنتفاضــة ، و ــش
ـــد  الذرعــةالذرعــة ات النظــام  م ـــش ل ـــدلم ات النظــام  م ـــش ل  مـــن  مـــن لم

ل  القتلالقتل لوالتنك     ..والتنك
ـــل ـــلالج عـــا وهـــو   الج م جم ـــد بـــريء مـــن عـــا وهـــو الجد م جم ـــد بـــريء مـــن الجد

ملك ملكالذي    ..مفاتيح التغيمفاتيح التغي  الذي 
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ــالنجف وغـدا   أنـاأنـا ــدأتها  ـة  مان ــالنجف وغـدا  جولــة ا ــدأتها  ـة  مان ــارة    جولــة ا عـد غــد  ز الء، و ــارة كــ عـد غــد  ز الء، و كــ

ام مـو ام مـومـاال ـاظم  مـاال ـاظمال ـسكن النجـف منــذ ـسكن النجـف منــذ   ، وعنـدما علمـت انــك، وعنـدما علمـت انــك  ""عع""  ال
ـــــون  جــــــوارك ـــــون  جــــــواركحـــــ قـــــررت أن أ لـــــة ألســـــتمع ا حــــــديثك   حـــــ قـــــررت أن أ لـــــة ألســـــتمع ا حــــــديثك هــــــذە الل هــــــذە الل

ل، ل،الجم ك رغم  الجم حاجة ال قة إ الزلت  ك رغمٍوأقول الحق حاجة ال قة إ الزلت  ا الصوت الثـا ا الصوت الثـا   ٍوأقول الحق
غــب غــب المحافظــة، ولــم  ــر موقفــك يــوم أوشــكت ان ارتكــب    المحافظــة، ولــم  ــر موقفــك يــوم أوشــكت ان ارتكــب عــن ذا عــن ذا

ــة منقــذة  حماقــةحماقــة ــة منقــذةحــق عــائل فجــاءت نــصائحك األب لوحــدة عــائل لوحــدة عــائل   حــق عــائل فجــاءت نــصائحك األب
  ..وصفائهاوصفائها

  
ث ال تأخـذك لومـة الئـم   عهـدتكعهـدتك ث ال تأخـذك لومـة الئـم  الحـد  الحـد

اطـــلوعــوعــ اطـــل ال ال تجامــل وال تعـــر اهتمامـــا ال تجامــل وال تعـــر اهتمامـــا    ال
انـــــــة محـــــــدثك انـــــــة محـــــــدثكلم مهمـــــــا علـــــــت، هـــــــذە مهمـــــــا علـــــــت، هـــــــذە   لم

حاجــة مـــستمرة حاجــة مـــستمرةالــصفات جعلتـــ  ـــك   الــصفات جعلتـــ  ـــك ال ال
وعــــززت حــــضورك عنــــدي، أمــــ أن تكــــون وعــــززت حــــضورك عنــــدي، أمــــ أن تكــــون 

  ..عهدتكعهدتك  ماما
مـا عـرفت ال أطأطـأ   كـنكـن  -- مـا عـرفت ال أطأطـأ مطمئنـا الزلـت  مطمئنـا الزلـت 
ــــان الـــــصوت   رأرأ ــــان الـــــصوت لمــــن أحدثــــه ســــواء أ لمــــن أحدثــــه ســــواء أ

  .. المحافظة المحافظة  األول أو الثااألول أو الثا
ـــــام تـــــدور  ر   ـــــام تـــــدور  رهـــــذە اال ؤوســـــنا نحـــــن ؤوســـــنا نحـــــن هـــــذە اال
ــس ــسمن ا اســئلة   من الم الــس ا اســئلة ســاحــزاب اال الم الــس ســاحــزاب اال

ة حـول ة حـولكثـ م منـا  كثـ م منـامـواقف تكـون هـذە تكـون هـذە   قـدقـد  ..مـواقف
ب ـس ئلة محرجـة لـك ورمـا  بسـاال ـس ئلة محرجـة لـك ورمـا  ازعاجــا ازعاجــا   سـاال

ك عنها حاجة ا سماع جوا ننا  ك عنهال حاجة ا سماع جوا ننا    ..ل

قـــة اتمـــ ان     -- قـــة اتمـــ ان اجـــاب ســـاقول الحق اجـــاب ســـاقول الحق
د دــــستف ــــسان العاقــــل اذا   ــــستف ــــسان العاقــــل اذا منهــــا، ألن اال منهــــا، ألن اال

قـــــة قـــــةعــــرف الحق اته   عــــرف الحق حـــــسا اته أعــــاد النظـــــر  حـــــسا أعــــاد النظـــــر 
صل صلل   ..ح الخطأ منهاح الخطأ منهال

الم   انتمانتم  -- الم سـالشيوعي تتهمون أحـزاب اال سـالشيوعي تتهمون أحـزاب اال
ا االس ـد أموالـه   الس د الد وت ـد أموالـه قة ثروة الـ د الد وت قة ثروة الـ

م، رغـم   دون أندون أن ل عـ اتهـام م، رغـم تقـدموا الـدل ل عـ اتهـام تقـدموا الـدل
ـ مـن خمـسة عـ عامـا  مـرورمـرور ـ مـن خمـسة عـ عامـاأ   فمـاذافمـاذا  ..أ

  تقول؟تقول؟
ل  لـسنالـسنا  -- م الـدل لمعنيـ بتقـد م الـدل مـن مـن   أنـتمأنـتم  ..معنيـ بتقـد

ل وقدمه آخرون ل وقدمه آخرونقدم الدل   ..قدم الدل
لنحــن قــدمنانحــن قــدمنا  ؟،؟،!!تقــولتقــول  مــاذامــاذا  -- ل الــدل   !! الــدل

ف؟ ف؟ك   ك

 ... مع سياسي حوار. 
 هذا الزمان من
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ـــل  -- ـــلق ح مـــدير   ق م للـــسلطة  ح مـــدير اســـتالم م للـــسلطة  اســـتالم
ـــــات   معهـــــد الطاقـــــةمعهـــــد الطاقـــــة ـــــة  الوال ائ ه ـــــات ال ـــــة  الوال ائ ه ال

اغــ دولــة  العـــالم اغــ دولــة  العـــالم   المتحــدة أن العــراقالمتحــدة أن العــراق
حـــدد مـــا لـــدى حـــدد مـــا لـــدىوأخـــذ  العـــراق مـــن مــــوارد العـــراق مـــن مــــوارد   وأخـــذ 

ة ة ومخزونات معدن ع ةطب ة ومخزونات معدن ع   ,,  مثل النفطمثل النفط  طب
ـت ـتال عـد  ..  ........وو  الفوسـفاتالفوسـفات  ,,  ال عـدو أن أن   و

حت احـدى حت احـدىقطعتم شوطا  السلطة    قطعتم شوطا  السلطة 
ــــةالمالم ــــة المعن ة الدول ــــسان ــــةنظمــــات اال ــــة المعن ة الدول ــــسان   نظمــــات اال

العـرا مـن العـرا مـن   الـشعبالـشعب  ..ـشأن فقـر الـشعوبـشأن فقـر الـشعوب
ة شــعوب  األفقـــر  ة شــعوب  األفقـــر بــ عـــ العـــالم، العـــالم،   بــ عـــ

ـت ثـروة م أيـن ذه ـت ثـروةهـل سـألتم انفـس م أيـن ذه أغـ أغـ   هـل سـألتم انفـس
حاجـة ا   الال  ..دولـة  العـالمدولـة  العـالم حاجـة ا أعتقـد انـتم  أعتقـد انـتم 

ـــم ـــمهـــذا الـــسؤال ألن قـــ   هـــذا الـــسؤال ألن قـــ تعلمـــون علـــم ال تعلمـــون علـــم ال
اســـم مـــن، أمـــا   ـــأي المـــصارف أودعـــتـــأي المـــصارف أودعـــت اســـم مـــن، أمـــا و و

وة    فقــد وجــدنا فقــد وجــدنانحــن الــشيوعينحــن الــشيوعي وة آثــارا للــ آثــارا للــ
اسي عـــــــض الـــــــس وقة عنـــــــد  اسيالمـــــــ عـــــــض الـــــــس وقة عنـــــــد    المـــــــ

    ..العراقي وانتم منهمالعراقي وانتم منهم
العالمــــات الــــ وجــــدتموها العالمــــات الــــ وجــــدتموها   ماهــــذەماهــــذە  --

تموها تموهاواعت قة  واعت قةًدل ع ال   ًدل ع ال
ارة   وجـدناوجـدنا  -- ملـك سـ اسي ال  ارة عـض الـس ملـك سـ اسي ال  عـض الـس

ــــــل التغيــــــ ــــــل التغيــــــق ملــــــك عــــــددا مـــــــن   ق ملــــــك عــــــددا مـــــــن واآلن  واآلن 
ارات الفارهــة ارات الفارهــةالــس لهــذا الغــرض، ووجــدنا لهــذا الغــرض، ووجــدنا   الــس

ح ا آخر  اس حس ا آخر  اس اجتماعـات المعارضـة اجتماعـات المعارضـة   س
ــة  الخــارج ــة  الخــارجالعراق ص مـــستهلك  العراق ص مـــستهلكقمــ   قمــ

ـــة أمــــا اآلن ال ـــة أمــــا اآلنوشـــحاطة  ال كــــة   وشـــحاطة  اســـمه  كــــة ف اســـمه  ف
عـض الـدول عـن امـتالك عـض الـدول عـن امـتالكعجـزت    ..مثلهـامثلهـا  عجـزت 

ا اوسـ عمـل  وسـ عمـلثالـث  ش   ""حملـدارحملـدار""  ثالـث  عـ ش و عـ و
حـــصل حـــصلعـــ مـــا  متلـــك   عـــ مـــا  ـــه، أمـــا اآلن ف متلـــك عل ـــه، أمـــا اآلن ف عل
اد ت ادســكــة ال ت ارات واخــرى للمـــواد   ســكــة ال ارات واخــرى للمـــواد الــس الــس
ـــة ورمــــا ـــة ورمــــاالغذائ ــــات أخــــرى ال   الغذائ ــــات أخــــرى ال امتلــــك  امتلــــك 

ال عـ  ..  بهـا  بهـاعلـمعلـم س هـذا دلـ ال عـألـ س هـذا دلـ م   ألـ م قـت قـت
ل الثــــا هــــو ــــك الــــدل وة؟ أل ل الثــــا هــــوللــــ ــــك الــــدل وة؟ أل مئــــات مئــــات   للــــ

لـــــــت ــــــــة الــــــــ اح ــــع والوهم لـــــــتالمـــــــشار ــــــــة الــــــــ اح ــــع والوهم   المـــــــشار

فت أمـــــــــــواال ظائلـــــــــــة مـــــــــــن الخزانـــــــــــة  فت أمـــــــــــواال ظائلـــــــــــة مـــــــــــن الخزانـــــــــــة واســـــــــــت واســـــــــــت
ــــة ــــةالعراق ء  الواقــــع   العراق ظهــــر  ء  الواقــــع دون أن  ظهــــر  دون أن 

    التعل أو الخد بوجه عامالتعل أو الخد بوجه عام  الص أمالص أم
ـــم   اذااذا ل إدانـــة ل وا هـــذين الـــدل ـــم لـــم تعتـــ ل إدانـــة ل وا هـــذين الـــدل لـــم تعتـــ

هـــا   فقـــدفقـــد هـــا اعت ـــة اعت ـــة الـــشعب العـــرا أدلـــة ح الـــشعب العـــرا أدلـــة ح
اب   ورفعورفع اب هتافه المعروف الـذي رددە الـش هتافه المعروف الـذي رددە الـش
ل ل    ساحات التظاهرساحات التظاهر   

ة  سمسم  """" ونة الحرام ا ةالدين  ونة الحرام ا   """"الدين 
م مليـت وة فقـد مارسـتم   ليـت قة الـ ـ وة فقـد مارسـتم تكتفـون  قة الـ ـ تكتفـون 

أســوء وأخطــر، أدخلــتم الفــساد  أســوء وأخطــر، أدخلــتم الفــساد    مــا هــومــا هــو
الدولــــة ا الحــــد الــــذي الدولــــة ا الحــــد الــــذي   جميــــع مفاصــــلجميــــع مفاصــــل

ــه ــهاصــبح الموظــف ال شــاذا، و نظـــرم شــاذا، و نظـــرم   اصــبح الموظــف ال
عـــــــرف مـــــــصلحته،مغفـــــــل المغفـــــــل ال عـــــــرف مـــــــصلحته،  وأصـــــــبح وأصـــــــبح    

ــــــ هــــــو الــــــشائع و ــــــ هــــــو الــــــشائع والموظــــــف المر   الموظــــــف المر
عــــــرف مــــــصلحته ليــــــؤمن  عــــــرف مــــــصلحته ليــــــؤمن تقــــــديرم شــــــاطر  تقــــــديرم شــــــاطر 

له لهمستق   ..مستق
  

  
  

ن   الفـسادالفـساد  -- ن ال يوجـد  مفاصـل الدولـة و ال يوجـد  مفاصـل الدولـة و
ختلـف ختلـفوجد فال  عـن مـا موجـود  الـدول عـن مـا موجـود  الـدول   وجد فال 

م  ..االخـــــرىاالخـــــرى مالفـــــساد  عقـــــول انـــــتم انـــــتم   الفـــــساد  عقـــــول
  الــشيوعي الــ شــاخت ولــم تعــد قــادرةالــشيوعي الــ شــاخت ولــم تعــد قــادرة
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ـــــــــــــــــــــــاة  عاب تطـــــــــــــــــــــــورات الح ـــــــــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــــ عاب تطـــــــــــــــــــــــورات الح عـــــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــــ
ون  ..ومــستجداتهاومــستجداتها ونفــال زلـــتم تعتــ ـــة   فــال زلـــتم تعتــ ـــة وج وج

عــض العوائــل عــض العوائــلالغــذاء الــ تقــدمها  لعمــال لعمــال   الغــذاء الــ تقــدمها 
ون ــف الــشارع رشــوة وال زلــتم تعتــ ونتنظ ــف الــشارع رشــوة وال زلــتم تعتــ   تنظ

العالقـــــــة بـــــــ الموظـــــــف والمـــــــواطن والـــــــ العالقـــــــة بـــــــ الموظـــــــف والمـــــــواطن والـــــــ 
أمــري واســهل أمــري واســهل   ســهلســهل""   مفهــوم مفهــوم  تــدخلتــدخل
ـضا  رشـوةرشـوة  ""أمـركأمـرك ـضاا أمـور تحـدث  أمـور تحـدث    وهـذەوهـذە  ..ا

ًأر شـــعوب العـــالم، خـــذ مـــث ا   ًأر شـــعوب العـــالم، خـــذ مـــث ا  روســـ  روســـ
ـــة العا ـــة العااالتحاد ـــصلحاالتحاد ـــصلحمـــل الـــذي  التلفـــون التلفـــون   مـــل الـــذي 

ــت ج مــن الب خــ ــت ال  ــتالعاطــل  الب ج مــن الب خــ ــت ال  ّإ ّإ   العاطــل  الب

ـا أسـا مـن الفود ب  ـ ـاو أسـا مـن الفود ب  ـ ـرر واقـول ان  ..و ـرر واقـول انأ   أ
م أنـــــتم م أنـــــتمّالفـــــساد ال يوجـــــد إ  عقـــــول   ّالفـــــساد ال يوجـــــد إ  عقـــــول

    ..الشيوعيالشيوعي
س الفــــساد   مــــامــــا  -- الفــــساد لــــ س الفــــساد قــــصدته  الفــــساد لــــ قــــصدته 

  قـصدتقـصدت  ..  تحـدثت عنـهتحـدثت عنـه  المجـتم الـذيالمجـتم الـذي
ادت الدولة تعلن لغ حدا  ادت الدولة تعلنالفساد الذي  لغ حدا    الفساد الذي 

ّ من مرة وأخـرت دفـع رواتـبّ من مرة وأخـرت دفـع رواتـبافالسها أافالسها أ
  
ة ة االجتماع ةموظفيها ومستحقات الرعا ة االجتماع   موظفيها ومستحقات الرعا

ب لك مث  .. ًسأ ب لك مث ض ان   ًسأ ض ان للتوضيح، لنف للتوضيح، لنف
ـــــشاء   وزارة الــــصناعة أعلنـــــتوزارة الــــصناعة أعلنـــــت ـــــشاء مناقـــــصة ا مناقـــــصة ا

ات عــــــــض الــــــــ اتمعمــــــــل وتقــــــــدمت  عــــــــض الــــــــ   معمــــــــل وتقــــــــدمت 
عروضـــها عروضـــهاوالمقـــاول  الطبـــ ان الطبـــ ان   مـــنمـــن  ..والمقـــاول 

وع ألقـــل عـــرض تقـــدمت وع ألقـــل عـــرض تقـــدمتحــال المـــ ـــه ـــه   حــال المـــ
كــة ات ولــتكن  كــةاحــدى الــ ات ولــتكن  ــس""  احــدى الــ ــسأ   ""أ

ـان عر ـان عرو ـاري دوالر   ضـها األقـلضـها األقـلو ـاري دوالر ومقـدارە مل ومقـدارە مل
وط   وعنـــد توثيـــق الجوانـــبوعنـــد توثيـــق الجوانـــب ـــة والـــ وط الفن ـــة والـــ الفن

ـشاء المعمـل لفـة ا ـشاء المعمـلتكتـب  لفـة ا ــارات،   تكتـب  ـــع مل ــارات، ار ـــع مل ار
كة ارن تدفعهما  كةمل ارن تدفعهما  س""  مل سأ ـارن   ""أ ـارن والمل والمل

ن ناآلخـ ــة دون   اآلخـ ــة دون تـدفعهما الحكومــة العراق تـدفعهما الحكومــة العراق
ـــاران ا جيـــوب   ٍعلـــم منهـــاٍعلـــم منهـــا ـــاران ا جيـــوب وتـــذهب المل وتـــذهب المل

كة   المجموعــــة الــــالمجموعــــة الــــ كة تفاوضــــت مــــع الــــ تفاوضــــت مــــع الــــ
و ووأحالت الم من   ..ع اليهاع اليهاوأحالت الم من والفساد    والفساد 

ــــع  ــــــــــــــــــــــــــة و المــــــــــــــــــــــــــشار ات الوهم ــــع الــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــة و المــــــــــــــــــــــــــشار ات الوهم الــــــــــــــــــــــــــ

ة   المتعطلـــــــة،المتعطلـــــــة، ة و الوظـــــــائف الفـــــــضائ و الوظـــــــائف الفـــــــضائ
ــــــة منهــــــا ــــــة منهــــــاالمدن ة، و آالف   المدن ة، و آالف والعــــــسك والعــــــسك

ــــة   طاقــــات التقاعــــدطاقــــات التقاعــــد ــــة االجتماع ــــة والرعا ــــة االجتماع والرعا
ـة الــ تمــنح ـة الــ تمــنحالوهم م  الوهم مألحــزا مــا مــا   وأسـوأوأسـوأ  ..ألحــزا

م عـ م عـتمارسـونه مـن فـساد هـو اسـتحواذ   تمارسـونه مـن فـساد هـو اسـتحواذ
ة  وزارات الد ف نات الوظ ة  وزارات الدالتعي ف نات الوظ   ..ولةولةالتعي

نـــــات    الال  -- نـــــات  أنكــــر اننــــا نتقاســــم التعي أنكــــر اننــــا نتقاســــم التعي
ـن  ..الدولــةالدولــة  وظـائفوظـائف ـنول قــل  مـن تعينــه قــل  مـن تعينــه   ول

ا هـــل الم الــــس ا هـــلســـاحـــزاب اال الم الــــس نـــزل مــــن نـــزل مــــن   ســـاحـــزاب اال
ــــخ أو القمر أم هو عرا عن أب ــــخ أو القمر أم هو عرا عن أبالم وجـد وجـد   الم

ن ـاآلخ فـة  حق له الحصول ع وظ نو ـاآلخ فـة  حق له الحصول ع وظ   و
متنا  هذا األمر؟ متنا  هذا األمر؟فما ج   فما ج

ـان   لملم  -- ـان تضعوا الـشخص المناسـب  الم تضعوا الـشخص المناسـب  الم
فــــاءة وتعطلــــت فانعــــدمت افانعــــدمت ا  المناســـبالمناســـب فــــاءة وتعطلــــت ل ل

االنتــاج واصــبح الــشعب االنتــاج واصــبح الــشعب   المعامـل وتوقــفالمعامـل وتوقــف
ا االعـرا مـستهل عــض   العـرا مـستهل عــض ال منتجـا ممــا دفـع  ال منتجـا ممــا دفـع 

تــــصدير منتجاتهــــا تــــصدير منتجاتهــــا   الــــدول للتنــــافس عــــالــــدول للتنــــافس عــــ
ــــة وتحــــول ــــة وتحــــولللــــسوق العراق هــــذا التنــــافس هــــذا التنــــافس   للــــسوق العراق

ات ة حـــــــسا اتالحقـــــــا ا تـــــــصف ة حـــــــسا ـــــــت   الحقـــــــا ا تـــــــصف ـــــــت لع لع
ـــــه م دورا واضـــــحا ف ات احـــــزا ـــــش ـــــهمل م دورا واضـــــحا ف ات احـــــزا ـــــش   مل

عــــــــــد لهــــــــــا  ــــــــــة الدولــــــــــة ولـــــــــم  ت هي عــــــــــد لهــــــــــا فانكـــــــــ ــــــــــة الدولــــــــــة ولـــــــــم  ت هي فانكـــــــــ
ع الـوطن وهتـف المتظـاهرون ع الـوطن وهتـف المتظـاهرون وضاوضا  وجود،وجود،

د وطن   جميع جميع د وطنالساحات ن   ..الساحات ن
عض مـا قلتـه صـحيح وقـد   أناأنا  -- عض مـا قلتـه صـحيح وقـد ٌال أنكر ان  ٌال أنكر ان 

بهــت بهــتان ــه احزابنــا  ان ــه احزابنــاال الم   احــزاباحــزاب""  ال الم ســاال ســاال
ا االــــس تمحــــاوال جــــادة تمحــــاوال جــــادة   وهنــــاكوهنــــاك  ""الــــس

  ..لإلصالحلإلصالح
الح؟  هلهل  -- دون اال الح؟صحقا ت دون اال   صحقا ت
د  نعمنعم  -- ل تأ دو ل تأ   ..و
م  إذنإذن  -- ه الشعب مـن طل مسأقول لك ما  ه الشعب مـن طل   سأقول لك ما 

قـــــول   ........ قـــــول الـــــشعب  ـــــمالـــــشعب  ـــــمل مـــــا   ل تفـــــوا  مـــــا ا تفـــــوا  ا
م  قتموە واتركوا السلطةقتموە واتركوا السلطة ملغ   ..لغ
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ة روزا لوكــسمبورغ  تقـولتقـول ة روزا لوكــسمبورغالمفكـرة الماركـس َدام نـضال العمـال ضــد َدام نـضال العمـال ضــد   مـامـا""::المفكـرة الماركـس

قـة قـةالبورجوازـة والط مـة مـستمرا ، ومـا دامـت الــمطالب  البورجوازـة والط ُالحا مـة مـستمرا ، ومـا دامـت الــمطالبَ ُالحا َّلـم تـلــب ،   َ َّلـم تـلــب ، ُ ُ

كون ار س كونفإن األول من أ ار س ّالتعب السنوي عن   فإن األول من أ ّالتعب السنوي عن َ   ""  ..    َتلك الـمـطالبَتلك الـمـطالبَ
  

قــــة العاملــــة  شــــ أنحــــاء   تحتفــــلتحتفــــل قــــة العاملــــة  شــــ أنحــــاء الط الط
ـد ع ـدالعـالم  ع ـار  العـالم  ـاراألول مـن أ ـد  ""  األول مـن أ ـدع العمـال العمـال   ع

جمـة  ""  العالالعال جمـةل شـعارها التقـد الثـوري شـعارها التقـد الثـوري   ل
ة   المـــــؤثر والفعـــــالالمـــــؤثر والفعـــــال ة  وحـــــدتهم النـــــضال  وحـــــدتهم النـــــضال

ــة ــةاألمم   ""  عمــال العــالم أتحــدواعمــال العــالم أتحــدوا  ــاــا  ""  األمم
ــض ــضل رنفــال نكهـــة وفرحـــة   ل رنفــال نكهـــة وفرحـــة عــ هـــذا ال عــ هـــذا ال

ادحــــة أوســــع الجمــــاهأوســــع الجمــــاه  خاصــــة لــــدىخاصــــة لــــدى ادحــــة  ال  ال
لة المثابرة لة المثابرةوالشغ حتفل عمال العـراق   والشغ حتفل عمال العـراق ، و ، و

ات ـــــــدهم وســــــــط تحــــــــد اتع ـــــــدهم وســــــــط تحــــــــد ة   ع اســــــــ ة س اســــــــ س

ة ـــة وأخـــرى أقتـــصاد ةٍومعوقــات أجتماع ـــة وأخـــرى أقتـــصاد   ٍومعوقــات أجتماع
ة  ة ُتهـــــــــــــــز العــــــــــــــــالم تحــــــــــــــــت ظــــــــــــــــل الرأســــــــــــــــمال ُتهـــــــــــــــز العــــــــــــــــالم تحــــــــــــــــت ظــــــــــــــــل الرأســــــــــــــــمال

الــرؤوس وعولمتهــا ومــا يرافقهــا الــرؤوس وعولمتهــا ومــا يرافقهــا   المتعــددةالمتعــددة
ــة ممــا أثــرت   ٍمــن مــؤثراٍتمــن مــؤثرات ة تأرخ ــة ممــا أثــرت أســتالب ة تأرخ أســتالب

ـــاب أد مطلــــب مــــن   عـــ وحــــدتهمعـــ وحــــدتهم ـــاب أد مطلــــب مــــن وغ وغ
ــــــسان ــــــسانحقــــــوقهم األ وزجهــــــم وقــــــودا وزجهــــــم وقــــــودا   ة ،ة ،حقــــــوقهم األ

ــــــــة مهـــــــانون ومغيبــــــــون ــــــــة مهـــــــانون ومغيبــــــــونٍلحـــــــروب عب   ٍلحـــــــروب عب
ة  ة ومــــــستلبون تحـــــــت ظــــــل اآللـــــــة الرأســـــــمال ومــــــستلبون تحـــــــت ظــــــل اآللـــــــة الرأســـــــمال

حــــــــصدت اآلالف مــــــــن العمــــــــال حــــــــصدت اآلالف مــــــــن العمــــــــال   الــــــــالــــــــ

  من آيار  االول. 
  احتفال أممي وكرنفال تضامني
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ة ، و ملف س ة ، و ملفوال س   همهم  22001188  هذا العامهذا العام  وال
قه  ــ ومـا ســ ــ ومـستغلون أ قه ُمهمـشون أ ــ ومـا ســ ــ ومـستغلون أ ُمهمـشون أ

رهم   مــنمــن ـــة وتـــدو رهم ســـنوات القهـــر والعبود ـــة وتـــدو ســـنوات القهـــر والعبود
األحتــــــدام الطــــــائ واألثـــــــ األحتــــــدام الطــــــائ واألثـــــــ   طاحونــــــةطاحونــــــة

ــــسوا مطــــاليبهم العادلــــة   والفئــــوي لــــوالفئــــوي لــــ ــــسوا مطــــاليبهم العادلــــة ي ي
ـــــا عنة أمم ـــــاالمـــــ عنة أمم ْ، وهنـــــا فرضـــــت عـــــ ْ، وهنـــــا فرضـــــت عـــــ   المـــــ

ـــــــة قـــــــة العاملـــــــة العراق ـــــــةالط قـــــــة العاملـــــــة العراق ة   الط ة مـــــــسؤول مـــــــسؤول
ة ةالتــــصدي لتلــــك المعوقــــات الرأســــمال   التــــصدي لتلــــك المعوقــــات الرأســــمال

فهـا وجعـل ـة ووقـف ن ال ـة الراد فهـا وجعـلوالدي ـة ووقـف ن ال ـة الراد   والدي
  آلـتهم المــدمرة غـ فعالــة والحفــاظ عـآلـتهم المــدمرة غـ فعالــة والحفــاظ عـ

وحـــــــــــــــــــــدتهم ووعــــــــــــــــــــــيهم الطـــــــــــــــــــــ ، لقــــــــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــــــدتهم ووعــــــــــــــــــــــيهم الطـــــــــــــــــــــ ، لقــــــــــــــــــــــد 
قـــة قـــةأصـــطدمت الط ـــة مــــا   أصـــطدمت الط ـــة مــــا العاملـــة العراق العاملـــة العراق
ـــد مـــن   عـــد عـــام األحـــتاللعـــد عـــام األحـــتالل الم ض  غـــ ـــد مـــن ال الم ض  غـــ ال

دة فقد ات الجد دة فقدالتحد ات الجد ـارات   التحد ـارات تقاسـمتها ت تقاسـمتها ت
ـــة ـــةالمحاصـــصة الطائف فواجهـــت خطـــط فواجهـــت خطـــط   المحاصـــصة الطائف

ــــف لــــصالح س الــــسط والتوظ ــــس ــــف لــــصالحال س الــــسط والتوظ ــــس   ال
عـــــــض األطـــــــراف عـــــــ حـــــــساب األخـــــــرى ، عـــــــض األطـــــــراف عـــــــ حـــــــساب األخـــــــرى ، 

ـــدائل ـــدائلوزرع  ـــة للحركــــة   وزرع  ــــادات الوطن ـــة للحركــــة للق ــــادات الوطن للق
ــــــــث ح ــــــــة  ــــــــثالعمال ح ــــــــة  ع   العمال ع تــــــــضمن الخــــــــض تــــــــضمن الخــــــــض

ـــسالم لحـــاال األخـــتالس ـــسالم لحـــاال األخـــتالستواألس قـــة   تواألس قـــة و و
تالال التا فقـد خـ ْتمال العام ، و التا فقـد خـ الحركـة الحركـة   ْمال العام ، و

ـة  العـراق أهـم مرتكـزات ـة  العـراق أهـم مرتكـزاتالعمال وجودهـا وجودهـا   العمال
ــة ــةوخاصــة  وحــدة الحركــة العمال ومـــن ومـــن   وخاصــة  وحــدة الحركــة العمال
ــق ــقّثــم تجيـــ تأرخهـــا النـــضا الع الـــذي الـــذي   ّثــم تجيـــ تأرخهـــا النـــضا الع

طوال نادرة ة و دماء زك ته  تخض طوال نادرةُ ة و دماء زك ته  تخض ُ  ..  
ات أمــــام   ومــــنومــــن ات أمــــام أهــــم المعوقــــات والتحــــد أهــــم المعوقــــات والتحــــد

ــة  العـراق  الحركـةالحركـة ــة  العـراقالنقاب   قـوانقـوان  ––  ::  النقاب
ع الشمو كقانونموروثموروث ع الشمو كقانونة من العهد ال   ة من العهد ال

ء  11998877  لـسنةلـسنة  115500  رقـمرقـم ءالـ ت   الـ ت الـص الـص
  ّالذي حـول العامـل أ موظـف ، مـصادرةّالذي حـول العامـل أ موظـف ، مـصادرة
  قـانون العمـل  تقاعــد العمـال والــضمانقـانون العمـل  تقاعــد العمـال والــضمان

والمعامـل المغلقـة والمعامـل المغلقـة   المـصانعالمـصانع  --..  األجتمـااألجتمـا
ش  --..  22000033  منـذمنـذ شتهمـ دور المـرأة العاملـة دور المـرأة العاملـة   تهمـ

ــة ــةالعراق ــ المعــوق األســا   والوال  --..  العراق ــ المعــوق األســا ن ن
    ..المحتل األمالمحتل األم

ابنـا مـن االول مـن   ـام، ومـع اق ابنـا مـن االول مـنهـذە اال ـام، ومـع اق   هـذە اال
، يـــوم النـــضال ـــار، يـــوم العمـــال العـــال ، يـــوم النـــضالا ـــار، يـــوم العمـــال العـــال   ا

  الـدائم مـن اجـل التحـرر والمـساواة وعـالمالـدائم مـن اجـل التحـرر والمـساواة وعـالم
جوازة دائمـا ان نظامهـا جوازة دائمـا ان نظامهـاافضل، تتذكر ال   افضل، تتذكر ال

ـــــالظلم والتفـــــاوت ـــــسا والملـــــ  ـــــالظلم والتفـــــاوتالالا ـــــسا والملـــــ    الالا
تغالل هو عرضـة لحملـة تغالل هو عرضـة لحملـةساالجتما واال   ساالجتما واال

ــــــــــــــــــــــــــــادح والمحــــــــــــــــــــــــــــروم ــــــــــــــــــــــــــــادح والمحــــــــــــــــــــــــــــرومالعمــــــــــــــــــــــــــــال وال   العمــــــــــــــــــــــــــــال وال
  والمنظموالمنظم  الموحدينالموحدين

اسـاس هـذە المـ  هـذا العـالم هـو اسـاس هـذە المـ  هـذا العـالم هـو   انان  
ـ  هـذا   النظامالنظام ـ  هـذا الراسما الذي قسم ال الراسما الذي قسم ال

وكــــب وكــــبال الـــــدين و   ال ـــــة  الـــــدين و عــــ اســـــس رجع ـــــة  عــــ اســـــس رجع
ـة و العـرق ـة و العـرقالقوم ـل مــرة   القوم ــستخدمها   ـل مــرة و  ــستخدمها   و 

عـــ العمـــال ولـــشق عـــ العمـــال ولـــشق   كذرعـــة  هجماتـــهكذرعـــة  هجماتـــه
 العــــالم  العــــالم   لــــالنلــــالن  ..صـــفوفهم ووحــــدتهمصـــفوفهم ووحــــدتهم

، ،الغر ة الغ  مهدمهد""  الغر قراط ة الغالد قراط ة وحقـوق ة وحقـوق الد
ــــسان ــــساناال اتـــــه  اال اتـــــهوح مازالــــت القـــــوى مازالــــت القـــــوى   ،،""وح

ــــة للنظــــام الراســــما ــــة للنظــــام الراســــماالقمع فــــض   القمع فــــض تقــــوم  تقــــوم 
ج ــة الــ تخــ تــصامات العمال جعاال ــة الــ تخــ تــصامات العمال  هــذا  هــذا   عاال
ـــا ط تارخ ر ارتـــ ـــامـــاليـــوم وهـــذا اال ط تارخ ر ارتـــ خـــوف خـــوف   مـــاليـــوم وهـــذا اال

جوازـة مـن اقتـدار ـت للقـوى ال جوازـة مـن اقتـدارمم ـت للقـوى ال وقـوة وقـوة   مم
ة ةالحركة العمال   ..الحركة العمال

  
ــــخ ــــختار ار  تار شأ االول من ا اروم شأ االول من ا   وم
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ــد العمــال   انان ــار هــو يــوم تجد ــد العمــال االول مــن ا ــار هــو يــوم تجد االول مــن ا
اضهم اضهماع ع النظام الراسما الـذي مـأل ع النظام الراسما الـذي مـأل   اع

  انان  ..بؤســـا وجوعـــا واســـتغالالبؤســـا وجوعـــا واســـتغالال  العـــالمالعـــالم
انــــــــــــت ومازالــــــــــــت احــــــــــــد اهــــــــــــم  ة  ا انــــــــــــت ومازالــــــــــــت احــــــــــــد اهــــــــــــم شـــــــــــاال ة  ا شـــــــــــاال

ـار ـاراالف ة مـن   االف ة مـن الـ تخـاف القـوى الراسـمال الـ تخـاف القـوى الراسـمال
ـسلح ـسلحان ت قـة العاملـة، اذ ان ذلـك   ان ت قـة العاملـة، اذ ان ذلـك بهـا الط بهـا الط

عجل من عجل منس دةاقاق  س دةاب نهايتها اال   ..  اب نهايتها اال
اب   انان ـــــــار هـــــــو يـــــــوم اال اب االول مـــــــن ا ـــــــار هـــــــو يـــــــوم اال االول مـــــــن ا

ـا وعـدد   التـارالتـار ا وام ال ـا وعـدد للعمـال  اسـ ا وام ال للعمـال  اسـ
ـث ان أول مـن حـذا   من الـدولمن الـدول ـة، ح ـث ان أول مـن حـذا الغ ـة، ح الغ

، ثـــم انتقــــل إ   حـــذو العمـــالحـــذو العمـــال الي ، ثـــم انتقــــل إ األســـ الي األســـ
ات اتالوال ـث طالـب   الوال ة، ح ك ـث طالـب المتحدة األم ة، ح ك المتحدة األم
اغو عــام  العمــال العمــال  ــة شــ اغو عــاموال ــة شــ   11888866  وال

ض ضبتخفـ ليـو إ ثمـا ليـو إ ثمـا سـاعات العمـل اسـاعات العمـل ا  بتخفـ
ـــــــــة   ســــــــاعات،ســــــــاعات، ـــــــــة وتكـــــــــرر الطلــــــــب  وال وتكـــــــــرر الطلــــــــب  وال
ــا فورن ــاال فورن ــة، حــ   وو  ..ال ند ــة، حــ تورونتــو ال ند تورونتــو ال

م العمــــــال األمـــــ م العمــــــال األمـــــزعـــــ غواير   زعـــــ غواير بيــــــ مــــــا بيــــــ مــــــا
ــد العمــال، فنقــل ع ــد العمــال، فنقــلاحتفــاال  ع الفكــرة، وتــم الفكــرة، وتــم   احتفــاال 

ــــات ــــد للعمــــال  الوال ــــاتأول ع ــــد للعمــــال  الوال المتحــــدة المتحــــدة   أول ع
ـــه ـــة، اذ تـــم االحتفـــال  ك ـــهاألم ـــة، اذ تـــم االحتفـــال  ك   55    األم

تم تمسـ ـورك    11888822  سـ ـوركمدينـة ني   رراثمـاثمـ  ..مدينـة ني
نــــــــــــضال العمــــــــــــال  كنــــــــــــدا، الــــــــــــذي أعــــــــــــ نــــــــــــضال العمــــــــــــال  كنــــــــــــدا، الــــــــــــذي أعــــــــــــ 

ــة للعمــال،  الــصفةالــصفة ــة للعمــال،القانون و يــوم االول و يــوم االول   القانون
ـار مـن عـام  مـنمـن ـار مـن عـاما العمـال  العمـال    نظـمنظـم  11888866  ا

ـــا ا اغو، ومـــن ثـــم  تورنتـــو إ ـــاشـــ ا اغو، ومـــن ثـــم  تورنتـــو إ عـــن عـــن   شـــ
ـه مــا بـ ـه مــا بـالعمـل شـارك ف   440000  وو  335500  العمـل شـارك ف

ـد سـاعات   ألـفألـف ـه بتحد طـالبون ف ـد سـاعات عامـل  ـه بتحد طـالبون ف عامـل 
سـاعات عمـل، سـاعات عمـل،   ثمـاثمـا""  شـعارشـعار  العمـل تحـتالعمـل تحـت

فـــراغ فـــراغ   ثمـــا ســـاعاتثمـــا ســـاعاتثمـــا ســـاعات نـــوم، ثمـــا ســـاعات نـــوم، 
تمتاع تمتاعسـللراحـة واال وهـو األمــر الـذي لــم وهـو األمــر الـذي لــم   ،،""سـللراحـة واال

المعامــــــل، المعامــــــل،   َيــــــرق للــــــسلطات وأصــــــحابَيــــــرق للــــــسلطات وأصــــــحاب
اب حققــت اب حققــتخــصوصا وأن الــدعوة لــإل   خــصوصا وأن الــدعوة لــإل

ة  ــــدا وشــــلت الحركــــة االقتــــصاد ة نجاحــــا ج ــــدا وشــــلت الحركــــة االقتــــصاد نجاحــــا ج

طة النــار عــ   طة النــار عــالمدينــة، ففتحــت الـ   المدينــة، ففتحــت الـ
ن، وقتلـت عـددا مـنهم ثـم ألـ ن، وقتلـت عـددا مـنهم ثـم ألـالمتظـاه   المتظـاه

طة  لــــــة  وســــــط تجمــــــع للــــــ طة مجهــــــول قن لــــــة  وســــــط تجمــــــع للــــــ مجهــــــول قن
ـنهم  شخـصاشخـصا  1111  مقتـلمقتـل  أدى إأدى إ ـنهمب   مـنمـن  77  ب

طة واعتقـــــــــل عـــــــــ إثـــــــــر ذلـــــــــك  َرجــــــــال الـــــــــ ِ
طة واعتقـــــــــل عـــــــــ إثـــــــــر ذلـــــــــك ُ َرجــــــــال الـــــــــ ِ
ُ

ــد ــدالعد ــم عــ  العد ــم عــمــن قــادة العمــال وح   44  مــن قــادة العمــال وح
الـــسجن   مـــنهممـــنهم ن  دام وعـــ اآلخـــ الـــسجن عـــاإل ن  دام وعـــ اآلخـــ عـــاإل

ات اتلف       ..ُمتفاوتةُمتفاوتة  لف
  

ــان ــانو العمــال   و دام  ــم اإل العمــال عــالجــالد ينفــذ ح دام  ــم اإل عــالجــالد ينفــذ ح
انت زوجة أحد العمال المحكوم انت زوجة أحد العمال المحكوم   األرعةاألرعة
ــه زوج  علــيهمعلــيهم ــا كت دام تقــرأ خطا ــه زوجعــاإل ــا كت دام تقــرأ خطا هــا هــا عــاإل

    الصغالصغ  البنهالبنه
ا   ولــديولــدي  "" عندما تكــ وتــصبح شــا ا الــصغ عندما تكــ وتــصبح شــا الــصغ

ـــــة ـــــةوتحقـــــق أمن عمـــــري، ســـــتعرف لمـــــاذا عمـــــري، ســـــتعرف لمـــــاذا   وتحقـــــق أمن
س عنـدي مـا س عنـدي مـاأمـوت، لـ ـ مـن   أمـوت، لـ ـ مـن أقولـه لـك أ أقولـه لـك أ

ة   وأمــــوتوأمــــوت  ..أنــــ بــــريءأنــــ بــــريء ة مــــن أجــــل قــــض مــــن أجــــل قــــض
وعنـــدما وعنـــدما   فــة، ولهــذا ال أخــاف المـــوت،فــة، ولهــذا ال أخــاف المـــوت،

ــــــك وتحــــــ قــــــصته اب ــــــك وتحــــــ قــــــصتهتكــــــ ســــــتفخر  اب   تكــــــ ســــــتفخر 
  ..""ألصدقائكألصدقائك

قــــة الجهــــة الــــ رمــــت   وقــــدوقــــد قــــة الجهــــة الــــ رمــــت ظهــــرت حق ظهــــرت حق
لــــــ لــــــالقن ف أحــــــد عنــــــا   ة، عنــــــدماة، عنــــــدماالقن ف أحــــــد عنــــــا اعــــــ اعــــــ

لــــة ــــأن مــــن ر القن طة  لــــةالــــ ــــأن مــــن ر القن طة  ــــان أحــــد ــــان أحــــد   الــــ
طة أنفسهم طة أنفسهمعنا ال   ..عنا ال

    عمال العراقعمال العراق  نضالنضال
ـــــة   ـــــانـــــان ـــــة لنـــــضال عمالنـــــا وحركتهـــــا النقاب لنـــــضال عمالنـــــا وحركتهـــــا النقاب

،  اصـدر قـانون العمـل العـرا ،  اصـدر قـانون العمـل العـرا   المختلفـةالمختلفـة
ــه   والــذيوالــذي  22001155    3377  رقــمرقــم ــه نعتقــد ف نعتقــد ف

ــدة ، ثــ مــن الجوانــب الج ــدة ،ال ثــ مــن الجوانــب الج تحتــاج ا تحتــاج ا   ال
حتـاج التـصديق   ،،  ..  التطبيـق العمـالتطبيـق العمـ حتـاج التـصديق مـا و مـا و

والـــضمان االجتمـــا والـــضمان االجتمـــا   عــ قـــوان العمــلعــ قـــوان العمــل
لمـــان والغـــاء ـــل ال لمـــان والغـــاءمــن ق ـــل ال جميـــع القـــوان جميـــع القـــوان   مــن ق

ـــة   والقــرارات للنظــام الـــسابقوالقــرارات للنظــام الـــسابق ـــة واعطــاء ح واعطــاء ح
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م النقــــا  مؤســـــسات م النقــــا  مؤســـــساتالتنظــــ القطـــــاع القطـــــاع   التنظــــ
  العــام والخـــاص وحـــق العمـــال  الـــدفاعالعــام والخـــاص وحـــق العمـــال  الـــدفاع

وعة وعةعن حقـوقهم المـ ام ارادتهـم    عن حقـوقهم المـ ام ارادتهـمواحـ   واحـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركة  االنتخا  ادارة  ادارة  االنتخا

ة  المؤسساتالمؤسسات ةاالنتاج   ..االنتاج
اتهـــا ان تـــدرك   عـــعـــ قـــة العاملـــة ونقا اتهـــا ان تـــدرك الط قـــة العاملـــة ونقا الط
قـات المجتمـع   وتـوتـ قـة بـ ط قـات المجتمـع دورهـا كط قـة بـ ط دورهـا كط

وتـــدرك حجـــم مـــسؤوليتها اتجـــاە وتـــدرك حجـــم مـــسؤوليتها اتجـــاە   العـــراالعـــرا
ــــادح وامــــام الــــشعب مــــن   العمــــالالعمــــال ــــادح وامــــام الــــشعب مــــن وال وال

امج امجخـالل وضـع الـ الـ تؤهلهـا ا لعــب الـ تؤهلهـا ا لعــب   خـالل وضـع الـ
ر االنتاج ر االنتاجدور  تط ر اعـضائها مـن   دور  تط ر اعـضائها مـن وتط وتط

ــ ـوادر الفن ــال ـوادر الفن ان تــضع ان تــضع   وعليهــاوعليهــا  ..ة والمهــرةة والمهــرةال
الح نحـــــو رفـــــع الح نحـــــو رفـــــعصــــــــــصمة  التغـــــ واال   صــــــــــصمة  التغـــــ واال

ات الــــ ــــالموقف ازاء المتغــــ انتهـــا ، ات الــــم ــــالموقف ازاء المتغــــ انتهـــا ،   م
  طرات عـ المجتمـع العـرا وعـ العـالمطرات عـ المجتمـع العـرا وعـ العـالم

ــسب""  ..ــلــل ك ــسبو ك قــة العاملــة   و قــة العاملــة نــضال الط نــضال الط
ـة    الظروف الراهنة الظروف الراهنة ق ة وط ة وطن ـة أهم ق ة وط ة وطن أهم

وتوقـف وتوقـف   ،،......  الـشاقةالـشاقة  رغـم ظـروف نـضالهارغـم ظـروف نـضالها
ة وعج ة وعجالــــــدورة االقتــــــصاد     لــــــة اإلنتــــــاجلــــــة اإلنتــــــاجالــــــدورة االقتــــــصاد

اســــــــــة الخصخـــــــــــصة  اســــــــــة الخصخـــــــــــصة ،ومحاولــــــــــة فــــــــــرض س ،ومحاولــــــــــة فــــــــــرض س
ــة مــن خــالل   لمؤســساتنالمؤســساتنا ــة الوطن ــة مــن خــالل اإلنتاج ــة الوطن اإلنتاج

ـل الـذا  اإلهمالاإلهمال ات التم ـل الـذاالمتعمد ل ات التم     المتعمد ل
جـــة جـــةن ة الخاطئـــة   ن اسات االقتـــصاد ة الخاطئـــة الـــس اسات االقتـــصاد الـــس

ــــــة   وعــــــدم وجــــــودوعــــــدم وجــــــود ق ــــــة حق ــــــة وطن ــــــة رؤ ق ــــــة حق ــــــة وطن رؤ
له من   واضحة تجاە القطاعواضحة تجاە القطاع ش له من العام وما  ش العام وما 

ــــساهم  ــــساهم    قطــــاع إنتــــا مهــــم وحيــــويقطــــاع إنتــــا مهــــم وحيــــوي
،وعـدم تـوف ،وعـدم تـوف   قتـصادنا الـوطقتـصادنا الـوطإعـادة بنـاء اإعـادة بنـاء ا

ات اتالخـــــــدمات العامـــــــة ، وعـــــــ أالف أالف     الخـــــــدمات العامـــــــة ، وعـــــــ
عقــــود ال ضــــمان فيهــــا عملــــون  عقــــود ال ضــــمان فيهــــاالعمــــال  عملــــون    العمــــال 

لهم اتهم و مستق لهملح اتهم و مستق     ..لح
  

    المصادرالمصادر
------------------------------------------------  

ــة  مـساهمةمـساهمة ــــخ الحركــة العمال ـة تــار ــة كتا ــــخ الحركــة العمال ـة تــار   نــصنــص  //   كتا
اظ د ال اظسع د ال     سع

اتب اتبال د لفته  ال د لفتهحم اوة  موقعموقع  //  حم اوةعين     عين
د  //  العراقالعراق  صوتصوت دع ار نورياا  ع ار نوريلج     لج
ــــخ ــــختار ة  تار ةالحركة العمال     كتابكتاب  لمجموعةلمجموعة  //  الحركة العمال

ات اتادب   ووثائق الحزب الشيو العراووثائق الحزب الشيو العرا  ادب
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  --  فة المدى تموز فة المدى تموزصح   22002200  صح
  ::تقرأ اآلتقرأ اآل  تهاتهاطاقطاق

م مســاال ة  11994444//77//11  ::اســ مطــر ، تولــداســ مطــر ، تولــد  عائــدةعائــدة  ::ســاال ــ ةال ــ محلــة محلــة   ––  ال
اق، تزوجـت  العـام اق، تزوجـت  العـامالم ـت  11996666  الم ـتوأنج ـا الـذي لـم يتجـاوز عمـرە   وأنج ـا الـذي لـم يتجـاوز عمـرە عل عل

لـة العــ ســنوات، واآلن قـد تجــاوز   صـورتهما صـورتهما لـة العــ ســنوات، واآلن قـد تجــاوزالجم الخمــس عامــا الخمــس عامــا   الجم
ب مفرقـه، وظلـت ب مفرقـه، وظلـتوغـزا الـش ـات مـن عمرهـا،  وغـزا الـش ن ـات مـن عمرهـا،أمــه  منتـصف الثالث ن   أمــه  منتـصف الثالث

ابهامازالمازال ابهات  عز ش ست  ..ت  عز ش ستأل ة؟  أل ة؟مفارقة عجي   مفارقة عجي
  

  11997799//1122//1177  رسـالتها المؤرخـة رسـالتها المؤرخـة   
ـت ـتكت ـسام، ال   ثـثـ......""  ::  كت ـسام، ال أنـ دائمـة االب أنـ دائمـة االب

ــان وضــ   أعتقـد رآ أيأعتقـد رآ أي ــان وضــ شـخص ومهمــا  شـخص ومهمــا 
اسـم اسـمغـ وجـه  قطـر د   قلـقلـ  ..غـ وجـه  قطـر د يتفطـر و يتفطـر و

ـــسم مـــن أجــل أن ـــسم مـــن أجــل أنووجــ يب أرفـــع همـــوم أرفـــع همـــوم   ووجــ يب
ن ن، قـــو مـــن روعـــة اآلخـــ ناآلخـــ ن، قـــو مـــن روعـــة اآلخـــ ومـــن ومـــن   اآلخـــ

ـاة الــ ـاة الــالح نــا ومـن شــعبناالح ض بهــا ح ـ نــا ومـن شــعبنا ي ض بهــا ح ـ    ي
ـار ـارالج س   أحـدثكأحـدثك......الج س اآلن وعيـو تـدمع لـ اآلن وعيـو تـدمع لـ

نمـا فرحـا نمـا فرحـاحزنـا و قة   حزنـا و قة ، أتـذكر الوجـوە المــ ، أتـذكر الوجـوە المــ
ــة  ــة المتحد خ   المتحد خ الــشدائد، وأتــصور الـــشم الــشدائد، وأتــصور الـــشم

ـــات  ـــات والمعن ـــشد   والمعن ـــل هـــذا  نـــا،  ـــشد محن ـــل هـــذا  نـــا،  محن

وللـــــــداخل وللـــــــداخل   ــــــألف ألـــــــف وثـــــــاق للحـــــــزبــــــألف ألـــــــف وثـــــــاق للحـــــــزب
أتــصور أ اســتطيع مفارقــة أتــصور أ اســتطيع مفارقــة   والوال  ..الــذاتالــذات

ـــدة أنهـــأنهـــ  هــؤالء الروائــعهــؤالء الروائــع ــاة الجد ـــدة م نبــع الح ــاة الجد م نبــع الح
ض ضال ت     ..""ال ت

أمـا صـور مـن المـا الـسحيق أمـا صـور مـن المـا الـسحيق   وتتداوتتدا
ة األمل   لسنوات ثورةلسنوات ثورة ة األمل تموز ال مثلت بوا تموز ال مثلت بوا

ــة تطــل   ألحالمنــاألحالمنــا ــة، وأمــام هــذە البوا ــة تطــل الفت ــة، وأمــام هــذە البوا الفت
ة   عائـــــــــدةعائـــــــــدة ـــــــــة المتمـــــــــ ة القائـــــــــدة الطالب ـــــــــة المتمـــــــــ القائـــــــــدة الطالب

ة مرحـة ة مرحـةشخـص ء  مـع   شخـص ء  مـع وطموحـة، تـو وطموحـة، تـو
ـــضة عـــ ـــسامة ع ـــضة عـــاب ـــسامة ع وجههـــا لـــم تنكـــ وجههـــا لـــم تنكـــ   اب

عد االنقالب المشؤوم عد االنقالب المشؤومح   الثامن من  الثامن من   ح 

   مصــيــر. 
 مـجــهــول      
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اط اطشـ ـا   واضـطرارهاواضـطرارها  11996633  شـ ـا لالختفـاء ه لالختفـاء ه
ة ةمن مالحقة األجهزة األمن     ..من مالحقة األجهزة األمن

ائف و   تأقلمــــتتأقلمــــت ش  الـــــ ائف و عــــ العــــ ش  الـــــ عــــ العــــ
ــهـــا المــــد   بيـــوت الفقـــراء،بيـــوت الفقـــراء، دلت ز ــهـــا المــــد واســــ دلت ز واســــ
ـــاس الفوطـــة ـــاس الفوطـــةل رأة   ل ـــة إل ا لة والع رأة مـــوالـــش ـــة إل ا لة والع مـــوالـــش

ة، وحــــــ ة، وحــــــشــــــعب تــــــرا تطلــــــق ضــــــحكة تــــــرا تطلــــــق ضــــــحكة   شــــــعب
    ::وتقولوتقول

اس حلو مو؟  شش اس حلو مو؟بهذا الل   بهذا الل
  ""  ::قراءة رسالتهاقراءة رسالتها  أواصلأواصل

نـــت   رمـــارمـــا نـــت تتـــصور مثـــل ما   6633  تتـــصور مثـــل ما
طـة"" طـةمخ لـم أتراجـع عـن لـم أتراجـع عـن   ثـثـ  ..""ومبهذلـةومبهذلـة  مخ

ـــل ـــلأنـــاق يومـــا واحـــدا،  ـــدعت  ذلـــك   أنـــاق يومـــا واحـــدا،  ـــدعت  ذلـــك أ أ
ه لة للتم هأفضل وس لة للتم     ..أفضل وس

قــول هــذە المــرأة الهــم لهــا   رمــارمــا قــول هــذە المــرأة الهــم لهــا ّمــن يــرا  ّمــن يــرا 

ــب نفــسها  ســوىســوى أناقتهــا وترت ــب نفــسهاالتفكــ  أناقتهــا وترت   ..التفكــ 
كن، كن،لـــ أفـــضل  عــــ األقـــل حــــ أفـــضل  عــــ األقـــل حــــ ذلــــك ذلــــك   لـــ

عــــض الوقـــــت ح  عــــض الوقـــــتأ ح  ـــــشغل لـــــ   أ ـــــشغل لـــــ ًعمــــا  ًعمــــا 

تعبــ لحــد تعبــ لحــدونهــارا و ال أســتطيع مواصــلة ال أســتطيع مواصــلة   ونهــارا و
تــــــائج   التفكــــــ وال أســــــتطيعالتفكــــــ وال أســــــتطيع تــــــائج الخــــــروج ب الخــــــروج ب

دة دةج     ..""ج
عــــث الـــــدكتاتوري   تــــزدادتــــزداد عــــث الـــــدكتاتوري حملــــة نظــــام ال حملــــة نظــــام ال

مطـاردة الـشيوعي مطـاردة الـشيوعي     11998800  اسـة اسـة 
ـــة، مقراط ـــة،والعنــا الد مقراط وعائـــدة صـــامدة وعائـــدة صـــامدة   والعنــا الد

ــدون زوج وأبــن غــداد  ــدون زوج وأبــن  غــداد  تحمــل عـــبء تحمــل عـــبء   ،، 
، م الحـز ادة التنظـ ة ق ،مسؤول م الحـز ادة التنظـ ة ق ـة   مسؤول ـة مختف مختف
فارقهـــا فارقهـــا    بيـــوت الرفـــاق واألصـــدقاء، لـــم بيـــوت الرفـــاق واألصـــدقاء، لـــم
ء قادم أفق م مانها  ء قادمالحلم و أفق م مانها      ..الحلم و

لهفـــــة لهفـــــةو دين أفـــــتح الورقـــــة   و دين أفـــــتح الورقـــــة وقلـــــق شـــــد وقلـــــق شـــــد
ـضاء ـضاءالشفافة الب ألطـالع رسـالتها المؤرخـة ألطـالع رسـالتها المؤرخـة   الشفافة الب

  11998800  تموزتموز  22  
تــب لــك رســال   مــنمــن ــألم دام أ ِقلــب يــ  تــب لــك رســال ٍ ــألم دام أ ِقلــب يــ  ٍ

ـــــشن علينـــــا مـــــن ـــــشن علينـــــا مـــــن وحملـــــة شـــــعواء وحملـــــة شـــــعواء   هـــــذەهـــــذە
ـدة ـدةجوانـب عد لـة أمــس   جوانـب عد لـة أمــس حـ أ عـدت ل حـ أ عـدت ل

ـــــت أن   ال أعــــرف مــــاذا أعمـــــلال أعــــرف مــــاذا أعمـــــل ـــــت أن ودمــــو أ ودمــــو أ
تان  ..تفارقتفارق تانس ء؟   س ل  ضيع  ء؟ و ل  ضيع    و

جـــب أن ال ـــضا  جـــب أن الشـــعرت أ أ ـــضا  ـــن   شـــعرت أ أ ، ل ـــ ـــن أ ، ل ـــ أ
تنا ألهمــــ عدالــــة قــــض مــــان  تنا ألهمــــاإل عدالــــة قــــض مــــان  ،   اإل ، الــــص الــــص

ة ةوساعد عـ أن تكـون  نظـرة شـمول   وساعد عـ أن تكـون  نظـرة شـمول
ـــأس الــذي انتـــاب ـــأس الــذي انتـــابلألمــور، ودفـــع عـــ ال   لألمــور، ودفـــع عـــ ال

    ..للحظاتللحظات
ـاة   أرجـوأرجـو ة النقـاذ ح ـضجة كبـ ـاة أن تقومـوا  ة النقـاذ ح ـضجة كبـ أن تقومـوا 

المرفقــــة اســــمائهم هنــــا وهــــم المرفقــــة اســــمائهم هنــــا وهــــم   المعتقلــــالمعتقلــــ
ة ـس ال ةمعـدودين  ـس ال للمئـات الـذين النعـرف للمئـات الـذين النعـرف   معـدودين 

    ..اسماءهماسماءهم
ــاة الجميــع  خطــر  إنإن ــاة الجميــع  خطــرح   تــضمنتتــضمنت  ..""ح

املــــــة  املــــــة رســــــالتها اســــــماء مناضــــــالت وعائلــــــة  رســــــالتها اســــــماء مناضــــــالت وعائلــــــة 
اعتقـــالهم واســـماء مناضـــل جـــرى اعتقـــالهم واســـماء مناضـــل جـــرى   جـــرىجـــرى

مهم مهمـــــسم عـــــد   ـــــسم تقـــــال وتوفـــــوا  عـــــد عأثنـــــاء اال تقـــــال وتوفـــــوا  عأثنـــــاء اال
احهمإطالإطال احهمق      ..ق 

ـل عــن مــص   أرعـونأرعـون ـل عــن مــص عامـا مــضت، وال دل عامـا مــضت، وال دل
  تمــوزتمــوز  1155  اختطفــت يــوماختطفــت يــوم  عائــدة الــعائــدة الــ
ــا  11998800 ــاق غــداد،   ق ش   غــداد، مــن قنــاة الجــ ش   مــن قنــاة الجــ

ــــــد ــــــدحالهــــــا حــــــال العد مــــــن المناضــــــالت مــــــن المناضــــــالت   حالهــــــا حــــــال العد
تـــــــصفيتهم تـــــــصفيتهم   والمناضــــــل الـــــــذين جـــــــرىوالمناضــــــل الـــــــذين جـــــــرى

ــــل جـــــالوزة الــــدكتاتور ة مـــــن ق ــــل جـــــالوزة الــــدكتاتوربوحــــش ة مـــــن ق   بوحــــش
ــــــــان مــــــــا مــــــــن أرض  ت أشــــــــالؤهم  م ــــــــان مــــــــا مــــــــن أرض ونــــــــ ت أشــــــــالؤهم  م ونــــــــ

    ..الوطنالوطن
، فأحـدق  أم عـأم عـ  والتـزالوالتـزال لـ ، فأحـدق   تـراود مخ لـ  تـراود مخ
فهــا الحــالم ووجههــا   الــسماءالــسماء فهــا الحــالم ووجههــا حثــا عــن ط حثــا عــن ط

اســــم، اســــم،ال ة  عنفـــــوان   ال ة  عنفـــــوان ّفتطــــل عـــــ شــــا ّفتطــــل عـــــ شــــا
ابها تغ ابها تغش ـة   ش ـة محب م أغن ـة ـصوتها الـرخ ـة محب م أغن ـصوتها الـرخ

مة مةعندها لسل     ::مرادمراد  عندها لسل
  

ـد تطـول   هذاهذا تـك هل ـد تطـول مو انصاف منك غي تـك هل مو انصاف منك غي
ــهم   النــــاس لــــوالنــــاس لــــو د أجــــاو ــهم ــــسأل عنــــك  د أجــــاو ــــسأل عنــــك 

  ..شكولشكول



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                   2021  الفصل الثاني    34مجلة  الغد  العدد 

 
 

  
    

د د الحم دولد ع د الحم اظم البنـدر  العـام ولد ع اظم البنـدر  العـام   ڇـاري  منطقـة العـشار ڇـاري  منطقـة العـشار  ال ال محلـة محلـة  19601960 
ادحـة انـتظم أغلـب ابنائهـا ا  ع فيهـا بـ أوسـاط عوائـل  ة وترعـ ادحـة انـتظم أغلـب ابنائهـا ا وسط مركز ال ع فيهـا بـ أوسـاط عوائـل  ة وترعـ وسط مركز ال

ختلـــف هـــو عـــنهم ، ولـــم  ختلـــف هـــو عـــنهمالجـــزب الـــشيو العـــرا ، ولـــم  ـــة  . . الجـــزب الـــشيو العـــرا مـــل دراســـته حـــ الثان ـــة  أ مـــل دراســـته حـــ الثان أ
ة ة وانتقل ا الجامعة التكنولوج ةال ة وانتقل ا الجامعة التكنولوج ك   --ال ان ك قسم الم ان ـن ظـروف قسم الم غـداد، ول ـن ظـروف   غـداد، ول  

سة ضد الحزب الشيو العرا  العام  سة ضد الحزب الشيو العرا  العام الهجمة ال ن   19781978الهجمة ال ث ما ال ن اضطرته  ث ما ال اضطرته 
ــة،  مقراط من الد ــة الــ ە ا مغــادرة العـراق، ووصــل ا جمهور ــة، مـن الــشيوعي غــ مقراط من الد ــة الــ ە ا مغــادرة العـراق، ووصــل ا جمهور مـن الــشيوعي غــ
ن ا أرض  من فقــد لــ نــداء الحــزب وعــاد مــع رفاقــه اآلخــ طــل مقامــه  الــ ن ا أرض ولــم  من فقــد لــ نــداء الحــزب وعــاد مــع رفاقــه اآلخــ طــل مقامــه  الــ ولــم 

ـــــال كردســـــتان، وتحمـــــل الـــــوطن رافعـــــ الـــــسالحالـــــوطن رافعـــــ الـــــسالح ج ـــــة، محتمـــــ  ـــــال كردســـــتان، وتحمـــــل  بوجـــــه الدكتاتور ج ـــــة، محتمـــــ   بوجـــــه الدكتاتور
ة  ك ان من الرفاق األدالء  مقر كوسته ع الحدود ال اة األنصارة و ة قساوة الح ك ان من الرفاق األدالء  مقر كوسته ع الحدود ال اة األنصارة و قساوة الح

ة ةالعراق   ..العراق
  

ــــــــشت آشـــــــان وقــــــــع مـــــــع رفــــــــاق  ــــــــشت آشـــــــان وقــــــــع مـــــــع رفــــــــاق  معـــــــارك   معـــــــارك 
قات  أ قوات االتحاد الوط إثر  قات  أ قوات االتحاد الوط إثر ورف ورف
ـــشهد فيهـــا حـــوا  افئـــة اس ـــشهد فيهـــا حـــوا معركـــة غـــ مت افئـــة اس معركـــة غـــ مت

قـــــــــــــا  قـــــــــــــا ثالثـــــــــــــ رف عـــــــــــــد إطـــــــــــــالق ثالثـــــــــــــ رف قـــــــــــــة، و عـــــــــــــد إطـــــــــــــالق ورف قـــــــــــــة، و ورف
احهـــــم أرســـــله الحـــــزب للعـــــالج مـــــن آثـــــار احهـــــم أرســـــله الحـــــزب للعـــــالج مـــــن آثـــــار 
مـــــــــــــال دراســــــــــــــته  ة وإل ة األ القاســـــــــــــ مـــــــــــــال دراســــــــــــــته فـــــــــــــ ة وإل ة األ القاســـــــــــــ فـــــــــــــ
ــــــــــن التحــــــــــوال  ــــــــــا، ول لغار ــــــــــة   ــــــــــن التحــــــــــوال تالجامع ــــــــــا، ول لغار ــــــــــة   تالجامع
ة عمومــــــــــا  ا ة  الــــــــــدول اال اس ة عمومــــــــــا شـــــــــالـــــــــس ا ة  الــــــــــدول اال اس شـــــــــالـــــــــس
ــــــــــــا،  لغار ك  ــــــــــــا منهــــــــــــا اضــــــــــــطرته لــــــــــــ لغار ــــــــــــا، و لغار ك  ــــــــــــا منهــــــــــــا اضــــــــــــطرته لــــــــــــ لغار و
ُووصــــل ا الــــدنمارك، ومــــنح حــــق اللجــــوء ُووصــــل ا الــــدنمارك، ومــــنح حــــق اللجــــوء 

، وعــــاش  مدينــــة أوغــــوس ا ، وعــــاش  مدينــــة أوغــــوسالــــس ا  ثــــا  ثــــا الــــس
قه  القرب مـن شـق ة  قه أ المدن الدنمارك القرب مـن شـق ة  أ المدن الدنمارك
ـــــــــــــل  ـــــــــــــ دمحم جـــــــــــــواد، وحـــــــــــــصل عـــــــــــــ  ـــــــــــــل األ ـــــــــــــ دمحم جـــــــــــــواد، وحـــــــــــــصل عـــــــــــــ  األ
ب  ــــس ـــن  ـــة، ول ب خـــدمات مجتمـــع الرفاه ــــس ـــن  ـــة، ول خـــدمات مجتمـــع الرفاه

جــــــــــــــة  ــــــــــــــه ن جــــــــــــــة تفــــــــــــــاقم مــــــــــــــرض الــــــــــــــسكري لد ــــــــــــــه ن تفــــــــــــــاقم مــــــــــــــرض الــــــــــــــسكري لد
ة الــ عاشــها، تــو هنــاك  ة الــ عاشــها، تــو هنــاك الظــروف الــصع الظــروف الــصع

  ..20032003تموز تموز   1010 يوم  يوم 
ُعرف عن خـصاله الـ تتمـا مـع اسـمه، ُعرف عن خـصاله الـ تتمـا مـع اسـمه، 

ة و بـــ ِهدوئـــه ومرحـــه وضـــحكته ال ة وِ بـــ ِهدوئـــه ومرحـــه وضـــحكته ال امـــه ِ امـــه ال ال
لــــف بهــــا، وروح مــــساعدة  اتــــه الــــ  ُبواج لــــف بهــــا، وروح مــــساعدة ِ اتــــه الــــ  ُبواج ِ

ه ه لرفاقه وح ن وح هِاآلخ ه لرفاقه وح ن وح   ..ِاآلخ
  

ــافحون وسيواصـــلون درب  ــافحون وسيواصـــلون درب الزال رفاقــك  الزال رفاقــك 
ــــاة حــــرة كــــرة  ــــل مــــن أجــــل ح ــــاة حــــرة كــــرة النــــضال الط ــــل مــــن أجــــل ح النــــضال الط
ــــــــــــــــة،  مقراط ــــــــــــــــة د مــــــــــــــــة  دولــــــــــــــــة مدن ــــــــــــــــة، ك مقراط ــــــــــــــــة د مــــــــــــــــة  دولــــــــــــــــة مدن ك
ــــــــــــل المناضــــــــــــل  ــــــــــــل المناضــــــــــــل وســــــــــــ دائمــــــــــــا ذكــــــــــــرى  وســــــــــــ دائمــــــــــــا ذكــــــــــــرى 
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــد كت ــــخ مج ـــــــــــــــــه عطــــــــــــــــرة، تـــــــــــــــــؤرخ لتـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــد كت ــــخ مج عطــــــــــــــــرة، تـــــــــــــــــؤرخ لتـــــــــــــــــار

  ..الشيوعيون العراقيونالشيوعيون العراقيون

 النصير أبو ماجد المناضل. 
   "لحميد كاظم البندرا عبد" 
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كة كةالـــ ــــة مؤســــسة  الـــ او م وك ــــة مؤســــسةالعامــــة للــــصناعات الب او م وك ــــة   العامــــة للــــصناعات الب ة معن ــــة رســــم ة معن رســــم

عـــدة الســـتك  ـــات ال عـــدةـــصناعة حب الســـتك  ـــات ال ة   ـــصناعة حب افة ا نـــواتج عرضـــ اإل ة ضـــأنـــواع  افة ا نـــواتج عرضـــ اإل ضـــأنـــواع 
عـد  تقـعتقـع  ..أخـرىأخـرى عـدعـ  اتجـاە الجنـوب  ـمـم  3355  عـ  ة  ـ اتجـاە الجنـوبعـن مركـز مدينـة ال ة  ـ   عـن مركـز مدينـة ال

ــة ــق المــؤدي ا ناح ــةالـ وعــ الط ــق المــؤدي ا ناح ــة ســفوان عــ الســفوان عــ ال  الـ وعــ الط ــة حــدود العراق حــدود العراق
ة ةال   ..ال

  
ط ــسل طل ــسل كة   ل ــشاط هــذە الــ كة الــضوء عــ  ــشاط هــذە الــ الــضوء عــ 

د المــدير   مــعمــع  ""الغـــــدالغـــــدمجلـة مجلـة ""  التقـتالتقـت د المــدير الـس الـس
ـدالزهرة ـل ع ـدالزهرةالعـام المهنـدس عق ـل ع المظفـر المظفـر   العـام المهنـدس عق

ــــخ ــــخبتار     ..22002211//33//99  بتار
ــه قادمــا مــن مواقــع   وصــلوصــل ــه قادمــا مــن مواقــع الرجــل ا مكت الرجــل ا مكت

تـــــابع مـــــا   العمـــــلالعمـــــل ـــــا و تـــــابع مـــــا الـــــ يتفقـــــدها يوم ـــــا و الـــــ يتفقـــــدها يوم
ــة معالجـــة أي   مخطــط لــهمخطــط لــه غ ــة معالجـــة أي مــن أعمــال  غ مــن أعمــال 

 معامـــل وخطـــوط  معامـــل وخطـــوط   ة قـــد تحـــدثة قـــد تحـــدثصـــعصـــع
ـــأ للعمـــل ـــأ للعمـــلاالنتــاج الـــ تته ـــا  االنتــاج الـــ تته ـــاق   عـــدعـــد  ..ق

لن سؤالنا األول افة  ا والض لن سؤالنا األولالتحا افة  ا والض   ::التحا
د دن كة  ن كةنظرة عامة عن ال     ..نظرة عامة عن ال

ًأهــــ   م   ًأهــــ شخــــص مجلــــة الغـــــــد و م ًوســــه  شخــــص مجلــــة الغـــــــد و ًوســــه 

م ـــــ مال ـــــ كة  ..ال كةالـــــ العامـــــة للـــــصناعات العامـــــة للـــــصناعات   الـــــ
كـــــــة ـــــــة  او م وك كـــــــةالب ـــــــة  او م وك تمـــــــل   الب قـــــــة ا تمـــــــل ع قـــــــة ا ع

   البتروكيمياويات. 
 ستعود قريبًا
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عينات القــرن ــشاؤها  ســ عينات القــرنا ــشاؤها  ســ  مــن  مــن المــاالمــا  ا
مقاول ة  ك كة لومس اال ل  مقاولمق ة  ك كة لومس اال ل  رئ رئ   مق

ــــــات ســـــاندة أخــــــرى، افة ا  ــــــات ســـــاندة أخــــــرى،ضـــــاإل افة ا    ضـــــاإل
ة ك الس ات  ة حب ةأنتجت  تلك الف ك الس ات  ة حب   أنتجت  تلك الف

ثافـــة وأخـــرى واطئـــة ـــة ال ثافـــة وأخـــرى واطئـــةمـــن أنـــواع عال ـــة ال   مـــن أنـــواع عال
جــــة لنجـــاح ثافـــة وأنــــواع أخـــرى، ون جــــة لنجـــاحال ثافـــة وأنــــواع أخـــرى، ون   ال

ق منتجاتهــــــــا والحــــــــصول  ــــــــس كة   ق منتجاتهــــــــا والحــــــــصول الــــــــ ــــــــس كة   الــــــــ
ـــة فقـــد ســــاهمت   عـــعـــ ـــة عال ـــة فقـــد ســــاهمت عوائـــد ماد ـــة عال عوائـــد ماد

ل فعـــــــال ل فعـــــــالــــــش نـــــــة الدولـــــــة     ــــــش نـــــــة الدولـــــــة رفـــــــد خ رفـــــــد خ
مـن تـصدير منتجاتهـا مـن تـصدير منتجاتهـا   ـاألموال المتحـصلةـاألموال المتحـصلة

عض عضا دول الجوار و ة  ا دول الجوار و ةالدول األور     ..الدول األور
كة حـروب متعــددة   َّمـرتَّمـرت كة حـروب متعــددة علينـا وعـ الــ علينـا وعـ الــ

ـت   الحربالحرب ـة وحـرب ال ة االيران ـت العراق ـة وحـرب ال ة االيران العراق
ة االخـــــــرى أدت ا   والظــــــروفوالظــــــروف ة االخـــــــرى أدت ا الــــــصع الــــــصع

ـــدة، ـــدة،توقفهـــا مـــرات عد وهـــذە التوقفـــات وهـــذە التوقفـــات   توقفهـــا مـــرات عد
ت  انـدثار وتعطـل ت  انـدثار وتعطـلـس ة مـن أجـزاء كأجـزاء ك  ـس ة مـن ثـ ثـ

اســتطاعت اســتطاعت   الخطــوط المنتجــة ومــع هــذاالخطــوط المنتجــة ومــع هــذا
ــة حاجــة ل عــام تغط ــش كة  ــة حاجــةٍالـ ل عــام تغط ــش كة  الــسوق الــسوق   ٍالـ

  ..من منتجاتهامن منتجاتها
كة   توقفــتتوقفــت  22001111  عــامعــام   كة معامــل الــ معامــل الــ

ب قطـــع الغــــاز ــــس امـــل  ب قطـــع الغــــازال ــــس امـــل  مــــا   ال مــــا عنهــــا، و عنهــــا، و
ة   تعلمـون فالغـاز هـو المـادة الخـامتعلمـون فالغـاز هـو المـادة الخـام ـس ة الرئ ـس الرئ

ة مواد اخرى مساعدة صح ة مواد اخرى مساعدةلإلنتاج  صح ان   لإلنتاج  ان و و
ــل  مــامــا""  هـذا االجــراءهـذا االجــراء ــلق ب  ""ق بــس ة ة حاجــحاجــ  ــس

ـــة محطـــات ـــة محطـــاتالدولـــة ا ذلـــك الغـــاز لتغذ   الدولـــة ا ذلـــك الغـــاز لتغذ
ـاء ه ـد ال ـاءتول ه ـد ال ـان  ..تول ـانو هـذا القـرار مجحـف هـذا القـرار مجحـف   و

ــة حــق الــصناعة الوطن ــةجــدا  حــق الــصناعة الوطن ل عــام   جــدا  ل عــام ــش ــش
ـــــــات عـــــــ وجـــــــه او م وك حـــــــق الب ـــــــات عـــــــ وجـــــــهو او م وك حـــــــق الب   و

هــــذا األثـــر توقفــــت هــــذا األثـــر توقفــــت   وعـــوعـــ  ..الخـــصوصالخـــصوص
كة مـن كة مـنالـ ـة  22001111  الـ ـةولغا   ،،22001199  عـامعـام  ولغا

د توقف لمعامـل معـداتها تتعامـل التأ د توقف لمعامـل معـداتها تتعامـلو التأ   و
لــ ــة ط او م لــــالمواد ال ــة ط او م   ة هــذە الــسنواتة هــذە الــسنواتــالمواد ال

  سـيؤدي ا االنــدثار جـزءا تلــو اآلخـر فقــدسـيؤدي ا االنــدثار جـزءا تلــو اآلخـر فقــد

مــة عــض االجــزاء الحا ــب و مــةتلفــت االناب عــض االجــزاء الحا ــب و   تلفــت االناب
ـــــسات تتعامـــــل  ا ـــــسات تتعامـــــل االخـــــرى مـــــن مـــــضخات و ا االخـــــرى مـــــن مـــــضخات و

ـــة   مــع مــوادمــع مــواد ــة ذات درجــات حرار او م ـــة ك ــة ذات درجــات حرار او م ك
ة جدا ة جدامتدن حرارة مرتفعة  متدن حرارة مرتفعةوأخرى    ..وأخرى 

ـل   ـدأتـدأت  22001199  عـامعـام   ـل حملـة إعمـار وتأه حملـة إعمـار وتأه
ة جــدا ســاهم بهــا ة جــدا ســاهم بهــاكبـ كة مــن  كبـ كة مــنموظفــو الــ   موظفــو الــ

ــــــة ة والفن ــــــوادر الهندســــــ ــــــةال ة والفن ــــــوادر الهندســــــ جهــــــود   ال جهــــــود و و
سـناد انت ب ة، و ة راق ثنائ سـناداس انت ب ة، و ة راق ثنائ مـن الـوزارة مـن الـوزارة   اس
ـــا ـــث ســــهلت لنـــا قرضــــا مال ـــاح ـــث ســــهلت لنـــا قرضــــا مال اســــتطعنا اســــتطعنا   ح

ـار ـارتجـاوز ازمتنـا  تـوف قطـع الغ الالزمـة الالزمـة   تجـاوز ازمتنـا  تـوف قطـع الغ
انـت عمرهـا انـت عمرهـا   لألجـزاء التالفـة واالجـزاء الـلألجـزاء التالفـة واالجـزاء الـ

ـشغ ـشغال ـانون األول مـن ذات   وو  ..ال ـانون األول مـن ذات شـهر  شـهر 
ـــدأ االنتـــاج ـــدأ االنتـــاجالعـــام  نا   العـــام  ـــ نا واست ـــ ـــن واست ا ول ـــن خـــ ا ول خـــ

لة لةظهرت لنا مـش ة لـم نكـن عـ علـم   ظهرت لنا مـش ة لـم نكـن عـ علـم ٍكبـ ٍكبـ
قا قابهـا مـس ـ لمـادة   وو  ..بهـا مـس ـ لمـادة ان الخـزان الرئ ان الخـزان الرئ

لــ لــاألث لــ""  األث لــواألث ة   واألث ة  المــادة األساســ  المــادة األساســ
ات اتإلنتاج الحب لغ قطرە  والذيوالذي  ""إلنتاج الحب لغ قطرەي   مم2222  ي

ضا وهو خزان اختصا   مم2222  وارتفاعهوارتفاعه ضا وهو خزان اختصا أ أ
ع خــاص ع مــن نــ ع خــاصمــصن ع مــن نــ ــد وهــو   مــصن ــد وهــو مــن الحد مــن الحد

ــد مـــن نوعـــه  العـــراق ــد مـــن نوعـــه  العـــراقالوح انـــه انـــه   ظهـــرظهـــر  ..الوح
ن متعددة ه نضوحات من اما ل وف ن متعددةمت ه نضوحات من اما ل وف   مت

ل االجــــزاء التالفــــة مــــع ــــد حتــــاج ا ت ل االجــــزاء التالفــــة مــــعو ــــد حتــــاج ا ت   و
ــة عمــل  درجــة حــرارة متدن أنــه  ــةالعلــم  عمــل  درجــة حــرارة متدن أنــه    العلــم 

مــن خــزان تفــصل مــن خــزان تفــصل   ومكــونومكــون  ""مم110033  --""
نهمــا مــادة عازلــة للحــرارة نهمــا مــادة عازلــة للحــرارةب هـــذە هـــذە   وأمــاموأمــام  ..ب

ــد ل ولعــدم تــوفر صــفائح الحد ــدالتفاصــ ل ولعــدم تــوفر صــفائح الحد   التفاصــ
  ِّالخــاص المكـــون لهــذا الخـــزان  العـــراقِّالخــاص المكـــون لهــذا الخـــزان  العـــراق

ــــةوالوال م ــــةمنطقــــة االقل م اضــــطررنا للتوقــــف اضــــطررنا للتوقــــف   منطقــــة االقل
نـا بهــذە الــصفائح  وطلـبوطلـب نـا بهــذە الــصفائحتجه   وتــأخروتــأخر  ..تجه

ــــــــــة  ب جائحــــــــــة كورونــــــــــا لغا ــــــــــس ــــــــــة التجهــــــــــ  ب جائحــــــــــة كورونــــــــــا لغا ــــــــــس التجهــــــــــ 
وعنــد وعنــد   ،،22002200  العــا مــن عــامالعــا مــن عــام  الــشهرالــشهر

قـة قـةوصـول الخامـات اتـضح انهـا غـ مطا   وصـول الخامـات اتـضح انهـا غـ مطا
للمواصفات وال تـصلح مطلقـا لالسـتخدام للمواصفات وال تـصلح مطلقـا لالسـتخدام 
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ـة    ع ـة وطب او م ـة هكـذا ظـروف عمـل ك ع ـة وطب او م هكـذا ظـروف عمـل ك
ل ـان األمـر مقـصودا لـان األمـر مقـصودا ل  ورمـاورمـا ـشغ ل تـأخ ال ـشغ تـأخ ال

قـاف قـافوا كة  وا كةعمـل الـ الـذي دفعنـا الـذي دفعنـا   األمـراألمـر  ..عمـل الـ
أن تــصل أن تــصل   للتعاقــد مــع مجهــز آخــر ونتأمــلللتعاقــد مــع مجهــز آخــر ونتأمــل
لـة، لـة المق ـام القل لـة،المـواد  األ لـة المق ـام القل و حـال و حـال   المـواد  األ

  ًوصــــــولها فعـــــــ وضــــــمن المواصـــــــفاتًوصــــــولها فعـــــــ وضــــــمن المواصـــــــفات
ل  ـــــــــــــشغ ـــــــــــــدأ ال ـــــــــــــستطيع أن ن ـــــــــــــة  ل المطل ـــــــــــــشغ ـــــــــــــدأ ال ـــــــــــــستطيع أن ن ـــــــــــــة  المطل

ــا وهــذا مــا نتأملــه،   مجــددامجــددا ــا وهــذا مــا نتأملــه، عــد شــهر تق عــد شــهر تق
ــن ــنول ـــ  ول قنـــا الوضــع الـــص ح ع ـــرمــا  قنـــا الوضــع الـــص ح ع ث ث رمــا 

لـد وتخـوف النـاس مــن   الوضـع العـامالوضـع العـام لـد وتخـوف النـاس مــن  ال  ال
ــــــاء كورونــــــا ــــــاء كورونــــــاعــــــدوى و وأوامــــــر الجهــــــات وأوامــــــر الجهــــــات   عــــــدوى و

كـون الـدوام ـأن  كـون الـدوامالمختـصة  ـأن  ة  المختـصة  ـس ةب ـس   %%5500  ب
ـادر   ونحنونحن امـل ال ـادر نحتـاج ا انتظـام دوام  امـل ال نحتـاج ا انتظـام دوام 

ة  اياي ـس ةب ـس مـات  %%110000  ب مـاتفتعل ـة األزمـة   فتعل ـة األزمـة خل خل
مكننا من مكننا منوالوضع الراهن ال  فرض الدوام فرض الدوام   والوضع الراهن ال 

كة كةعـ جميـع مـوظ الـ فـان فـان   وعمومـاوعمومـا  ..عـ جميـع مـوظ الـ
   األو  تصليح الخزان وفحـصه األو  تصليح الخزان وفحـصهالفقرةالفقرة

ە للعمــــــل ونتأمــــــل تحــــــسن الوضــــــع  ە للعمــــــل ونتأمــــــل تحــــــسن الوضــــــع وتجهــــــ وتجهــــــ
ل  الصالص شغ دأ ال لد وحينها ن ل ال شغ دأ ال لد وحينها ن   .. ال
ــــــــات الــــــــنفط   عـــــــعـــــــ ــــــــات الــــــــنفط حـــــــد علــــــــ أن  حـــــــد علــــــــ أن 

ـــة    وخــصوصا العـــاملوخــصوصا العـــامل ـــات مناو ـــة  كوج ـــات مناو كوج
امل  الورش والحقول تعملالورش والحقول تعمل املال   ..ال

مـــال   نعـــمنعـــم عـــد ا ـــد ســـنجد حلـــو  التأ مـــال ًو عـــد ا ـــد ســـنجد حلـــو  التأ ًو

ـ  تـصليحتـصليح ـالخـزان الرئ ة ة مالحظـمالحظـ  وهنـاكوهنـاك  ..الخـزان الرئ
ـــــات القطـــــاع ـــــد مـــــن ذكرهـــــا فـــــان  ـــــات القطـــــاعال ـــــد مـــــن ذكرهـــــا فـــــان    ال

ــــات مــــستقرة ولــــم تتوقــــف  ــــات مــــستقرة ولــــم تتوقــــف الــــنف   الــــنف  
ة ةمجـ جـة لجهـودهم   مجـ كتنـا، ون جـة لجهـودهم مـا   كتنـا، ون مـا  

عــة عــةوطب ة   وطب ـــاح وفـــ ة عملهـــم الـــ تحقـــق ار ـــاح وفـــ عملهـــم الـــ تحقـــق ار
ات اتلتلك الـ فلـديهم نظـام حـوافز ممتـاز فلـديهم نظـام حـوافز ممتـاز   لتلك الـ

ر   دفع العـاملدفع العـامل ثـة لتطـ ـذل جهـود حث ر ل ثـة لتطـ ـذل جهـود حث ل
ــــادة ــــادةالعمــــل وز نعكس   العمــــل وز نعكس االنتــــاج الــــذي ســــ االنتــــاج الــــذي ســــ

ـا عـ  جا ـا عـ ا جا لهما لهممـداخ ة  مـداخ ـة الــشه ةالماد ـة الــشه   ..الماد
ـة  ونحنونحن اف ـةهنا لو تتوفر لدينا الـسيولة ال اف   هنا لو تتوفر لدينا الـسيولة ال

كة الــ ل والنهــوض  ــشغ كةلتمكنــا مــن ال الــ ل والنهــوض  ــشغ   لتمكنــا مــن ال
ـــسب مـــن خـــالل  ـــسب مـــن خـــالل والمـــستوى المـــادي للمن والمـــستوى المـــادي للمن

ــــع الحوافز  نظامنظام ــــع الحوافزتوز     ..توز
انة؟  منمن ل والص أعمال التأه انة؟قوم  ل والص أعمال التأه   قوم 

ــــــــة   كوادرنــــــــاكوادرنــــــــا ق ــــــــة و ة والفن ــــــــة الهندســــــــ ق ــــــــة و ة والفن الهندســــــــ
أعمـــال   االختـــصاصات هـــماالختـــصاصات هـــم قومـــون  أعمـــال مـــن  قومـــون  مـــن 

ان انالص لالص لة والتأه ة   ة والتأه ة عال كفاءة وجاه ة و ة عال كفاءة وجاه و
ــل المعامــل   وهــم ذاتهــم الــذينوهــم ذاتهــم الــذين ملــوا تأه ــل المعامــل أ ملــوا تأه أ

ـدأنا االنتـاج ـدأنا االنتـاجو ـة عـام  و ـة عـامنها ثغـرة ثغـرة   لـواللـوال  22001199  نها
قا قاالخــــــزان الــــــذي تحــــــدثنا عنــــــه مــــــس   ..الخــــــزان الــــــذي تحــــــدثنا عنــــــه مــــــس

ة المناســـــ ةو المناســـــ ات   و ات فـــــنحن ال نفتقـــــر للخـــــ فـــــنحن ال نفتقـــــر للخـــــ
ـــــل ـــــة مطلقـــــا  ـــــلالفن ـــــة مطلقـــــا  نفتقـــــر ا الــــــسيولة نفتقـــــر ا الــــــسيولة   الفن

ــــة ـــة لتغط ــــةالنقد ـــة لتغط اجاتنــــا مــــن المــــواد   النقد اجاتنــــا مــــن المــــواد احت احت
تهالك    جــــزاءجــــزاءالتالفــــة واألالتالفــــة واأل تهالك  ســـــعــــة اال ســـــعــــة اال

ائن ومعدات المعامل ائن ومعدات المعاملم ما  ..م ماف ة   ف ة تعلم لغا تعلم لغا
ـة ـةاليوم لم تقر الموازنة الحكوم و العـام و العـام   اليوم لم تقر الموازنة الحكوم

ـة أمــوال ـة أمــوالالـسابق لـم تخــصص لنـا أ لغــرض لغــرض   الـسابق لـم تخــصص لنـا أ
ل وهــو أمــر مــؤلم ــشغ انة وال ل وهــو أمــر مــؤلمالــص ــشغ انة وال ،   الــص ، ًفعــ ًفعــ

ـ الحــ واآلخـر ـ الحــ واآلخـرفـ بيوتنـا و نحتــاج ا نحتــاج ا   فـ بيوتنـا و
ـف  ـات، فك عـض المقت ل  ـد ـف ت ـات، فك عـض المقت ل  ـد ـائن   ت ـائن م م

ـب تتعامـلومـضخات ومـضخات  ـسات وأناب ا ـب تتعامـلو ـسات وأناب ا مـع مـع   و
ة و درجات حرارة مختلفة او م ة و درجات حرارة مختلفةمواد ك او م   مواد ك

ة؟ ثنائ ة؟و ظروف عمل اس ثنائ     و ظروف عمل اس
ــــــف ــــــفك ــــــل هــــــذە   ك ــــــل هــــــذە تــــــدبرون أمــــــورم مــــــع  تــــــدبرون أمــــــورم مــــــع 

اجـــــات اجـــــاتاالحت ورة الملحـــــة وعـــــدم   االحت ورة الملحـــــة وعـــــدم الـــــ الـــــ
    توفر السيولة؟توفر السيولة؟

قة  تعاونـتتعاونـت ات الــشق قةمعنــا احــدى الــ ات الــشق   معنــا احــدى الــ
ـــة  كـــةكـــة"" ائ ه ـــا للـــصناعات ال ـــةد ائ ه ـــا للـــصناعات ال   ""د

قراضـنا قراضـناب لـغ  ب لـغم  لتـصليح  لتـصليح دينـاردينـار  مليـونمليـون  550000  م
د   الخـزان سـابق الـذكر عـ أنالخـزان سـابق الـذكر عـ أن ـسد د يـتم ال ـسد يـتم ال

  ..الحقاالحقا
ع؟  وماوما ع؟هو موقف الوزارة من الموض   هو موقف الوزارة من الموض
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ـــشجعنا عـــ   الـــوزارةالـــوزارة ـــشجعنا عـــ تتمـــ لنـــا النجـــاح و تتمـــ لنـــا النجـــاح و
انة انةالــص ــة االنتــاج، وتــدعمنا   الــص غ ــل  ــة االنتــاج، وتــدعمنا والتأه غ ــل  والتأه
ــا ــامعن ــدون أي دعــم مــادي   معن ــن  ــا ول ــدون أي دعــم مــادي وفن ــن  ــا ول وفن
ونهــا  ونهــا ل األخـــرى ال تتــوفر لــديها أمـــوال األخـــرى ال تتــوفر لــديها أمـــوال   ل
ـــصات  لهكـــذالهكـــذا ـــصاتتخص نحـــن نحـــن   قـــةقـــةوالحقوالحق  ..تخص

ـــــز ق لتع ـــــس ـــــدأ االنتـــــاج وال تظـــــر  ـــــزن ق لتع ـــــس ـــــدأ االنتـــــاج وال تظـــــر    ن
ـة او م ـةأرصـدتنا مــن المــواد ال او م   واألجـزاءواألجـزاء  أرصـدتنا مــن المــواد ال

ار الالزمة األخرى ة وقطع الغ اط ار الالزمة األخرىاالحت ة وقطع الغ اط   ..االحت
عها   عــعــ ــار، هــل يــتم تــص عها ذكــر قطــع الغ ــار، هــل يــتم تــص ذكــر قطــع الغ

ا امحل ستورد من الخارج؟  محل ستورد من الخارج؟أم    أم 
فـضل   أغلـبأغلـب ـستورد مـن الخـارج و فـضل المـواد  ـستورد مـن الخـارج و المـواد 

عـض األجـزاء   مـن المنـامـن المنـا ـن  ة ول عـض األجـزاء األصـل ـن  ة ول األصـل
طة األخرىالال طة األخرىس ا  س افإنها تجهز محل   ..فإنها تجهز محل

ـــدأتم االنتـــاج،    ـــل و تمـــل التأه ـــدأتم االنتـــاج، حـــال ا ـــل و تمـــل التأه حـــال ا
م عـ أنـواع محـددة   هـلهـل قتـ انتـاج م عـ أنـواع محـددة س قتـ انتـاج س
امل األنواع  منمن نتجون  امل األنواعالمنتجات أم س نتجون    ..المنتجات أم س

ــة  األســواق   االنــواعاالنــواع ــة  األســواق المعروفــة والمطل المعروفــة والمطل
ــــــ مــــــن ــــــ مــــــنأ ــــــة   أ ــــــات عال هــــــا  الحب ــــــة غ ــــــات عال هــــــا  الحب غ

ثافـة وواطئـة ثافـة وواطئـةال ع   ال ـل منهمـا تتفـ ثافـة و ع ال ـل منهمـا تتفـ ثافـة و ال
ع آخـر   ع متعـددةع متعـددةمنـه أنـوامنـه أنـوا ع آخـر أخـرى وهنـاك نـ أخـرى وهنـاك نـ

ل  بــوبــو""  هــوهــو لبــرو يتــوفر لــدينا  يتــوفر لــدينا    الال  ""بــرو
ــــستخدم ــــستخدمالوقــــت الحــــا و اتــــه    الوقــــت الحــــا و اتــــه  حب حب

ــــــــاس الحبـــــــوب والــــــــسكر ــــــــاس الحبـــــــوب والــــــــسكرصـــــــناعة أ   صـــــــناعة أ
هــا هــاوالطحــ وغ ا فــان   والوال  ..والطحــ وغ م  ا فــان أخفــ م  أخفــ

ـــــــات ذات ـــــــة الحب ـــــــات ذاتنوع ـــــــة الحب المواصـــــــفات المواصـــــــفات   نوع
ـــــدة جـــــدا و أفــــــضل ـــــة ج ـــــدة جـــــدا و أفــــــضلالعراق ـــــة ج مــــــن مــــــن   العراق

ـة ـةالمنـتج الـسعودي وااليـرا ومرغ ــضا  المنـتج الـسعودي وااليـرا ومرغ ــضاا   ا
ــا هنــاك ــة وحال ــا هنــاك اسـواقنا المحل ــة وحال ــات    اسـواقنا المحل ــات طل طل

ــــات م امــــل ال تالم  ــــاتســــللتعاقــــد معنــــا ال م امــــل ال تالم    ســــللتعاقــــد معنــــا ال
مـــا  ..المنتجـــةالمنتجـــة مـــاو ـــة   و ـــة تعلمـــون فـــأن األغط تعلمـــون فـــأن األغط

ـــــة ـــــة العراق ـــــةالزراع ـــــة العراق تخدام   الزراع تخدام ســـــتتحمـــــل اال ســـــتتحمـــــل اال
نمـــا ـــ مـــن موســـم عمـــل ب نمـــاأل ـــ مـــن موســـم عمـــل ب المـــستورد المـــستورد   أل

  كــــ لموســـــم زرا واحــــد فقـــــط ممـــــاكــــ لموســـــم زرا واحــــد فقـــــط ممـــــا
ة ع المزارع لفة اضاف ل ت ة ع المزارعش لفة اضاف ل ت   ..ش

م ا  هـلهـل عود انتـاج م اسـ عود انتـاج ـا   طـنطـن  118800  سـ ـا يوم يوم
  السابق؟السابق؟

تج  لدينالدينا ل خط ي ثافة  تجخط لوا ال ل خط ي ثافة    خط لوا ال
كون انتـــاج الخـــط   طـــنطـــن  55 كون انتـــاج الخـــط الـــساعة فــس الـــساعة فــس

كون اجمـــا   طـــن،طـــن،  112200  الواحـــدالواحـــد كون اجمـــا وســـ وســـ
ا  طنطن  224400  االنتاجاالنتاج ايوم   ..يوم
ــــم مــــن وزارة الــــنفط، هــــل   الغــــازالغــــاز ــــم مــــن وزارة الــــنفط، هــــل الــــوارد ل الــــوارد ل

اتــه الــواردة لمــا مخطــط لــه مـــن   تكــتكــ اتــه الــواردة لمــا مخطــط لــه مـــن م م
ة   وهـلوهـل  ..انتـاجانتـاج ـا ة هـو جـاهز لالسـتخدام م ـا هـو جـاهز لالسـتخدام م

حت حتأم  ة ومعالجة؟  اج ااج اأم  ة ومعالجة؟تنق   تنق
ــات م ــاتال م الــواردة الينــا تــ لمــا مخطــط لــه الــواردة الينــا تــ لمــا مخطــط لــه   ال

ـــات م ـــاتمـــن  م ـــة   مـــن  موجـــب اجتماعـــات دور ـــة و موجـــب اجتماعـــات دور و
ــ  مخصـصة لهـذا الغـرضمخصـصة لهـذا الغـرض جهزوننــا  ــفهـم  جهزوننــا    فهـم 

حـسب حاجتنـا، حـسب حاجتنـا،   مقمـقمقمـق  6600  أوأو  مقمـقمقمـق  5500
انـا هنـاك ظـروف قـد تطـرأ انـا هنـاك ظـروف قـد تطـرأواح مـن ارتفــاع مـن ارتفــاع   واح

النقــاوة فهـــو النقــاوة فهـــو   وامــاوامــا  ..وانخفــاض الــضغوطوانخفــاض الــضغوط
ـــــة ومعالجـــــة ـــــة ومعالجـــــةحتـــــاج ا تنق ة ة ـــــأي مـــــادـــــأي مـــــاد  حتـــــاج ا تنق

ــة خــام ــة خــامنفط ــا  ..نفط ــاوحال ــستخدم جــزءا منــه ــستخدم جــزءا منــه   وحال
ــاء ه ــد ال ــاء تول ه ــد ال ــاء عنــدنا    تول ه ــاء عنــدنا فتجهــ ال ه فتجهــ ال
ـل نحـن ، ال  ـل نحـنذا ، ال  ــ  ذا ـة  كة الوطن ــنرفـد الـش ـة  كة الوطن   نرفـد الـش

غاواط  3366 غاواطم ـستلم   م ننا لـم  ل ثمن ول ـستلم مقا ننا لـم  ل ثمن ول مقا
ــة اآلن   مــستحقاتنا مــنمــستحقاتنا مــن ــاء لغا ه ــة اآلن وزارة ال ــاء لغا ه وزارة ال

األخـرى تعـا مـن نقـص الـسيولة األخـرى تعـا مـن نقـص الـسيولة   ألنهـا ألنهـا 
ـة مرافــق الدو  مـا هـو حــالمـا هـو حــال ـة مرافــق الدوق ــة ق ــة لـة العراق لـة العراق
ننــــــا نقــــــدم ننــــــا نقــــــدمول كة   ول ســــــناد الــــــش كة خدمــــــة ب ســــــناد الــــــش خدمــــــة ب

ـة بهـذا المقـدار ـة بهـذا المقـدارالوطن مـن الطاقـة، وعنـدنا مـن الطاقـة، وعنـدنا   الوطن
ــــضا نــــاتج عـــــر هــــو ــــضا نــــاتج عـــــر هــــوأ وجـــــ   أ وجـــــ غــــاز الن غــــاز الن

ة سوق منه للسوق المحل ةو سوق منه للسوق المحل وكذلك مادة وكذلك مادة   و
يع يعالهــايبو الــ تــدخل  تــص المعقمــات المعقمــات   الهــايبو الــ تــدخل  تــص

لــــــد اليهــــــا  لــــــد اليهــــــا الـــــ زادت حاجــــــة ال ة   الـــــ زادت حاجــــــة ال ة فــــــ فــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افة ا مـــاء الــــ اإل افة ا مـــاء الــــضـــالجائحـــة،  اإل   ""RROO""  ضـــالجائحـــة، 
ب  الصالحالصالح بلل   ..لل

ق هــل ســـ    ـــس ل وال ــشغ ق هــل ســـ حـــال ال ـــس ل وال ــشغ حـــال ال
م مرواتــ ــل المركــزي أم تحـــول   رواتــ ــل المركــزي أم تحـــول عــ التم عــ التم

ل لا التم ؟  ا التم ؟الذا   الذا
ـــــــد ـــــــدالتأ ،   التأ ـــــــل الـــــــذا ، تحـــــــول ا التم ـــــــل الـــــــذا تحـــــــول ا التم

ل   والـــــــــــــوزارة اآلنوالـــــــــــــوزارة اآلن ـــــــــــــشغ ل ـــــــــــــس ل ـــــــــــــشغ ـــــــــــــس ل
ـف ـات لتخف او م وك ـفالب ـات لتخف او م وك اهـل   الب ـأ عـن  اهـل الع ـأ عـن  الع

  ..الدولةالدولة
كة   هــــــلهــــــل ر معامــــــل الـــــــ ــــــة تطــــــ كة  الن ر معامــــــل الـــــــ ــــــة تطــــــ  الن

؟ ؟ًمستق   ًمستق
وع وعالمـــــ كة   المـــــ ل الــــــ ـــــشغ كة الحـــــا هـــــو  ل الــــــ ـــــشغ الحـــــا هـــــو 

ــــة ــــةالقــــدرات الذات ونحــــن ســــائرون بهــــذا ونحــــن ســــائرون بهــــذا   القــــدرات الذات
ــا سنــصل ــا سنــصلاالتجــاە وق   أمــاأمــا  ..ا الهــدفا الهــدف  االتجــاە وق

كة  ـــــــــــــل فهــــــــــــــو اعـــــــــــــالن الــــــــــــــ كة الهـــــــــــــدف المق ـــــــــــــل فهــــــــــــــو اعـــــــــــــالن الــــــــــــــ الهـــــــــــــدف المق
ثمار ثماراس ـك   اس قة دخـول  ط ـك للمشاركة  قة دخـول  ط للمشاركة 

ي المــواد   ــدفع رواتــبــدفع رواتــب ــش ــسب و ي المــواد المن ــش ــسب و المن
ــة وقطــع ــة وقطــعاألول ة    األول ــس ــار وتكــون لــه  ة  الغ ــس ــار وتكــون لــه  الغ
ـــاح وهــــذا ـــاح وهــــذااألر خفــــف عــــ  األر خفــــف عــــاألمـــر  ن الدولــــة ن الدولــــة األمـــر 

ـ مـن ـ مـنبتـوف أ ـار  55  بتـوف أ ـارمل ا و   مل ا و دينـار شـه دينـار شـه
ــضاف ع الرواتــب و ــضافمجمــ ع الرواتــب و لهــا المــصارف لهــا المــصارف   مجمــ

مـــن هـــذا االجـــراء هـــو مـــن هـــذا االجـــراء هـــو   والهـــدفوالهـــدف  ..األخــرىاألخــرى
اء ر المعامــــل و اءتطـــ ر المعامــــل و ــــدة   تطـــ ــــدة خطــــوط جد خطــــوط جد

ـــــــدة ـــــــدةلإلنتـــــــاج أو أنتـــــــاج أنـــــــواع جد مـــــــن مـــــــن   لإلنتـــــــاج أو أنتـــــــاج أنـــــــواع جد
ـــات تتطلـــب معـــدات غـــ متـــوفرة ـــات تتطلـــب معـــدات غـــ متـــوفرةالحب   الحب
تيح لنا هذە الفرص ك س تيح لنا هذە الفرصفدخول ال ك س   ..فدخول ال

م مرأ ات  ..الشخالشخ  رأ او م وك اتالب او م وك كة،   الب كة، كـ كـ
الت ـــشك التهـــل موقعهـــا الطبـــ ضـــمن  ـــشك   هـــل موقعهـــا الطبـــ ضـــمن 
  وزارة الـــــصناعة والمعـــــادن أم مـــــع وزارةوزارة الـــــصناعة والمعـــــادن أم مـــــع وزارة

  ..يهميهم  الال    النفط؟النفط؟
  اختصاص؟اختصاص؟

ـة تحـول   ـشاطـشاط ل ـة تحـول كتنـا هـو صـناعة تح ل كتنـا هـو صـناعة تح
ة  المـادةالمـادة ـس ةالخـام الرئ ـس   ""الطبـالطبـ  الغـازالغـاز""  الخـام الرئ

ة  اا ةمــواد صـناع ــة  ..مــواد صـناع ع ــةفت ع كة لهــذە   فت كة لهــذە الــ الــ
ء فرق  ءالوزارة أو تلك ال  فرق  يرغب يرغب   لماذالماذا  ..الوزارة أو تلك ال 

كة ا وزارة ــل الـ عض لتح كة ا وزارةالـ ــل الـ عض لتح الــنفط؟ الــنفط؟   الـ
ـــا ـــاألن أوضـــاع مـــوظ الـــنفط حال أفـــضل أفـــضل   ألن أوضـــاع مـــوظ الـــنفط حال

  مــــــن أوضـــــــاع مـــــــوظ وزارة الــــــصناعةمــــــن أوضـــــــاع مـــــــوظ وزارة الــــــصناعة
كــــــــن هــــــــذا التوجــــــــه  كــــــــن هــــــــذا التوجــــــــه والمعــــــــادن، لمــــــــاذا لــــــــم  والمعــــــــادن، لمــــــــاذا لــــــــم 

انــــت   موجــــودموجــــود قا؟ ألنــــه  الــــسابق  انــــت ســــا قا؟ ألنــــه  الــــسابق  ســــا
ات   أوضاع وزارةأوضاع وزارة ات الـصناعة وخـصوصا الـ الـصناعة وخـصوصا الـ

حـــــة منهـــــا حـــــة منهـــــاالرا كتنـــــا أفـــــضل مـــــن   الرا كتنـــــا أفـــــضل مـــــن مثـــــل  مثـــــل 
ث مــع   ــانــان  ..نفطنفطأوضــاع وزارة الــأوضــاع وزارة الــ ث مــع  حــد  حــد

ــادات ــاداتعــض الــسادة النــواب وق  الــوزارة  الــوزارة   عــض الــسادة النــواب وق
ـــــان رأ هـــــو ع و ـــــان رأ هـــــوبهـــــذا الموضـــــ ع و ل   بهـــــذا الموضـــــ ل ـــــشغ ـــــشغ

ـــات م ـــادة  ـــة وز كة وتحـــس نوع ـــاتالـــ م ـــادة  ـــة وز كة وتحـــس نوع   الـــ
ــا جاب نعكس هـــذا األمــر ا ــاالمنتجــات ســ جاب نعكس هـــذا األمــر ا   المنتجــات ســ

يها، فعنـد تلـك الحالـة ـس يها، فعنـد تلـك الحالـةعـ أوضـاع من ـس   عـ أوضـاع من
كة ا س لضم ال كة االوزارات  ال س س لضم ال   الوزارات  ال س

كة هــــــــــ هـــــــــا، إذن نجــــــــــاح الــــــــــ كة هــــــــــمال هـــــــــا، إذن نجــــــــــاح الــــــــــ و المهــــــــــم و المهــــــــــم مال
س سولـ اطهـا بـوزارة معينـة  ولـ اطهـا بـوزارة معينـةارت هنـاك هنـاك   تـتـ  ..ارت

لة واحـدة قـد تواجهنـا و حالـة لة واحـدة قـد تواجهنـا و حالـةمـش رفـع رفـع   مـش
ـسعر تجـاري، ـسعر تجـاري،سـعر الغـاز المجهـز لنـا  عنـد عنـد   سـعر الغـاز المجهـز لنـا 

ــالنفط افــضل مــن اطنــا  كون ارت ــالنفط افــضل مــنذاك سـ اطنــا  كون ارت   ذاك سـ
      ..الصناعةالصناعة

كة  الــــالــــ ـــــب مــــن الـــــ كةالــــسك الق ـــــب مــــن الـــــ   الــــسك الق
رفانـات"" رفانـاتال ـة   ـدأتـدأت  ""ال ـل، هـل هنـاك ن ـة تت ـل، هـل هنـاك ن تت

دة  لمعالجتها أو بناءلمعالجتها أو بناء دةدور جد ؟دور جد ؟ للموظف    للموظف
ــــــا ــــــاحال ــــــسب قطـــــــع أراض   حال ــــــسب قطـــــــع أراض َتملــــــك المن َتملــــــك المن

ة ةســكن كة   وهــذەوهــذە  ..ســكن انـــت للـــ ن  كة المــسا انـــت للـــ ن  المــسا
كة،   المقاولــــة الــــالمقاولــــة الــــ ــــشأت معامــــل الــــ كة، أ ــــشأت معامــــل الــــ أ

عـــد انتهـــاء عملهـــا عـــد انتهـــاء عملهـــاو ــــسبون،   و ــــسبون، ســـكنها المن ســـكنها المن
ــــست   واألرض أساســــا لــــوزارةواألرض أساســــا لــــوزارة ــــة ول ــــست المال ــــة ول المال

عـــض المـــوظف عـــض المـــوظفللـــصناعة و نـــاء   للـــصناعة و نـــاء قـــاموا ب قـــاموا ب
لــــوك لــــوكدور مـــن الطــــابوق وال   ًــــد عــــنًــــد عــــن  دور مـــن الطــــابوق وال

رفانـــ"" رفانـــال عهـــا   مـــامـــا  ""اتاتال عض ب عهـــا وقـــام الـــ عض ب وقـــام الـــ
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ــضا ــضاأ ــدورنا  ..أ ــدورناو نقــدم لهــم خــدمات المــاء نقــدم لهــم خــدمات المــاء   و
ــــاء فقـــــط مـــــع ه ــــاء فقـــــط مـــــعوال ه ـــــان جميـــــع   وال ـــــان جميـــــع العلـــــم  العلـــــم 

ة    المــوظف اســتلم قطعــة أرضالمــوظف اســتلم قطعــة أرض ة  ســكن ســكن
ة ةمنطقة الشعي   ..منطقة الشعي

ئــة   هــلهــل م متل كــت ــأن  ئــة ــستطيع القــول  م متل كــت ــأن  ــستطيع القــول 
   عملها؟ عملها؟

ـؤ ـؤالتل ــن   التل ــن موجــود ونحــن ال ننكــر ذلــك ول موجــود ونحــن ال ننكــر ذلــك ول
ب ظـروف ب ظـروفـس ـد لنـا فيهـا  ـس ـد لنـا فيهـاقـاهرة ال    ـلـل  ..قـاهرة ال 

ـــة اتنــا الذات ان جهودنـــا وام تجاوزها  ـــةســ اتنــا الذات ان جهودنـــا وام تجاوزها    ســ
ا جدا ا، وق ا جداالمحدودة حال ا، وق   ..المحدودة حال

ًجــــــ وخـــــالص األمــــــا بنجــــــاح ًجــــــ وخـــــالص األمــــــا بنجــــــاح   شـــــكراشـــــكرا

م ممـــساع ادة الوضـــع الطبـــ لهـــذە   مـــساع ادة الوضـــع الطبـــ لهـــذە عـــإل عـــإل
كة كةالــ انــت رقمــا مهمــا    الــ انــت رقمــا مهمــا  العمالقــة الــ  العمالقــة الــ 

الـــــــصناعة والمعـــــــادن ومحافظـــــــة الـــــــصناعة والمعـــــــادن ومحافظـــــــة   وزارةوزارة
ة ةال     ..ال

قــــة قــــةالحق ة   الحق بــــ كة ال ة ّالمــــرة أن هــــذە الــــ بــــ كة ال ّالمــــرة أن هــــذە الــــ

اتنـــــا   ِمنتجــــةِمنتجــــةالال ا  ح اتنـــــا لمـــــواد تـــــدخل كثـــــ ا  ح لمـــــواد تـــــدخل كثـــــ

ــة ــةاليوم ة   اليوم كــ ــستخدم خامــات متــوفرة  ة و كــ ــستخدم خامــات متــوفرة  و
لــدنا لــدنا  ــل ــل   الال  ""الغــاز الطبــالغــاز الطبــ  أولهــاأولهــا""   

ــــساوي مئــــات آالف مــــا  ــــا  ــــساوي مئــــات آالفتحــــرق يوم مــــا  ــــا    تحــــرق يوم
الـــــــدوالرات، تكـــــــون بهـــــــذا الوضـــــــع المـــــــادي الـــــــدوالرات، تكـــــــون بهـــــــذا الوضـــــــع المـــــــادي 

س ــــا سال ــــا ـــــصات ألعمـــــال   ال ــــث ال تخص ـــــصات ألعمـــــال ح ــــث ال تخص ح
انة والتهيئــة انة والتهيئــةالــص ر  الــص روالتطــ كــن كــن   ألــمألــم  ..!!والتطــ

ــأ الحكومـــة  ــأجــديرا  الحكومـــة  عـــضجــديرا  نـــازل عــن  عـــضن ت نـــازل عــن    ن ت
ــــــــــصات الرئاســــــــــات  ف  تخص ــــــــــصات الرئاســــــــــات أمــــــــــور الــــــــــ ف  تخص أمــــــــــور الــــــــــ

ـــــــــة   الـــــــــثالثالـــــــــثالث ـــــــــة أو الهيئـــــــــات ذات األهم أو الهيئـــــــــات ذات األهم
ِالمحـــدودة وتناقـــل

ِالمحـــدودة وتناقـــلُ
ُ

عـــض األمـــوال لهكـــذا عـــض األمـــوال لهكـــذا   
مـــــصلحة مـــــصلحة   مؤســــسات ناجحـــــة تـــــصب مؤســــسات ناجحـــــة تـــــصب 

ــش   نتأمــلنتأمــل      الــوطن والمــواطن؟الــوطن والمــواطن؟ ــش ذلــك و ذلــك و
ـــــذات ـــــات مماثلـــــة أخـــــرى تمـــــر  ـــــذاتا  ـــــات مماثلـــــة أخـــــرى تمـــــر    ا 

        ..الظروفالظروف
ــــخ  اجرياجري ــــخاللقاء بتار   22002211//33//99  اللقاء بتار
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ة  قضاء الفاو  لقاءلقاء ة الزراع س الشع ة  قضاء الفاومع رئ ة الزراع س الشع     مع رئ
  

      
ـــشاط  ّتمـــّرتمـــر راع  قـــرى قــــضاء الفـــاو ب ــــة اال ـــشاطســـعمل راع  قـــرى قــــضاء الفـــاو ب ــــة اال جهــــود   ســـعمل ، و جهــــود كبـــ ، و كبـــ

ب توفر س ة،  ة فرد ب توفرشخص س ة،  ة فرد ة مالئمة، خالل هذا  شخص س ة ،ب اە العذ ة مالئمة، خالل هذاالم س ة ،ب اە العذ   الم
ادلون انواع ى الفالح ي ادلون انواعالعام، ف ى الفالح ي نهم، آملـ  العام، ف ما ب ل ف نهم، آملـفسائل النخ ما ب ل ف   فسائل النخ

ِيرج  انان
ِيرجُ
ـة تظللهـا الـسعفاتُ نهم ح ـسات ـة تظللهـا الـسعفاتَّعـوا  نهم ح ـسات قا،   الخـالخـ  َّعـوا  انـت سـا قا، مـا  انـت سـا مـا 

ــاە انــت م ــام  ــاەأ انــت م ــام  ، مــد   شــط العــرب، تــأ وتغــادر، وفــق القــانونشــط العــرب، تــأ وتغــادر، وفــق القــانون  أ ّالطبــ ، مــد َ ّالطبــ َ

ـا  َوجـزر، والروافـد الـ تغـذيَوجـزر، والروافـد الـ تغـذي ـة، مـن حـدود د اههـا األرا العراق ـام ـة، مـن حـدود د اههـا األرا العراق   م
ــل هــذە ّا حــدود قــضاء الفــاو، حــرة،  ــل هــذەُ ّا حــدود قــضاء الفــاو، حــرة،  ــدا،   ُ ــشاطات جــاءت عزمــا جد ــدا، ال ــشاطات جــاءت عزمــا جد ال

فعـل الـسدود  عـد خـساراتعـد خـسارات ة حـصلت لهـم  ـة وكبـ فعـل الـسدودمتتال ة حـصلت لهـم  ـة وكبـ واالنحرافـات واالنحرافـات   متتال
ــل الجهــات  المــصطنعة لمجــاري الروافــدالمــصطنعة لمجــاري الروافــد َاألرعــ الــ نالتهــا، مــن ق ــل الجهــاتِ َاألرعــ الــ نالتهــا، مــن ق ِ  

ة، خاصة ما حصل  تغي مجرى ة، خاصة ما حصل  تغي مجرىاإليران ارون  اإليران اروننهر    ..نهر 

  الزراعية تتطلب  التنمية. 
 برنامجا محّددا

 ومادية لتنفيذه قانونية وآليات 
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ل   إنإن ـــاە الــــ جـــري اليــــوم مـــن دفـــع م ل مـــا  ـــاە الــــ جـــري اليــــوم مـــن دفـــع م مـــا 

مـاء   والملوثات،والملوثات، ، تـأ  مـاء من الجانب اإليرا ، تـأ  من الجانب اإليرا
ـــدخل ـــدخلأســـود  نـــوب، ممـــا عرقـــل نـــوب، ممـــا عرقـــل أنهـــار الجأنهـــار الج  أســـود 
ــــسات ــــساتإرواء ال ة القاتلــــة   إرواء ال ب الــــسم ّــــس ة القاتلــــة ّ ب الــــسم ّــــس ّ

ـات الـزرا ـات الـزرالإلن ، تحـت صـمت   لإلن ، تحـت صـمت والحيـوا والحيـوا
،   المــــسؤول  القــــرارالمــــسؤول  القــــرار ، التنمــــوي الــــزرا التنمــــوي الــــزرا

  ..ًقضاء ومحافظةًقضاء ومحافظة
ة زراعــــة قــــضاء   مجلــــةمجلــــة ة زراعــــة قــــضاء الغــــد، زارت شــــع الغــــد، زارت شــــع

د   الفـــاو، التقـــتالفـــاو، التقـــت ة، الـــس د مـــسؤول الـــشع ة، الـــس مـــسؤول الـــشع
، ش ،ع حس  ش     ::ودار الحوار اآلودار الحوار اآل  ع حس 

مكـن هذاهذا    ::الغدالغد  مجلةمجلة مكـن  الموسـم الـزرا   الموسـم الـزرا 
ـــــادة ـــــادةأن تحـــــصل ز  إنتـــــاج التمـــــور عـــــن  إنتـــــاج التمـــــور عـــــن   أن تحـــــصل ز

ة تهال ةســـــالحاجـــــة اال تهال عض   ســـــالحاجـــــة اال ـــــة لـــــ عض اليوم ـــــة لـــــ اليوم
ـــة، فهـــل ثمـــة ـــة، فهـــل ثمـــةالعوائـــل الفالح تحـــرك مـــن تحـــرك مـــن   العوائـــل الفالح

اء منتوجـاتهم، جـاد سـوق لـ م  إ ل اء منتوجـاتهم،قـ جـاد سـوق لـ م  إ ل   قـ
ال؟ ادة اإلنتاج ،ا مستق ال؟لخلق دافع ل ادة اإلنتاج ،ا مستق   لخلق دافع ل

ة ةشـع ـن   نعمـلنعمـل  ::الزراعـةالزراعـة  شـع ـن ضـمن ذلـك، ول ضـمن ذلـك، ول
، وقد س هناك دعم حكو ، وقدل س هناك دعم حكو نا عـدة نا عـدة عقدعقد  ل

ــــج   لقــاءات مــع المــسؤول مـــن اجــللقــاءات مــع المــسؤول مـــن اجــل ــــج تـــرو تـــرو
انـا، انـا،اإلنتـاج الـزرا رغـم قلتـه أح مـن اجـل مـن اجـل   اإلنتـاج الـزرا رغـم قلتـه أح

مــل مــلــشجيع العمــل الــزرا الــذي هــو م   ــشجيع العمــل الــزرا الــذي هــو م
افة ا الـنفط لتـتم اإل ة  افة ا الـنفط لتـتمضللسيولة المال اإل ة    ضللسيولة المال

ة بناء ة بناءعمل ة  عمل ذ المشارع االقتصاد ةوتنف ذ المشارع االقتصاد     ..وتنف
حدثـه  مجلةمجلة حدثـهالغـد؛ الـدمار الـذي    حيـوانحيـوان""  الغـد؛ الـدمار الـذي 

ـــة تـــال   ،،""الجـــاموسالجـــاموس ـــة تـــال هـــل  الن ارهـــا هـــل  الن ارهـــا أ أ
سات ساتع ال ة؟  ع ال ة؟الزراع   الزراع

ة ةشــع األســتاذ مهنــد األســتاذ مهنــد   التقينــاالتقينــا  ::الزراعــةالزراعــة  شــع
للـــــــشؤون للـــــــشؤون   الـــــــسعد، معـــــــاون المحـــــــافظالـــــــسعد، معـــــــاون المحـــــــافظ

، ة والنـــوا ـــة  األقـــض ،الزراع ة والنـــوا ـــة  األقـــض َووعـــدنا َووعـــدنا   الزراع

ا التخــــاذ اإلجـــــراءات الالزمــــة ا التخــــاذ اإلجـــــراءات الالزمــــةخــــ بواقـــــع بواقـــــع   خــــ
ة  تواجـد هـذە الحيوانـاتتواجـد هـذە الحيوانـات ةالـسائ والمـدمرة والمـدمرة   الـسائ

ة ةللحقول الزراع   ..للحقول الزراع

عــة للقــضاء  االنهــاراالنهــار  ::الغــدالغــد  مجلــةمجلــة عــة للقــضاءالتا   التا
ــات   غــغــ  ""الفــاوالفــاو"" م عاب  ــات ســمؤهلــة ال م عاب  ســمؤهلــة ال

ـــاە، ة مـــن الم ـــاە،كبـــ ة مـــن الم ،   كبـــ ، لـــسد الطلـــب الـــزرا لـــسد الطلـــب الـــزرا
ش، ب الطــ والحـشا ش،ـس ب الطــ والحـشا فهــل فــاتحتم فهــل فــاتحتم   ـس

  حول ذلك؟حول ذلك؟  الجهات المختصةالجهات المختصة
ة ةالشع ـة  الشع ـةالزراع ـة   فاتحنـافاتحنـا  ::الزراع ـة الجهـات المعن الجهـات المعن

ــــة، وهنــــاك   الــــ  دائــــرة المــــواردالــــ  دائــــرة المــــوارد ــــة، وهنــــاك المائ المائ
ة ك بـ الـشع ةعمـل مـش ك بـ الـشع ـة ودائـرة   عمـل مـش ـة ودائـرة الزراع الزراع

ـة  ـة المـوارد المائ ـف   المـوارد المائ ـري وتنظ ـف القـضاء ل ـري وتنظ القـضاء ل
تــــاف تــــافاألنهــــار وعمــــل األ لــــتال حــــصول لــــتال حــــصول   األنهــــار وعمــــل األ

ـــضانات  مواســــم ارتفــــاع ـــضانات  مواســــم ارتفــــاعالف ب   الف ب مناســــ مناســــ
  ..األنهاراألنهار
شاســـعة مـــن شاســـعة مـــن   مـــساحاتمـــساحات  ::الغـــدالغـــد  مجلـــةمجلـــة

ة، غـــ مـــستغلة َاألرا الخـــص َ ة، غـــ مـــستغلةُ َاألرا الخـــص َ ـــا،   ُ ـــا، زراع زراع
ف ترون إدخال العمل الزرا ف ترون إدخال العمل الزراك   فيها؟فيها؟  ك

ة ةالـشع ــة  الـشع ــةالزراع نتهــا   هنــاكهنــاك  ::الزراع ــــع ت نتهــا مــشار ــــع ت مــشار
ـــــسات ـــــسات   إعـــــادةإعـــــادةوزارة الزراعـــــة مـــــن أجـــــل وزارة الزراعـــــة مـــــن أجـــــل 

اســــة ب س ــــس ــــل الــــ تجرفــــت  اســــةالنخ ب س ــــس ــــل الــــ تجرفــــت    النخ
ثمار الزرا اال ثمار الزراسالنظام السابق، تتمثل  اال   ..سالنظام السابق، تتمثل 

ـــة الـــ تـــم   القنـــاةالقنـــاة  ::الغـــدالغـــد  مجلـــةمجلـــة َّاإلروائ ـــة الـــ تـــم َ َّاإلروائ َ

، ــل ســن ــشاؤها ق ،إ ــل ســن ــشاؤها ق ، إال   إ ، إال منظومــة ســ منظومــة ســ
َأنهــا لــم تفــتح عــ َأنهــا لــم تفــتح عــُ ُ

، ولــم    ، ولــم أرا المــزارع أرا المــزارع
ـشاؤها رأي ـشاؤها رأيأخـذ إ ـف تـرون   أخـذ إ ، ك ـف تـرون المـزارع ، ك المـزارع

تفادة منها تفادة منهاسطرق اإل   الري؟الري؟    سطرق اإل
ة ةالـشع ـة  الـشع ـةالزراع اآل مـن القنـاة اآل مـن القنـاة   الهـدفالهـدف  ::الزراع

الة ــاە اإل الةســهــو تــوف م ــاە اإل س   للمــواطنللمــواطن  ســهــو تــوف م س ولــ ولــ
راع ،ألن هنــــــاك راع ،ألن هنــــــاكســــــلغـــــرض اإل مرحلــــــة مرحلــــــة   ســــــلغـــــرض اإل

ــاە الــصالحة ــصال الم ــة إ ف ــاە الــصالحةالحقــة  ك ــصال الم ــة إ ف   الحقــة  ك
تمـل ة لـم ت َللزراعـة، هـذە المرحلـة األخـ َ تمـلُ ة لـم ت َللزراعـة، هـذە المرحلـة األخـ َ ُ

  
 ، ص المــــــــا ب شــــــــحة التخــــــــص ــــــــس ، عــــــــد  ص المــــــــا ب شــــــــحة التخــــــــص ــــــــس عــــــــد 

ة مختـصة لهـا دورهـا   علما أنناعلما أننا ة مختـصة لهـا دورهـا كهيئة زراع كهيئة زراع
، لـــم    البــ البــ ـــة  المجـــال الـــزرا ، لـــم التحت ـــة  المجـــال الـــزرا التحت
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َيؤخــــذ َيؤخــــذُ ــــصال  ُ ــــة إ ف ــــصالرأينــــا  ك ــــة إ ف ـــــاە   رأينــــا  ك ـــــاە الم الم
  ..للمزارعللمزارع
ر   هــلهــل  ::الغــدالغــد  مجلــةمجلــة ر تــرون أن مهمــة تطــ تــرون أن مهمــة تطــ

ــة   الزراعــة  قرانــاالزراعــة  قرانــا ات إجرائ ــة وراءهــا صــع ات إجرائ وراءهــا صــع
نــامج نــامجكفقــدان ل ع   كفقــدان ل ، محــدد ومــشف ع ّزرا ، محــدد ومــشف ّزرا

ــــة جراءات قانون ــــةبــــ جراءات قانون ــــة؟ ام لعوامــــل   بــــ ــــة؟ ام لعوامــــل وماد وماد
  أخرى؟أخرى؟
ة ةالـشع ـة  الـشع ـةالزراع ر العمـل مهمـمهمـ  إنإن  ::الزراع ر العمـل ة تطـ ة تطـ

عتمــــد   الــــزرا تتطلــــب برنامجــــاالــــزرا تتطلــــب برنامجــــا عتمــــد خاصــــا  خاصــــا 
المــــسؤول، المــــسؤول،   فكــــرة العمــــل الــــزر ا لــــدىفكــــرة العمــــل الــــزر ا لــــدى

ــة مــع ــة مــعوكــذلك تــوف اآللــة الزراع التــدرب التــدرب   وكــذلك تــوف اآللــة الزراع
ـــــــذور افة ا تـــــــوف ال اإل ـــــــذورضـــــــالعلـــــــ  افة ا تـــــــوف ال اإل   ضـــــــالعلـــــــ 

ة  والفسائل واألسـمدةوالفسائل واألسـمدة ـدات الحـ ةوالمب ـدات الحـ   والمب
  ..الالزمةالالزمة
ــارات قمــتم بهــا   هــلهــل  ::الغــدالغــد  مجلــةمجلــة ــارات قمــتم بهــا مــن ز مــن ز

عة عةللقرى، كشفا لطب ؟ ومـا العمـل الـالعمـل الـ  للقرى، كشفا لطب ؟ ومـا زرا زرا
م؟ ارات م؟ النتائج ل ارات    النتائج ل

ة ةالـش ـة  الـش ـةالزراع زـارات مـستمرة  زـارات مـستمرة    لـدينالـدينا  ::الزراع
ـــــــة  ـــــــة الحقـــــــول الزراع عـــــــة   الحقـــــــول الزراع عـــــــة القـــــــرى التا القـــــــرى التا

ــه ــهللقـضاء، مهمتنـا توج رشـاد المــزارع   للقـضاء، مهمتنـا توج رشـاد المــزارع و و
  ..الزراالزرا  من أجل زادة اإلنتاجمن أجل زادة اإلنتاج

ــل   مــامــا  ::الغــدالغــد  مجلــةمجلــة اب عــدم تفع ــل أســ اب عــدم تفع أســ
ــــــات الفالحــــــ ــــــات الفالحــــــمطال ــــــالتعوؤض عـــــــن ــــــالتعوؤض عـــــــن   مطال

ـات  خسائرهم،إثرخسائرهم،إثر ـاتالهال عـد   الهال عـد الـ حـصلت  الـ حـصلت 
ــــم قــــد   إرتفــــاع اللــــسان الملــــ ،علمــــاإرتفــــاع اللــــسان الملــــ ،علمــــا ــــم قــــد إن إن

ـــات ألنـــواع تم تىـــك الهال ـــات ألنـــواعأحـــص تم تىـــك الهال متعـــددة متعـــددة   أحـــص
عــد عــدة ســنوات عــد عــدة ســنواتمــن المزروعــات ،و ،لــم ،لــم   مــن المزروعــات ،و

ض؟ ض؟يتلق المزارعون أي تع   يتلق المزارعون أي تع
ة ةالــشع ـــة  الــشع ـــةالزراع قـــاطع عمـــل قـــاطع عمـــل   ضـــمنضـــمن  ::الزراع

ة ـــض ــــج معـــامالت تع نا تـــم تـــرو ةشـــعب ـــض ــــج معـــامالت تع نا تـــم تـــرو   شـــعب
ار الناتجــــــــــة مــــــــــن  ب األ ــــــــــس ار الناتجــــــــــة مــــــــــن للمــــــــــزارع  ب األ ــــــــــس للمــــــــــزارع 

 وال  وال ٢٠١٨٢٠١٨  عــام   عــام اللــسان الملــاللــسان الملــ  إرتفــاعإرتفــاع
ة   تـزالتـزال ـ ة المعـامالت  دائـرة محافظـة ال ـ المعـامالت  دائـرة محافظـة ال

تظـــر تظـــر،ت   وهنـــاكوهنـــاك..  التخــــصص المـــاالتخــــصص المـــا  ،ت
ة للمــــــــــــــــزارع عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــض ة للمــــــــــــــــزارع عــــــــــــــــن معــــــــــــــــامالت تع ــــــــــــــــض معــــــــــــــــامالت تع

ارالــــ ارالــــاأل لحقــــت بهــــم جــــراء الــــسيول لحقــــت بهــــم جــــراء الــــسيول   األ
ب رتفـــــــــاع مناســـــــــ بو رتفـــــــــاع مناســـــــــ األنهـــــــــار  عـــــــــام األنهـــــــــار  عـــــــــام   و

ص الما٢٠١٩٢٠١٩ تظر التخص ص الما،ت تظر التخص ضا  ،ت ضاأ   ..أ
الـــصح الـــذي تــــم بـــ الــــصح الـــصح الـــذي تــــم بـــ الــــصح   اللقـــاءاللقـــاء

ــد ر مج ــدشــا ر مج ة الــشاهالــشاه  شــا ة  و مــسؤول الــشع  و مــسؤول الــشع
ة  قضاء ة  قضاءالزراع د عـ حـس   الزراع د عـ حـس الفاو الس الفاو الس

  شش
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س حالــــة طارئـــــة  م وتفــــ الجهـــــل  العــــراق لـــــ س حالــــة طارئـــــة تخلــــف التعلـــــ م وتفــــ الجهـــــل  العــــراق لـــــ ــــل هـــــو ــــل هـــــو . . تخلــــف التعلـــــ
ة للمجتمــع  اســ ـــة اال ة للمجتمــع سعمــل مخطــط ، يهــدف ا تــدم الب اســ ـــة اال ـــان . . سعمــل مخطــط ، يهــدف ا تــدم الب ـــان وقــد  وقــد 

اب التخلف االجتما والحضاري  العر اب التخلف االجتما والحضاري  العراحد اهم أس   ..اق اق احد اهم أس
. . صحيح ان الحروب والحصار االقتصادي قد اضعف النظـام التعلـ صحيح ان الحروب والحصار االقتصادي قد اضعف النظـام التعلـ 
عـــــــد عـــــــام م  العـــــــراق جـــــــاءت  ة القاصـــــــمة لقطـــــــاع التعلـــــــ عـــــــد عـــــــاماال ان الـــــــ م  العـــــــراق جـــــــاءت  ة القاصـــــــمة لقطـــــــاع التعلـــــــ     اال ان الـــــــ

ـــــان مـــــن أفـــــضل انظمـــــة  .  . 20032003 عـــــد ان  امـــــل ،  ال ـــــضه  ـــــث تـــــم تق ـــــان مـــــن أفـــــضل انظمـــــة ح عـــــد ان  امـــــل ،  ال ـــــضه  ـــــث تـــــم تق ح
م  المنطقة  م  المنطقة التعل عـد . . التعل ة الـ جـاءت  عـد وقد عملت الحكومات المتعاق ة الـ جـاءت  وقد عملت الحكومات المتعاق

م المـدارس تحـت مالغزو االمالغزو اال م سـواء بتهـد م المـدارس تحـت  للعراق ع افشال التعل م سـواء بتهـد  للعراق ع افشال التعل
ـة والتغيـ المـستمر لهـا . . ذرعة اعادة بناءها ذرعة اعادة بناءها  م ـة والتغيـ المـستمر لهـا او ضـعف المنـاهج التعل م او ضـعف المنـاهج التعل

مستواها  ة ، او االرتقاء  وادر التدرس ر ال لها عدم تط قا مستواها ،  ة ، او االرتقاء  وادر التدرس ر ال لها عدم تط قا  ،..  
  

عـــــــــة  ف التا ــــــــس نــــــــت منظمــــــــة اليو عـــــــــة وقــــــــد ب ف التا ــــــــس نــــــــت منظمــــــــة اليو وقــــــــد ب
انخفــاض النمــو  العــدد انخفــاض النمــو  العــدد ““لالمــم المتحــدة لالمــم المتحــدة 

ة اإلجاإلج ــــــــــــــــــس ة ّمـــــــــــــــــا للمدرســـــــــــــــــ وعـــــــــــــــــدد و ــــــــــــــــــس ّمـــــــــــــــــا للمدرســـــــــــــــــ وعـــــــــــــــــدد و

افـــــــــة  افـــــــــة ّالمدرســـــــــ المـــــــــؤهل  العـــــــــراق   ّالمدرســـــــــ المـــــــــؤهل  العـــــــــراق  

ة  م ات التعل ة المست م ات التعل   ..المست
ـــــــ    ـــــــ ّوأن األطفـــــــال خـــــــارج المدرســـــــة هـــــــم أ ّوأن األطفـــــــال خـــــــارج المدرســـــــة هـــــــم أ

مــــــا  مــــــا عرضــــــة لالســــــتغالل وســــــوء المعاملــــــة،  عرضــــــة لالســــــتغالل وســــــوء المعاملــــــة، 
ـل  ـد مـن ق ـل  ذلك عمالة األطفـال والتجن ـد مـن ق  ذلك عمالة األطفـال والتجن

كر  كر الجهات المسلحة والزواج الم   ..الجهات المسلحة والزواج الم
م ة لقطاع التعل ة التحت ن الب مّو ة لقطاع التعل ة التحت ن الب   حالة   حالة ّو

الد  ة مــــــن الــــــ الد ٍخــــــراب ودمــــــار  أجــــــزاء كثــــــ ة مــــــن الــــــ ٍخــــــراب ودمــــــار  أجــــــزاء كثــــــ
ة للعـراق    اضافة ا اناضافة ا ان.. ة الوطن ان ة للعـراق  الم ة الوطن ان الم

  انهيار منظومة التعليم . 
 في العراق

 



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                   2021  الفصل الثاني    34مجلة  الغد  العدد 

انـــت أقـــل مـــن  ة  لـــة الماضـــ انـــت أقـــل مـــن الـــسنوات القل ة  لـــة الماضـــ الـــسنوات القل
ـــــضع العـــــراق % % 66 ، ممـــــا  ـــــضع العـــــراق ّللقطـــــاع التعلـــــ ، ممـــــا  ّللقطـــــاع التعلـــــ

ق األوسط ب لدول ال ت ق األوسط أسفل ال ب لدول ال ت   ..” ”  أسفل ال
ــــــل  ــــــة األســــــاس ل م حجــــــر الزاو التعلــــــ ــــــل عت ــــــة األســــــاس ل م حجــــــر الزاو التعلــــــ عت

هـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــد أأحـــــــــــــــــد أ  وهـــــــــــــــــووهـــــــــــــــــو. . مجتمـــــــــــــــــع متطـــــــــــــــــور مجتمـــــــــــــــــع متطـــــــــــــــــور 
قـــوم  لـــد أن  مكــن ألي  ثمارات الـــ  قـــوم ســاال لـــد أن  مكــن ألي  ثمارات الـــ  ســاال

له  له بها من أجل مستق     ..بها من أجل مستق
م عامل قوي للتطور والتغيـ  م عامل قوي للتطور والتغيـ والتعل إنـه إنـه   ..والتعل

ـــــالمجتمع ـــــالمجتمعـــــسمو  ش   ـــــسمو  ل العـــــ حـــــسن ســـــ ش  و ل العـــــ حـــــسن ســـــ  و
حفـــــز  تقرار االجتمـــــا و ـــــساهم  اال حفـــــز ســـــو تقرار االجتمـــــا و ـــــساهم  اال ســـــو
ــــــــل  ــــــــل النمــــــــو االقتــــــــصادي عــــــــ المــــــــدى الط النمــــــــو االقتــــــــصادي عــــــــ المــــــــدى الط

ـــضا لتحقيـــق أهـــداف   .. وري أ م  ـــضا لتحقيـــق أهـــداف والتعلـــ وري أ م  والتعلـــ
ة المستدامة ة المستدامةالتنم   ..  التنم

  
ال ان لــــسون مانــــد ال انقــــول ن لــــسون مانــــد م أقــــوى   قــــول ن م أقــــوى  التعلــــ  التعلــــ

مكن استخدامه لتغي العالم  مكن استخدامه لتغي العالم سالح      ..سالح 
ــــــــــذهب األطفــــــــــال إ المدرســــــــــة ،  ــــــــــذهب األطفــــــــــال إ المدرســــــــــة ، عنــــــــــدما  عنــــــــــدما 
تتطــور أدمغــتهم وتتوســع عقــولهم وتنفــتح تتطــور أدمغــتهم وتتوســع عقــولهم وتنفــتح 

  ..أعينهم أعينهم 
عــــــد الغــــــزو  ـــــن ماالــــــذي نــــــراە  العـــــراق  عــــــد الغــــــزو ول ـــــن ماالــــــذي نــــــراە  العـــــراق  ول
ـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــم الفاســـــــــــــــــــــد ، ح ـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــاال والح ـــــــــــــــــــــم الفاســـــــــــــــــــــد ، ح مـــــــــــــــــــــاال والح

ة ؟ ة والمذهب ة ؟المحاصصة االث ة والمذهب   المحاصصة االث
حاجـة إ هناك آهناك آ ة  حاجـة إ الف المرافق المدرس ة  الف المرافق المدرس

م  ــــــد األطفــــــال بتعلـــــــ و م االدوات الالزمــــــة ل ــــــد األطفــــــال بتعلـــــــ و االدوات الالزمــــــة ل
  ..الئق الئق 

ـا  ـا فكث من المـدارس تفتقـر ا العـدد ال فكث من المـدارس تفتقـر ا العـدد ال
ـــــــــضطر  ة ، ممـــــــــا  ـــــــــضطر مـــــــــن الـــــــــرحالت المدرســـــــــ ة ، ممـــــــــا  مـــــــــن الـــــــــرحالت المدرســـــــــ

ـــــ . . الطــــالب للجلـــــوس عــــ االرض الطــــالب للجلـــــوس عــــ االرض  ـــــ وان ا وان ا
ـــــــة  العـــــــراق  ـــــــة  العـــــــراق مــــــن ثلـــــــث المـــــــدارس االبتدائ مــــــن ثلـــــــث المـــــــدارس االبتدائ

ــاە ، ــاە ،تعــا مــن نقــص  إمــدادات الم  وأن  وأن   تعــا مــن نقــص  إمــدادات الم
ة  دون مرافق صح ا  ة نصفها تق دون مرافق صح ا    ..نصفها تق

ــــــسف  العـــــراق  ــــــسف  العـــــراق قـــــول ممثـــــل اليون ــــــان ــــــان ““قـــــول ممثـــــل اليون
لــدى العــراق أحـــد أر أنظمــة المـــدارس  لــدى العــراق أحـــد أر أنظمــة المـــدارس  

ق األوســـط ق األوســـطالـــ ـــل واضـــح   ..””الـــ ـــل واضـــح اآلن لـــدينا دل اآلن لـــدينا دل
ــــذهب . .   عــــ مــــدى تــــدهور النظــــامعــــ مــــدى تــــدهور النظــــام ــــذهب اليــــوم  اليــــوم 

ماليــــــــــ األطفــــــــــال  العــــــــــراق إ مــــــــــدارس ماليــــــــــ األطفــــــــــال  العــــــــــراق إ مــــــــــدارس 
ة ، والجــدران  ة ، والجــدران تفتقــر للمــستلزمات األساســ تفتقــر للمــستلزمات األساســ

والنوافـــــــــــــــــــــــــذ المكـــــــــــــــــــــــــسورة ، والنوافـــــــــــــــــــــــــذ المكـــــــــــــــــــــــــسورة ، المتهدمـــــــــــــــــــــــــة ، المتهدمـــــــــــــــــــــــــة ، 
ة  ة واألسقف الم     ..““واألسقف الم

ــــــــة  عاف المــــــــستمر للدولــــــــة العراق ــــــــة ضـــــــان اال عاف المــــــــستمر للدولــــــــة العراق ضـــــــان اال
تقرار االجتمــــــــــــــــا  تقرار االجتمــــــــــــــــا ســــــــــــــــادى ا زعزعــــــــــــــــة اال ســــــــــــــــادى ا زعزعــــــــــــــــة اال

م  التا فشل نظام التعل م واالقتصادي و التا فشل نظام التعل   ..واالقتصادي و
عتــ العــام الــدرا  العــراق مــن أقــ  عتــ العــام الــدرا  العــراق مــن أقــ و و

  ..اعوام الدراسة  العالم اعوام الدراسة  العالم 
رت  رت وقـــــد تـــــ ـــــشدة ، لـــــم 27512751وقـــــد تـــــ ـــــشدة ، لـــــم  مدرســـــة   مدرســـــة 
لها جر العمل عجر العمل ع لها  إعادة تأه   .. إعادة تأه

  
 مدرســـــــة تعرضـــــــت للنهـــــــب  مدرســـــــة تعرضـــــــت للنهـــــــب 24002400  وهنـــــــاكوهنـــــــاك

ة ع عروشها  حت خاو ة ع عروشها والسلب فاص حت خاو   ..والسلب فاص
جـــــــــــة  ـــــــــــدة ن جـــــــــــة مـــــــــــا تـــــــــــم غلـــــــــــق مـــــــــــدارس عد ـــــــــــدة ن مـــــــــــا تـــــــــــم غلـــــــــــق مـــــــــــدارس عد

ان  ة ، وهجرة الس اعات المحل ان ال ة ، وهجرة الس اعات المحل   ..ال
ة ا الخطــف  ــس ــوادر التدر ة ا الخطــف وتعرضــت ال ــس ــوادر التدر وتعرضــت ال

ــــــــــال  ت ــــــــــال غواال ت ــــــــــد اال . . غواال ــــــــــد اال مــــــــــاضــــــــــافة ا التهد مــــــــــاضــــــــــافة ا التهد
ات ذ ، وخصوصا الفت اتللمعلم والتالم ذ ، وخصوصا الفت   ..للمعلم والتالم

حت المــــــــــــــــــــــــــــــــدارس والمعاهــــــــــــــــــــــــــــــــد واوا حت المــــــــــــــــــــــــــــــــدارس والمعاهــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ،  اس اعات الــــــس ة ، والجامعــــــات بــــــؤر للــــــ اس اعات الــــــس والجامعــــــات بــــــؤر للــــــ
جـــــة تـــــدخل االحـــــزاب المتنفـــــذة ، وتـــــأثر  جـــــة تـــــدخل االحـــــزاب المتنفـــــذة ، وتـــــأثر ن ن
ة  ــــــــــــــة والمنــــــــــــــاهج الدراســــــــــــــ ــــــــــــــة ال ة العمل ــــــــــــــة والمنــــــــــــــاهج الدراســــــــــــــ ــــــــــــــة ال العمل
ـــــــــــــــة عـــــــــــــــ  ـــــــــــــــة والطائف ـــــــــــــــة عـــــــــــــــ التوجهـــــــــــــــات الدي ـــــــــــــــة والطائف التوجهـــــــــــــــات الدي

ة  ة حساب الرصانة العلم   ..حساب الرصانة العلم
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ـــــة  تحان ئلة اال يـــــع اال مواصـــــبح الغـــــش و ـــــة ســـــ تحان ئلة اال يـــــع اال مواصـــــبح الغـــــش و ســـــ
م وعـــــ  م وعـــــ ســــائدا  كثـــــ مـــــن مراحـــــل التعلـــــ ســــائدا  كثـــــ مـــــن مراحـــــل التعلـــــ

ة االاال ة خص  الصفوف المنته   ..خص  الصفوف المنته
جـــة لـــذلك اتجهـــت العوائـــل المتمكنـــة  جـــة لـــذلك اتجهـــت العوائـــل المتمكنـــة ون ون
م أبنائهــا  ــة لتعلــ ــا نحــو المــدارس االهل م أبنائهــا مال ــة لتعلــ ــا نحــو المــدارس االهل مال
م المجـــــا  م المجـــــا ، ممـــــا ســـــيؤدي ا الغـــــاء التعلـــــ ، ممـــــا ســـــيؤدي ا الغـــــاء التعلـــــ

القص  س  القص السائد  العراق منذ امد ل س    ..السائد  العراق منذ امد ل
مـــا تــــم إلغــــاء كثــــ مــــن المــــواد  المنــــاهج مـــا تــــم إلغــــاء كثــــ مــــن المــــواد  المنــــاهج 
ة ، واصـــــبح النظـــــام التعلـــــ غـــــ  ة ، واصـــــبح النظـــــام التعلـــــ غـــــ الدراســـــ الدراســـــ

الحــــــــــــــد االد مــــــــــــــن قــــــــــــــادقــــــــــــــاد فــــــــــــــاء  الحــــــــــــــد االد مــــــــــــــن ر عــــــــــــــ اال فــــــــــــــاء  ر عــــــــــــــ اال
ـــــــــــة ، ممـــــــــــا حـــــــــــد مـــــــــــن  م ـــــــــــات التعل ـــــــــــة ، ممـــــــــــا حـــــــــــد مـــــــــــن المتطل م ـــــــــــات التعل المتطل

  ..قدرات الطالب ع التعلم قدرات الطالب ع التعلم 
ـة بــ  ـة بــ ـضاف ا ذلـك سـوء العالقـة ال ـضاف ا ذلـك سـوء العالقـة ال
ــــــه حــــــ وصــــــلت ا درجــــــة  تاذ وطال ــــــه حــــــ وصــــــلت ا درجــــــة ســــــاال تاذ وطال ســــــاال
ة  اءة الجــــــــــــسد ــــــــــــه االهانــــــــــــات واإل ة ســــــــــــتوج اءة الجــــــــــــسد ــــــــــــه االهانــــــــــــات واإل ســــــــــــتوج

  ..للمدرس والمعلم للمدرس والمعلم 
مثــــــل  م الحـــــا  العــــــراق  مثــــــل ان واقـــــع التعلــــــ م الحـــــا  العــــــراق  ان واقـــــع التعلــــــ

اس اسانع جـة انع ى الدولة من فشل ن جـة ا لما اع ى الدولة من فشل ن ا لما اع
ا واالداري ، والمحاصــصة  ا واالداري ، والمحاصــصة الفــساد الــس الفــساد الــس

ـــــة  ـــــة وطائف ـــــة عـــــ اســـــس اث ـــــة المب ـــــة وطائف ـــــة عـــــ اســـــس اث ومـــــا ومـــــا . . المب
ـك وتـداع هـو  ـك وتـداع هـو ساد النظام التعلـ مـن تف ساد النظام التعلـ مـن تف

ة للفكـر المتخلـف الـسائد   ع جة طب ة للفكـر المتخلـف الـسائد  ن ع جة طب ن
  ..ل مرافق الدولة ل مرافق الدولة 

هنـــاك عـــدو خـــ اســـمه الجهـــل قـــادر عـــ هنـــاك عـــدو خـــ اســـمه الجهـــل قـــادر عـــ 
ــــــــــــب العائلــــــــــــة والمجتمــــــــــــع وا ــــــــــــب العائلــــــــــــة والمجتمــــــــــــع واتخ لدولــــــــــــة ، لدولــــــــــــة ، تخ
م والتعلم  د التعل م والتعلم وعالجه الوح د التعل   ..وعالجه الوح

ـه  م ف جهل المجتمع يتم الـتح قدر ما  ّو َ ـه ُ م ف جهل المجتمع يتم الـتح قدر ما  ّو َ ُ

خــــدم مــــصالح الــــسلطات  مــــا  خــــدم مــــصالح الــــسلطات ، وتوجيهــــه  مــــا  ، وتوجيهــــه 
مة  مة الحا   ..الحا

مكــن اصـــالح النظـــام التعلـــ اال بتـــوفر  مكــن اصـــالح النظـــام التعلـــ اال بتـــوفر ال ال
ة  احداث التغي اس ة  احداث التغياالرادة الس اس   االرادة الس

شيع  د احزاب متخلفة  م ب قاء الح شيع وان  د احزاب متخلفة  م ب قاء الح وان 
ــــــــــــــــــة اهم ــــــــــــــــــةالخرافــــــــــــــــــة وال تــــــــــــــــــؤمن  اهم  الثقافــــــــــــــــــة  الثقافــــــــــــــــــة الخرافــــــــــــــــــة وال تــــــــــــــــــؤمن 

ـــــــــة اصـــــــــالح او  عرقـــــــــل اي عمل م ،  ـــــــــة اصـــــــــالح او والتعلـــــــــ عرقـــــــــل اي عمل م ،  والتعلـــــــــ
ــث ان  ر  هــذا القطــاع الحيــوي ، ح ــث ان تطــ ر  هــذا القطــاع الحيــوي ، ح تطــ
كون  ــــــــادة الــــــــو الجمــــــــ ســــــــ م وز كون التعلــــــــ ــــــــادة الــــــــو الجمــــــــ ســــــــ م وز التعلــــــــ

اال عليها  اال عليها و   ..و
م  العـــــــراق بوضـــــــعه  م  العـــــــراق بوضـــــــعه ولـــــــذلك فـــــــإن التعلـــــــ ولـــــــذلك فـــــــإن التعلـــــــ
ــــــشهد اي تطــــــور ، اال  مكــــــن ان  ــــــشهد اي تطــــــور ، اال الحــــــا ال  مكــــــن ان  الحــــــا ال 
اذا حـــــصل تغيـــــ جـــــوهري  ادارة الدولـــــة اذا حـــــصل تغيـــــ جـــــوهري  ادارة الدولـــــة 

ا الحا ا الحاوالنظام الس   ..  والنظام الس
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....      

  توثيقتوثيق
ـان، فـأن مؤسـسات الدولـة تعرضـت للنهـب  بوصـبوصـ  •• ـان، فـأن مؤسـسات الدولـة تعرضـت للنهـبشـاهد ع   //88    شـاهد ع

ـسان ـسانن س  22000033  //  ن سولـ اح ذلـك اليـوم كنـت أرى   فـفـ  ..التاسـع منـهالتاسـع منـه  ولـ اح ذلـك اليـوم كنـت أرى صـ صـ
اك شــــق اك شــــق،مــــن شــــ ض  ،مــــن شــــ ــــة تــــ ك ــــات أم ا ــــع د ــ فــــا، أر ضــــشارع ح ــــة تــــ ك ــــات أم ا ــــع د ــ فــــا، أر     ــــشارع ح

جـــوار  ة  جـــوار الـــصالح ة  ـــصلالـــصالح ـــصلتمثـــال الملـــك ف ـــات   تمثـــال الملـــك ف ـــات األول، وجـــرى نهـــب ممتل األول، وجـــرى نهـــب ممتل
ف  وزارة العـدلوزارة العـدل ات سـوى رصـ ا فـصلها عـن هـذە الـد فالـ ال  ات سـوى رصـ ا فـصلها عـن هـذە الـد   ..الـشارعالـشارع  الـ ال 

ـان  مـنمـن  ""  شجيعشجيع  ""  مرأى ومرأى و  عع.. ـانالجنـود األم مـا  ..الجنـود األم مـاف ـدأت الحرائـق  ـدأت الحرائـق    ف
سان  1122  غداد غداد  سانن   إذ شهدت اشتعال النار  الطابق العلـويإذ شهدت اشتعال النار  الطابق العلـوي  ،،22000033  ن

ـــة البنـــك المركـــزي العـــرا ـــة البنـــك المركـــزي العـــرامـــن بنا ـــ األر مـــن مبـــ   ، و، ومـــن بنا ـــ األر مـــن مبـــ الـــركن األ الـــركن األ
ـون ومبـ  وزارة العدلوزارة العدل ـون ومبـ، و مب اإلذاعة والتلف الم  ، و مب اإلذاعة والتلف المعـوزارة اإل   وكنـتوكنـت  ..عـوزارة اإل

فـا، الحرائـق حيثمـا   أرى مـن عـ سـطح العمـارة الـ اسـكنها أرى مـن عـ سـطح العمـارة الـ اسـكنها  فـا، الحرائـق حيثمـا شـارع ح شـارع ح
غداد  أدرت وج أدرت وج  غدادسماء    ..سماء 

••    
ح قد غمر وجوە معظـم العـراقي   انان ح قد غمر وجوە معظـم العـراقي الف الف

ـة ـةبنها ـسان  99  ""جمهورـة الخـوف جمهورـة الخـوف   بنها ـسانن   ن
ــل// ــلاب ن  ""22000033  اب ــ نمست ــ ــة   مست ــة جمهور جمهور

ـة والـسلم االجتمـا مقراط ـة والـسلم االجتمـاالد مقراط ـانوا ـانوا   مـامـا  ..الد
عــــضا عــــضهم  قتل  عــــضايتوقعــــون انهــــم ســــ عــــضهم  قتل    يتوقعــــون انهــــم ســــ

ات اآلالف   ون عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ات اآلالف  و ون عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و
ت تســ ــان   ومــاومــا  ..""22000088--22000066""ســ ــان جــري  جــري 

س هـــو ه الـــرئ س هـــوحـــرب اقتتـــال طـــائ ســـ ه الـــرئ   حـــرب اقتتـــال طـــائ ســـ
ــان  ....الــسلطة عليهــا اللعنــةالــسلطة عليهــا اللعنــة ــانو علـــيهم ان علـــيهم ان   و

ــــخ  العــر العــر  فتارخهــافتارخهــا  ..حتــاطواحتــاطوا ــــخ اق هــو تــار اق هــو تــار

   تحليل  ...  2003 نيسان 9 . 
 سيكوبولتك للسلطة والناس
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الخـصوم منـذ الخـصوم منـذ   العنـف والـدم وقطـع رؤوسالعنـف والـدم وقطـع رؤوس
ـــة ـــةأن تحولــت الـــسلطة الع ة   أن تحولــت الـــسلطة الع الم ة ســـواإل الم ســـواإل

ـة عـام ـة عـاما وراث ـة  6611  ا وراث ـةهج يومهــا يومهــا   فمـنفمـن  ..هج
ــار اعــات واج ف لحــل ال ــارّاعتمــدت الــس اعــات واج ف لحــل ال   ّاعتمــدت الــس

ع خالفهــــا عــــ الطاعــــة والخــــض عمــــن  خالفهــــا عــــ الطاعــــة والخــــض   ..مــــن 
انـت انـتو ة  الـسلطةالـسلطة  ""  و الم ـة واإل ةسـالع الم ـة واإل   ""  سـالع

ـ مـن ألـف وثالثمائـة سـنة ال   عـعـ ـ مـن ألـف وثالثمائـة سـنة ال مـدى أ مـدى أ
عـــــد أن   ااتلجــــتلجــــ عـــــد أن ا التفــــاوض والحــــوار إال  ا التفــــاوض والحــــوار إال 

الــــسيوف رؤوس افــــضل مــــن  الــــسيوف رؤوس افــــضل مــــن    تقطــــفتقطــــف
    ..القومالقوم
ا   ولهـذاولهـذا كولوج ا فـأن العـراقي معبئـون ســ كولوج فـأن العـراقي معبئـون ســ
ـالحوار    ال ال ـالعنف ال  ـالحوار شعورهم الجم  ـالعنف ال  شعورهم الجم 

ة  ّ حــّل حــل اس ةاعــاتهم الــس اس أن أن   ولــكولــك  ..اعــاتهم الــس
مــا حــصل ــشهد  مــا حــصلس ــشهد    مــنمــن  11995588  عــامعــام  س

ـــة ورمــــوز العائلــــة المال ـــل وحـــ  ـــة ورمــــوزتمث العائلــــة المال ـــل وحـــ    تمث
ـــل  11996633  وعـــاموعـــام  ..النظــامالنظــام ـــلبتمث ـــشع   بتمث ـــشع أ أ

ـــــــــــة للعـــــــــــراق  س جمهور ـــــــــــة للعـــــــــــراق ـــــــــــشخص أول رئـــــــــــ س جمهور ـــــــــــشخص أول رئـــــــــــ
الف الـــــــشيوعي   ورمـــــــوزورمـــــــوز ـــــــ الف الـــــــشيوعي نظامـــــــه، و ـــــــ نظامـــــــه، و

عثيـــ مــــن   ومـــاومـــا  ..والـــوطنيوالـــوطني عثيـــ مــــن حـــصل لل حـــصل لل
مــة عـد ه ــاء  مــةحـرقهم أح عـد ه ــاء  ش العــرا   حـرقهم أح ش العــرا الجــ الجــ

ت عام ت عام حرب ال   ..11999911   حرب ال
عة   فـــضالفـــضال ــــة للــــش ـــادات الجماع عة عــــن اال ــــة للــــش ـــادات الجماع عــــن اال

ــــادة   وحـــرب األنفـــالوحـــرب األنفـــال جـــة و ــــادة ومجــــزرة حل جـــة و ومجــــزرة حل
ـورد ـورداآلالف مـن ال هد اليـو هد اليـو المـشالمـش  اا  ....  اآلالف مـن ال

ستوعب ستوعبالحا الذي ال    مفردات اللغةمفردات اللغة  الحا الذي ال 
تـــه ـــشاعته وال عقالن تـــهوصــف  ـــشاعته وال عقالن   وذلـــكوذلـــك  ....وصــف 
متــد ا متــد االمـوروث اللعــ الــذي    داحــسداحــس  المـوروث اللعــ الــذي 

اء، مــرورا بواقعــة دهــاء أبــن العــاص اء، مــرورا بواقعــة دهــاء أبــن العــاصوالغــ   والغــ
ـاء األشـعري الـ ـاء األشـعري الـوغ ـت  ""  وغ ـتأنج   فـرقفـرق  ""  أنج

ش األحـــداث   اا  ....المـــوت والتكفـــالمـــوت والتكفـــ ش األحـــداث نـــ نـــ
ــــالعنف، ــــالعنف،   المخجلــــة  تارخنــــا المــــتخمالمخجلــــة  تارخنــــا المــــتخم

ــــــــأن عقو ــــــــأن عقوو مجــــــــة فقــــــــط عــــــــو مجــــــــة فقــــــــط عــــــــلنــــــــا م   لنــــــــا م
نا نااستحضار األحقاد من ماض     ..استحضار األحقاد من ماض

ـــــــة، أن   والمـــــــسألةوالمـــــــسألة ة الثان كولوج ـــــــة، أن الـــــــس ة الثان كولوج الـــــــس
ة الحديثة  السلطة  الدولةالسلطة  الدولة ة الحديثةالعراق   منمن  ""  العراق

ـد   انـتانـت  ""22000033  عـامعـام  اا  11992211  عـامعـام ـد ب ب
ـــد ـــدّالــسنة العـــرب، وفجــأة ومـــن دون تمه   ّالــسنة العـــرب، وفجــأة ومـــن دون تمه

مقـرا أو سالسـة مقـرا أو سالسـةد    انتقـال الـسلطة، انتقـال الـسلطة،  د
ــادل انقــال لــألدوار ــادل انقــال لــألدوارحــدث ت عة  ..حــدث ت عةفالــش   فالــش

ـــــانوا أللـــــف وثالثمائـــــة ســـــنة  ـــــانوا أللـــــف وثالثمائـــــة ســـــنة الـــــذين    الـــــذين 
ي لـــــ يالمعارضـــــة، والـــــذين حـــــاروا االن لـــــ   المعارضـــــة، والـــــذين حـــــاروا االن

ن، والـذين رفـضوا ن، والـذين رفـضواالمحتـل  ثـورة العـ   المحتـل  ثـورة العـ
اك   ـــــــصل األول لالشـــــــ اك  دعـــــــوة الملـــــــك ف ـــــــصل األول لالشـــــــ دعـــــــوة الملـــــــك ف

ــة  الـوزارةالـوزارة ــةألمـور فقه حوا  !!ألمـور فقه حواأصـ   عــدعــد  ""  أصـ
وا     ""  22000033//44//99 وا الـــسلطة، واعتـــ الـــسلطة، واعتـــ

ــــــدء   قـــــوات الغــــــزو، الــــــقـــــوات الغــــــزو، الــــــ ــــــدء حاروهــــــا  ال حاروهــــــا  ال
اوة  أم قـــ اوة  أم قـــــ وهـــا وو  ــ ـــة، اعت وهـــا النا ـــة، اعت النا

قة وتحــالف قة وتحــالفقــوات صــد ساســتهم معهــا، ساســتهم معهــا،   قــوات صــد
مـــا الـــسنة أزحـــوا ا مـــا الـــسنة أزحـــوا اّف جبهـــة المعارضـــة جبهـــة المعارضـــة   ّف

الــذي الــذي   سـواء ضــد الــسلطة او ضــد المحتــلسـواء ضــد الــسلطة او ضــد المحتــل
ل الدولــة ــشك ــدء  ل الدولــةأعطــاهم الــسلطة   ــشك ــدء    أعطــاهم الــسلطة  

ة الحديثة ة الحديثةالعراق   ..العراق
ادل ادلوت ه  فعلـه النفـ   وت ـش ه  فعلـه النفـ األدوار هـذا  ـش األدوار هـذا 
ادل ادلت ـد، فـأ لمـن   ت د والع األدوار ب الـس

ـد، فـأ لمـن ّ د والع األدوار ب الـس
ّ

ـــدا   ــانــان ــان ع ــدا لمـــن  كـــون ع دا أن  ـــدا ّســ ــان ع ــدا لمـــن  كـــون ع دا أن  ّســ

ة العـــرا   ــاألمس،ــاألمس، كولوج ما  ســـ ة العـــرا ســال كولوج ما  ســـ ســال
ــدا ؟ ــدا ؟تحد ة ثالثــة،  أن   وعلــةوعلــة  ..!!تحد ة ثالثــة،  أن نفــس نفــس

عة  العــراق عة  العــراقالــش هــا""  الــش هــاجماه ة   جماه ة الــشعب الــشعب
ــدا ــداتحد أن مــصدر مــا أصــابهم أن مــصدر مــا أصــابهم   اعتقــدوااعتقــدوا  ""تحد

الـــــسلطة الـــــسلطة   مـــــن ظلـــــم وجـــــور وعنـــــف هـــــومـــــن ظلـــــم وجـــــور وعنـــــف هـــــو
ـ مـت العـراق أ ة الـ ح ـّالـس مـت العـراق أ ة الـ ح مـن ألـف مـن ألـف   ّالـس

  مـــوا هــــذا الموقــــفمـــوا هــــذا الموقــــفوثالثمائـــة ســــنة، فعموثالثمائـــة ســــنة، فعم
وە ع ق ل السنة ولم  وە عّاالنفعا ع  ق ل السنة ولم    ّاالنفعا ع 

ـــــــــــم ممـــــــــــن اســـــــــــتخدم الـــــــــــسلطة  ـــــــــــم ممـــــــــــن اســـــــــــتخدم الـــــــــــسلطة رمـــــــــــوز الح رمـــــــــــوز الح
لة للظلـم لة للظلـموسـ والقـسوة  التعامـل واذالل والقـسوة  التعامـل واذالل   وسـ
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مــــن ن  مــــناآلخـــ ن  ــــة   اآلخـــ ات وطن ــــة فــــيهم شخــــص ات وطن فــــيهم شخــــص
احة ة حاولوا اإل طس احةّ ة حاولوا اإل طس ة  ّ ةالطاغ   ..الطاغ

ـــــشوة االنتـــــصار ووســـــواس   وحـــــصلوحـــــصل ـــــشوة االنتـــــصار ووســـــواس أن  أن 
اع اعالخـــوف مــــن ضــــ عدونــــه الفرصــــة   الخـــوف مــــن ضــــ عدونــــه الفرصــــة ّمــــا  ّمــــا 

ـــــة األ ـــــة األالتارخ ةالتارخ ةخـــــ لهـــــم قـــــد تمكنـــــا مـــــن لهـــــم قـــــد تمكنـــــا مـــــن   خـــــ
ة، ة الشعب ع ة،الجماه الش ة الشعب ع ا   الجماه الش ا وعمال نفـس وعمال نفـس

  ولقـدولقـد  ..والتطـرفوالتطـرف  عـ االنـدفاع واالنفعـالعـ االنـدفاع واالنفعـال
عـــــــــــض قـــــــــــادتهم  عــــــــــزز هـــــــــــذا وغـــــــــــذاە زهـــــــــــو 

ّ
عـــــــــــض قـــــــــــادتهم  عــــــــــزز هـــــــــــذا وغـــــــــــذاە زهـــــــــــو 

ّ

اسي اسيالــــس حــــصولهم عـــــ   الــــس ي  حــــصولهم عـــــ والــــدي ي  والــــدي
ات  ستة مالي صوتستة مالي صوت ات االنتخا   حواحوا""   االنتخا

قتهـا مـن   ناجمـةناجمـة  ""نـصف العـراقينـصف العـراقي قتهـا مـن  حق  حق
 لمـــــا  لمـــــا انفعـــــاانفعـــــا  ّموقـــــف تعـــــاط ورد فعـــــلّموقـــــف تعـــــاط ورد فعـــــل

ــ منــه موقــف ــف، أ ــ منــه موقــفأصــابهم مــن ح ــف، أ مــن مــن   أصــابهم مــن ح
ة اســـ ةبـــرامج س اســـ معظمهـــم ثمنـــه معظمهـــم ثمنـــه   دفـــعدفـــع  ....بـــرامج س

ة عهم البنفــسج ةبؤســا وعظــوا اصــا عهم البنفــسج نــدما، نــدما،   بؤســا وعظــوا اصــا
ا مــــنهم خرجــــوا  الــــشوارع ا مــــنهم خرجــــوا  الــــشوارعــــل ان كثــــ   ــــل ان كثــــ

ـــر يهتفـــون ـــر يهتفـــونوســاحات التح الـــدين الـــدين   اســـماســـم""وســاحات التح
ـه ونـه الحرام ـها ونـه الحرام العدنـه مكـوم العدنـه مكـوم   الخـالخـ""وو  ،،""ا

ه هواألحزاب تفرهد ب     ..""واألحزاب تفرهد ب
ــل، ــل،المقا ة مــن حــصل للجمــاه الــحــصل للجمــاه الــ  المقا ة مــن شعب شعب

منها وسـواس الخـوف مـن منها وسـواس الخـوف مـن   ّالسنة أن تمكنّالسنة أن تمكن
عة الـــــــذين عة الـــــــذينأن الـــــــش اســـــــتلموا الـــــــسلطة اســـــــتلموا الـــــــسلطة   أن الـــــــش

فعلون بهــــم مــــا فعلــــت بهــــم فعلون بهــــم مــــا فعلــــت بهــــمســــ الــــسلطة الــــسلطة   ســــ
مهـا للعــراق ة طــوال ح مهـا للعــراقالـس ة طــوال ح عــن عــن   فـضالفـضال  ..الـس

ا ـــــــالغ الـــــــس اّأن الـــــــسنة شـــــــعروا  ـــــــالغ الـــــــس   ّأن الـــــــسنة شـــــــعروا 
ــاط ــاطواإلح ـــصل ذروتـــه  ظـــروف   واإلح ـــصل ذروتـــه  ظـــروف الـــذي  الـــذي 
فيــــــؤدي ا العــــــدوان، وهــــــذە فيــــــؤدي ا العــــــدوان، وهــــــذە   األزمــــــاتاألزمــــــات

ة قة نفـس ةحق قة نفـس إعاقـة جماعـة إعاقـة جماعـة تحـدث عنـد تحـدث عنـد   حق
وعة وال   عـــن تحقيـــق أهـــدافعـــن تحقيـــق أهـــداف وعة وال تراهـــا مـــ تراهـــا مـــ

لوغهــا لة أخــرى ل لوغهــاتجــد وســ لة أخــرى ل غــ العنـــف، غــ العنـــف،   تجــد وســ
عــــ عــــ   وانهــــا ظلــــت شــــغالة لعامهــــا الرابــــعوانهــــا ظلــــت شــــغالة لعامهــــا الرابــــع

د الحكومــة غــذيها عـ صـع د الحكومــةلوجـود مـن  غــذيها عـ صـع   لوجـود مـن 
ة عملــــــــــــــــت عــــــــــــــــ ر  اســــــــــــــــ ــــــــــــــــادات س ة عملــــــــــــــــت عــــــــــــــــ ر وق اســــــــــــــــ ــــــــــــــــادات س وق

ى   الحطــــب وصــــبالحطــــب وصــــب ــــت عــــ نــــار كــــ ى ال ــــت عــــ نــــار كــــ ال
متـــــد لهبهـــــا ا   انـــــت مـــــشتعلة أصـــــالانـــــت مـــــشتعلة أصـــــال متـــــد لهبهـــــا ا ل ل

ـــان   منـــاطق أخـــرى مـــن العـــراق،منـــاطق أخـــرى مـــن العـــراق، ـــان مـــا  ـــان ف ـــان مـــا  ف
  ممـــا حـــصل مـــن خـــراب للـــوطن وفواجـــعممـــا حـــصل مـــن خـــراب للـــوطن وفواجـــع

كر ومــــــ  ا مــــــة ســــــ كر ومــــــ للنــــــاس، اوجعهــــــا ج ا مــــــة ســــــ للنــــــاس، اوجعهــــــا ج
نوى  اهلنااهلنا ر ن نوى حرب تح ر ن     .. حرب تح

اذ نوثـق لهـذە األحـداث ونحللهـا مـن اذ نوثـق لهـذە األحـداث ونحللهـا مـن   اننااننا  ••
ا   منظــورمنظــور ا علــم الــنفس واالجتمــاع الــس علــم الــنفس واالجتمــاع الــس

ة مــن   ،فــان الهــدف،فــان الهــدف ة مــن منهــا هــو التقــاط العــ منهــا هــو التقــاط العــ
ـــام ـــل الح ـــامق ـــل الح أخـــذوا بـــرأي مـــن   ق ـــدا، ل أخـــذوا بـــرأي مـــن تحد ـــدا، ل تحد
حةقـــدم لهـــم قـــدم لهـــم  حةالنـــص خالـــصة مـــن علمـــاء خالـــصة مـــن علمـــاء   النـــص

ــــه ــــهالعــــراق ومفك ــــن  ..العــــراق ومفك ــــنل لة ان   ل لة ان المـــــش المـــــش
ا الــــسلطة  العــــراق كولوج ا الــــسلطة  العــــراقســــ كولوج علمــــت علمــــت   ســــ

أشــــــــــــــــخاص  ط نفــــــــــــــــسه  حــــــــــــــــ م ان  أشــــــــــــــــخاص الحــــــــــــــــا ط نفــــــــــــــــسه  حــــــــــــــــ م ان  الحــــــــــــــــا
سمعه  قولونقولون حب ان  سمعهله ما  حب ان    ..له ما 
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ب والمناضل الشجاع  صدصد ب والمناضل الشجاعالراحل الفنان ال   جعفر حسنجعفر حسن  الراحل الفنان ال
س ف  فنانفنان ش ل س فعا الظلم والتهم ش ل ـل حـ مـن   قط من قوىقط من قوىعا الظلم والتهم داد  ـل حـ مـن سـاال داد  سـاال

ثــ  النــاس الــذين عمــل معهــمالنــاس الــذين عمــل معهــم ــل ، فنــان اعــ ال ثــســنوات عمــرە الط ــل ، فنــان اعــ ال   ســنوات عمــرە الط
حــصد ثمـارە حــصد ثمـارەللغنـاء والموسـ واظنــه لـم  ـدة لــم   للغنـاء والموسـ واظنــه لـم  ع ـدة لــم الــ توزعتهـا مــدن  ع الــ توزعتهـا مــدن 

اتهـا ومـن  تكـن امنـة مـنتكـن امنـة مـن اء وتقل ـات االزمنـة الغـ اتهـا ومـنعاد اء وتقل ـات االزمنـة الغـ ـاة   عاد ـاة غـدر اعـداء الح غـدر اعـداء الح
داع ل  والثقافة والنور وفتكهموالثقافة والنور وفتكهم داع لبرموز اال سالمتهبرموز اال ان محظوظا  سالمتهنه  ان محظوظا  رغـم رغـم   نه 

ــــل زمنــــه واشــــعر ــــل زمنــــه واشــــعران خــــصومه خططــــوا لتعط ا لــــم اضــــع   ان خــــصومه خططــــوا لتعط ا لــــم اضــــع انــــ شخــــص انــــ شخــــص
ة  زواد  واحتــــه رغــــمزواد  واحتــــه رغــــم ق تــــه الموســــ تج ــــه و لــــة  ةمعــــرف الط ق تــــه الموســــ تج ــــه و لــــة    معــــرف الط

ننا ة ب ث ات ال ة ورغم المش نناوالغنائ ة ب ث ات ال ة ورغم المش ة   والغنائ ة الق ة والمعرفة الشخص ة الق   ..والمعرفة الشخص
  

ل وطـن   فنـان اشـتغلفنـان اشـتغل ا وطـ  سـ ل وطـن ًكثـ ا وطـ  سـ ًكثـ

اتـــه راســـخة  احـــاحـــ  اجمـــل وغنـــاءاجمـــل وغنـــاء اتـــه راســـخة   ، أغن  ، أغن
ـــرة عـــشاق ـــرة عـــشاقذا لمـــة   ذا ـــدان ال لمـــة الـــوطن و م ـــدان ال الـــوطن و م

ـــال   والغنـــاء ، ووالغنـــاء ، و عـــراق  ـــرة الحـــالم  ـــال ذا عـــراق  ـــرة الحـــالم  ذا
م مسجان او حا د  سجان او حا دمس اة مليئة   عاشعاش  ..  مس اة مليئة ًح ًح

وحرمـــان وحرمـــان   االوجـــاع واالحـــزان بـــ ســـجناالوجـــاع واالحـــزان بـــ ســـجن
لــــة ، فنــــان امــــ لــــة ، فنــــان امــــوفــــصل او هجــــرة ط   وفــــصل او هجــــرة ط

حـــــــــــب لغـــــــــــة اهلـــــــــــه وانتمـــــــــــاءهم  حـــــــــــب لغـــــــــــة اهلـــــــــــه وانتمـــــــــــاءهم ووطـــــــــــ و ووطـــــــــــ و

ــــشأ    القـــوالقـــو عــــشق اغـــانيهم ،  ــــشأ  و عــــشق اغـــانيهم ،  ــــت و ــــت ب ب
ب روح ــب ،  ب روحط ــب ،  الثــورة مــن امــه الثــائرة الثــورة مــن امــه الثــائرة   ط

داد دادســـبوجـــه اال والــــ ســـجنت وعــــاش والــــ ســـجنت وعــــاش   ســـبوجـــه اال
منهــــــــا روح منهــــــــا روح   معهــــــــا  ســــــــجنها ليــــــــتعلممعهــــــــا  ســــــــجنها ليــــــــتعلم

  ..التحديالتحدي
اتــــــه او نتــــــذكر اســــــمه   حــــــحــــــ اتــــــه او نتــــــذكر اســــــمه نتــــــذكر اغن نتــــــذكر اغن

ــــاالحالم   ستحــــ زمنــــاستحــــ زمنــــا ًجمــــ حــــاف  ــــاالحالم ً ًجمــــ حــــاف  ً

ات العــــذا اتومغمـــسا  العــــذا عــــالم   ومغمـــسا  حلــــم  عــــالم ، فهـــو  حلــــم  ، فهـــو 

  الراحل . 
  "جعفر حسن "  فنان الشعب 
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ما وصف د ، و د وسع ما وصفجد د ، و د وسع ال زا   جد ال زا عـاال عـاال
ـــة تج ـــة تجوه ـــةوه ـــةتـــه وتلـــك الحق اتـــه   تـــه وتلـــك الحق اتـــه مـــن ح مـــن ح

تقــديري ــة و ة الثور ــس ّالروما تقــديريّ ــة و ة الثور ــس ّالروما فــان تلــك فــان تلــك   ّ
ادا ـــرة جعلتـــه ســـند ـــة الم اداالتج ـــرة جعلتـــه ســـند ـــة الم ــــت   التج ــــت ي ي

ـث وجـد موت ح ء حـ ـث وجـدقاره  شوا موت ح ء حـ   قاره  شوا
ــه العاشــق فأحــب مــدن ــا لقل ــه العاشــق فأحــب مــدنمــسكنا طي ــا لقل   مــسكنا طي

ــادلوە  موت واحــب ناســها ومغنيهــا و ــادلوە حــ موت واحــب ناســها ومغنيهــا و حــ
  ..الحب والتقديرالحب والتقدير  ذاتذات
ا    هــــذاهــــذا ج ا الــــدن ــــل خــــ ا  الفنــــان الجم ج ا الــــدن ــــل خــــ الفنــــان الجم

ـدأت طفولتـه ، و   مدينةمدينة ـث  ـدأت طفولتـه ، و خانق ح ـث  خانق ح
ل   احدى حاراتهااحدى حاراتها ـش ل عزف ع آلة الناي  ـش عزف ع آلة الناي 

ـث عـاش ـث عـاشفطـري ، وح ـه  فطـري ، وح ـت وجـد ف ـه ب ـت وجـد ف    ب
ت اسـتمع ا   ،،  ""كراموفونكراموفون"" ت اسـتمع ا و ذلك الب و ذلك الب

ـــــــــــان ـــــــــــاناســـــــــــطوانات الق واســـــــــــمهان واســـــــــــمهان   اســـــــــــطوانات الق
ي ــة جــورج وحــض ــدالوهاب وزك يوع ــة جــورج وحــض ــدالوهاب وزك ابــو ابــو   وع

بتــــدأ لثــــوم ، و مة مــــراد وام  ــــز وســــل بتــــدأع لثــــوم ، و مة مــــراد وام  ــــز وســــل   ع
ـــه آللـــة  ـــه آللـــة عـــشقه للغنـــاء وح ـــشف عـــشقه للغنـــاء وح ـــشف النـــاي وا النـــاي وا

ــل   ذلــكذلــك ــل العــشق وهــو  ســن الطفولــة وق العــشق وهــو  ســن الطفولــة وق
ــــــة وأصـــــــبح   دخولــــــهدخولــــــه ــــــة وأصـــــــبح المدرســــــة اإلبتدائ المدرســــــة اإلبتدائ

ث المدينـة ث المدينـةحد عـة إبتـدا   حد عـة إبتـدا ،  الـسنة الرا ،  الـسنة الرا
ــــان   إنتقــــل اإنتقــــل ا ــــة و ــــان غــــداد لظــــروف عائل ــــة و غــــداد لظــــروف عائل

ــة ــتهم عــ مق ــةب ــتهم عــ مق مــن الجــ  منطقـــة مــن الجــ  منطقـــة   ب
ة ، ومــــن احــــد ة ، ومــــن احــــدالــــصالح ــــة   الــــصالح ل ــــة النــــوادي الل ل النــــوادي الل

ق الــــــــسمع ــــــــة اســــــــ ق الــــــــسمعالق ــــــــة اســــــــ والنظــــــــر ا والنظــــــــر ا   الق
ـــانالحفـــالالحفـــال ـــث  ـــة ح ـــانت الغنائ ـــث  ـــة ح يتـــابع مـــن يتـــابع مـــن   ت الغنائ

  فــــوق جــــ االحــــرار المطــــل عــــ ذلــــكفــــوق جــــ االحــــرار المطــــل عــــ ذلــــك
  النــــادي اللــــ حفــــالت نــــاظم الغــــزا ،النــــادي اللــــ حفــــالت نــــاظم الغــــزا ،

ــــــــــة فــــــــــائزة أحمــــــــــد و تغــــــــــ بــــــــــ  ــــــــــة فــــــــــائزة أحمــــــــــد و تغــــــــــ بــــــــــ والمط والمط
ن   الفواصــلالفواصــل افة غنــاء مطــ اخــ ن ضــاال افة غنــاء مطــ اخــ ضــاال

مة مةمثــل ســل عـــة   مثــل ســل عـــة مــراد ونــاظم الغــزا ولم مــراد ونــاظم الغــزا ولم
ـاس ـاستوفيـق وع هم   توفيـق وع ـل ورضـا عـ وغـ هم جم ـل ورضـا عـ وغـ جم

ـ ـوتعلـق عـشقه أ انـت الغنـاء والغنـاء و  وتعلـق عـشقه أ انـت خاصـة  خاصـة 

ــــة ــــةاإلذاعــــة عــــ مق تمــــ   اإلذاعــــة عــــ مق تمــــ أمتــــار منــــه و أمتــــار منــــه و
  ..دخولها يومادخولها يوما

ة عـاد مجـددا ا   تمـوزتمـوز  1144  ثورةثورة  عدعد ـا ة عـاد مجـددا ا ًم ـا ًم

ته خـانق ته خـانقمدي مـل دراسـته المتوسـطة   مدي مـل دراسـته المتوسـطة ل ل
مــع مــع   عمــلعمــل  11995588  فيهــا و نفــس الــسنةفيهــا و نفــس الــسنة

س  س مجموعـــة مـــن فنـــا خـــانق عـــ تأســـ مجموعـــة مـــن فنـــا خـــانق عـــ تأســـ
مغـــ ، واول   فرقـــةفرقـــة ة  ق مغـــ ، واول خـــانق الموســـ ة  ق خـــانق الموســـ

انــت    حفلـة شــاركحفلـة شــارك انــت  بهــا  ــة المعلمــ بهــا  ــة المعلمــ نقا نقا
ـة عـام   خـانق خـانق ـة عـامنها لحـن أول لحـن أول   ،،  11995588  نها

ـة عـام ـة وطن ـة عـامأغن ـة وطن لـم يـزل  لـم يـزل    وهـووهـو  11995599  أغن
عـــدها  ، و قـــه الفـــ ـــة ط عـــدها دا ، و قـــه الفـــ ـــة ط   عـــامعـــام  دا

غـــداد مجـــددا   عـــادعـــاد  11996600 غـــداد مجـــددا وانتقـــل ا  وانتقـــل ا 
حقـــق حلمـــه حقـــق حلمـــهل الـــدخول لمعهـــد   ل ـــدي  الـــدخول لمعهـــد األ ـــدي  األ

لــــة لــــةالفنـــون الجم ــــون ،   الفنـــون الجم ــــون ، واإلذاعــــة والتلف واإلذاعــــة والتلف
ة ة قــص عــد فـــ ةو ة قــص عــد فـــ غـــ  الحفـــالت   و غـــ  الحفـــالت ــدأ  ــدأ 

ة ، ثــم غــ ق ة ، ثــم غــالموســ ق ــون أغــا   الموســ ــون أغــا  التلف  التلف
د الوهـاب د الوهـابدمحم ع ا   دمحم ع مـة ومثلـه شخـص ا القد مـة ومثلـه شخـص القد

ــــام ــــام برنــــامج أ قدمــــه    برنــــامج أ ــــان  قدمــــه زمــــان الــــذي  ــــان  زمــــان الــــذي 
ل الرفا ل الرفاالفنان خل   ..  الفنان خل

ـة وتقــدم   تـركتـرك  11996622  عـامعـام ـة وتقــدم دراسـته الثان دراسـته الثان
لـــــة    للدراســـــة  معهـــــدللدراســـــة  معهـــــد لـــــة  الفنـــــون الجم الفنـــــون الجم

ولمـــع بـــ اقرانـــه ولمـــع بـــ اقرانـــه   غـــداد قـــسم الموســـغـــداد قـــسم الموســـ
لــة وهــو   ننفقــد دخــل المعهــد الفنــوفقــد دخــل المعهــد الفنــو لــة وهــو الجم الجم

د العزف ع العود والناي د العزف ع العود والنايج والغنـاء ثـم والغنـاء ثـم   ج
دجلــــة دجلــــة   عمــــل  االذاعــــة مــــع فرقــــة أبنــــاءعمــــل  االذاعــــة مــــع فرقــــة أبنــــاء

  للموشــــحات مــــع أســــتاذە الفنــــان روللموشــــحات مــــع أســــتاذە الفنــــان رو
ــــــــة  موه ــــــــه  ــــــــان مهتمــــــــا  ــــــــة الخمـــــــاش الــــــــذي  موه ــــــــه  ــــــــان مهتمــــــــا  الخمـــــــاش الــــــــذي 

ة ةمتمـــ دخولـــه   متمـــ ا  كـــن والـــدە راضـــ دخولـــه ُ، ولـــم  ا  كـــن والـــدە راضـــ ُ، ولـــم 

لـــة وهـــو   ولـــدە جعفـــرولـــدە جعفـــر لـــة وهـــو معهـــد فنـــون الجم معهـــد فنـــون الجم
ـة العــس  ُعتقـد ان ابنـُهعتقـد ان ابنـه ل ــدرس  ال ـة العــسَ ل ــدرس  ال ة َ ة ك ك

ث غداد ح ث  غداد ح كون تـاجرا     كون تـاجرا تم لولدە ان  تم لولدە ان 
طا طامثله او ضا ش  مثله او ضا ش الج   .. الج
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جعفــر حـــسن مــن مطــر االذاعـــة جعفــر حـــسن مــن مطــر االذاعـــة   اصــبحاصــبح
ــون ــونوالتلف ات ، و   والتلف ي ات ، و  منتــصف الــس ي  منتــصف الــس

اط عـام  االنقالب العسكرياالنقالب العسكري اط عـام ش   11996633   ش
مـــــن المعهـــــد ومنــــــع مـــــن دخــــــول مـــــن المعهـــــد ومنــــــع مـــــن دخــــــول   فـــــصلفـــــصل

متـــه   االذاعــة ولــم تثــاالذاعــة ولــم تثــ متـــه تلــك االحــداث ع تلــك االحــداث ع
  قــامقــام  11996644  عــامعــام  وعــشقه للغنــاء ، وعــشقه للغنــاء ، 

ا عــــــــــــدة أغــــــــــــا الذاعــــــــــــة  ل اال ــــــــــــسج ا عــــــــــــدة أغــــــــــــا الذاعــــــــــــة غــــــــــــب ل اال ــــــــــــسج غــــــــــــب
ـت ـتال كـة  ال ـق  كـةعـن ط ـق    ""فـونفـون  ـشـش""  عـن ط

ــــــش اي أن   لــــــصاحبهالــــــصاحبها ــــــل  ــــــش اي أن الفنــــــان جم ــــــل  الفنــــــان جم
مطــرب لــم مطــرب لــمدايتــه  تكــن مــن اذاعــة وطنــه تكــن مــن اذاعــة وطنــه   دايتــه 

انت من اذاعـة ل  انت من اذاعـةغداد  ل  ـت ، وقتهـا   غداد  ـت ، وقتهـا ال ال
ـــة ـــت الـــصحف العراق ـــةكت ـــت الـــصحف العراق ـــة عـــدة   كت ـــة عـــدة الوطن الوطن

ع مــن   مـرات أن الفنــان جعفــر حــسنمـرات أن الفنــان جعفــر حــسن ع مــن ممنــ ممنــ
غــ الغنــاء  اذاعــة الغنــاء  اذاعــة  غــ غــداد و ـــت   غــداد و ـــت ال ال

عــــدها إضــــطرت اإلذاعــــة ومــــسؤوليها عــــدها إضــــطرت اإلذاعــــة ومــــسؤوليها، ،  
مطـــــــــــرب معتمـــــــــــد لـــــــــــدى اإلذاعــــــــــــة  مطـــــــــــرب معتمـــــــــــد لـــــــــــدى اإلذاعــــــــــــة قبولـــــــــــه  قبولـــــــــــه 

ـــون ـــونوالتلف ـــة  اذاعـــة   والتلف ـــة  اذاعـــة وســـجل اول اغن وســـجل اول اغن
الملحـــــن المعــــــروف الملحـــــن المعــــــروف   غـــــــداد مـــــن الحـــــانغـــــــداد مـــــن الحـــــان

لمـــــات م و ـــــل ســـــل تاذ جم لمـــــاتســـــاال م و ـــــل ســـــل تاذ جم الفنـــــان الفنـــــان   ســـــاال
عنـــوان ـــان  تاذ دمحم الق عنـــوانســـاال ـــان  تاذ دمحم الق   لمـــالمـــا""  ســـاال

انـــت  ""أتمعـــن برســـمكأتمعـــن برســـمك انـــتو ـــة   و ن ـــة غهـــذە اال ن غهـــذە اال
نـه   غنيها الفنان ناظمغنيها الفنان ناظمملحنة  ملحنة   نـه الغزا ل الغزا ل

لها لحــ عودتــه مــن ــسج لها لحــ عودتــه مــنآجــل  ــسج ســفرته ســفرته   آجــل 
عــد عودتــه ة ا لبنــان ، و عــد عودتــهاألخــ ة ا لبنــان ، و   للعــراقللعــراق  األخــ

  بيــــوم واحــــد تــــو الفنــــان نــــاظم الغــــزابيــــوم واحــــد تــــو الفنــــان نــــاظم الغــــزا
غنيها تظـر مـن سـ ـة ت ـت األغن ق غنيهاو تظـر مـن سـ ـة ت ـت األغن ق   ثـمثـم  ....و

ب الفنـــان جعفرحــــسن  حت مـــن نـــص ب الفنـــان جعفرحــــسن أصـــ حت مـــن نـــص أصـــ
شــــتهرت  وقتهــــا بــــرغم   الــــذي غناهــــاالــــذي غناهــــا شــــتهرت  وقتهــــا بــــرغم و و

قات قاتالروف والمضا لقاهاالال  الروف والمضا ان  لقاها  ان     ..  
أول أول     11996644  جعفـر حـسن عـامجعفـر حـسن عـام  شـاركشـارك

عنـوان ـة  ة غنائ ة شـع ح عنـوانمـ ـة  ة غنائ ة شـع ح ع""  مـ عمـ   مـ
اترا اترالي شو ومن اخراج الفنان شو ومن اخراج الفنان   ألحمدألحمد  ""لي

م جـالل ، م جـالل ،ابراه ـل ذلـك شـارك  عـدة   ابراه ـل ذلـك شـارك  عـدة وق وق

ات ممــث مــع ح ات ممــث مــعًمــ ح ــة مــع   ًمــ اظم ــة مــع فرقــة ال اظم فرقــة ال
العــــراقي ومــــن العــــراقي ومــــن   مجموعــــة مــــن الفنــــانمجموعــــة مــــن الفنــــان

  ،  عـام،  عـام  إخـراج الفنـان حمـودي الحـارإخـراج الفنـان حمـودي الحـار
د   انان  11996644 د احد المؤسـس لفرقـة الرشـ احد المؤسـس لفرقـة الرشـ

ة ةللفنـــون الـــشعب ح   للفنـــون الـــشعب ـــد المـــ ح برئاســـة عم ـــد المـــ برئاســـة عم
الـــش ا جانـــب الـــش ا جانـــب   العـــرا األســـتاذ حـــالعـــرا األســـتاذ حـــ

ـــار امثـــال الفنـــان ـــار امثـــال الفنـــانفنـــان ك ســـالم حـــس ســـالم حـــس   فنـــان ك
ـل ـش وغـانم حـداد وجم ـل  ـلوجم ـش وغـانم حـداد وجم ـل  م   وجم م سـل سـل

س و قـادر كـوردي وأنـور ـل جـرج س و قـادر كـوردي وأنـورو وجم ـل جـرج   و وجم
خ وجمــــــــــــال جــــــــــــالل وفــــــــــــائق حنــــــــــــا  خ وجمــــــــــــال جــــــــــــالل وفــــــــــــائق حنــــــــــــا الــــــــــــش الــــــــــــش

ــد ــل ع ــدوعق ــل ع ە، قــدم خاللهــا ە، قــدم خاللهــا الــسالم وغــالــسالم وغــ  وعق
ـــد مـــن ـــد مـــنالعد األغـــا والحفـــالت  داخـــل األغـــا والحفـــالت  داخـــل   العد

  ..وخارج العراقوخارج العراق

  
عـــد  11996677  عـــامعـــام عـــدو تخرجـــه مـــن معهـــد تخرجـــه مـــن معهـــد   و

لة أسس جعفرحسن لة أسس جعفرحسنالفنون الجم له   الفنون الجم له وزم وزم
عقـــــوب معهـــــدا يتـــــار فهـــــ  عقـــــوب معهـــــداعـــــازف ال يتـــــار فهـــــ    عـــــازف ال

سم سملتدرس الموس ب   الموسالموس  داردار  ""  لتدرس الموس ب
ن     "" ــة كثـــ ن غـــداد ضــم اســـاتذة وطل ــة كثـــ غـــداد ضــم اســـاتذة وطل

افة ل  واسـتمرواسـتمر اإل افة لضـلعـدة سـنوات  اإل عملـه  عملـه  ضـلعـدة سـنوات 
د دفرقة الرش ة  فرقة الرش ةللفنون الشعب   ..  للفنون الشعب

ة   شاركشارك  11996688  عامعام نمائ ة سـ ة  اول تج نمائ ة سـ  اول تج
غنائــه ــة  غنائــهعراق ــة  ــة  عراق ــةوعزفــه ألغن   شــارعشــارع  ""  وعزفــه ألغن

لمـات   الـالـ  ""  األحـالماألحـالم لمـات إشـتهرت حينهـا مـن  إشـتهرت حينهـا مـن 
خ  فلـم   اظم عمارة والحاناظم عمارة والحان خ  فلـم أنور الـش أنور الـش

ق الظالم من إخراج ق الظالم من إخراجط د وه  ط د وهم   م



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة عــام  وو ــة عــامنها قــرار حــل قــرار حــل   جــاءجــاء  11996688  نها
ـــةالفرقــة وتأســالفرقــة وتأســ ـــةس الفرقــة القوم للفنـــون للفنـــون   س الفرقــة القوم

ــــــان حينهــــــا احــــــد ــــــة و ة العراق ــــــان حينهــــــا احــــــدالــــــشعب ــــــة و ة العراق   الــــــشعب
المؤســــــــــــس للفرقــــــــــــة وأســــــــــــس أول فرقــــــــــــة المؤســــــــــــس للفرقــــــــــــة وأســــــــــــس أول فرقــــــــــــة 

ـشاد ـشادلإل العـراق تغــ العـراق تغــ     ""كـورالكـورال  فرقـةفرقـة""  لإل
ــــــة ــــــةبتعــــــدد األصــــــوات الهارمون لألغــــــا لألغــــــا   بتعــــــدد األصــــــوات الهارمون

ـــة وســـجلت لور ة والفول ـــة وســـجلتالـــشعب لور ة والفول عـــضها عـــضها   الـــشعب
ــــا ــــة طــــو  أغن ــــة  ــــالإلذاعــــة العراق ــــة طــــو  أغن ــــة  لــــة   لإلذاعــــة العراق لــــة ل ل

ــد ــة دادة ع مــة وأغن ــة إنع ــدوأغن ــة دادة ع مــة وأغن ــة إنع عــض   وأغن عــض و و
ـــدت مــــن ة مثــــل  ـــدت مــــنالموشـــحات األندلـــس ة مثــــل    الموشـــحات األندلـــس

ة أصـــــــــــــوات  انـــــــــــــت تظـــــــــــــم خـــــــــــــ ة أصـــــــــــــوات الخــــــــــــدر ، و انـــــــــــــت تظـــــــــــــم خـــــــــــــ الخــــــــــــدر ، و
ات اتالـــشا ـــة زاد عـــددهم   الـــشا اب الغنائ ـــة زاد عـــددهم والـــش اب الغنائ والـــش

عـــضهم   عــضواعــضوا  3300  عــنعــن ـــث أصــبح  عـــضهم ح ـــث أصــبح  ح
المعـروف أمثـال أمـل المعـروف أمثـال أمـل   الحقـا مـن المطـالحقـا مـن المطـ

وغـادە سـالم ورـاض وغـادە سـالم ورـاض   خـض والهـام حـسنخـض والهـام حـسن
ـــــد   أحمـــــد وقحطـــــان العطـــــارأحمـــــد وقحطـــــان العطـــــار ـــــد وصـــــالح ع وصـــــالح ع

ل ورضـــا ل ورضـــاالغفـــور وقاســـم إســـماع ـــاط الال  الغفـــور وقاســـم إســـماع ـــاط خ خ
ـاس العطــار وهـادي ســعدون وعـارف ـاس العطــار وهـادي ســعدون وعـارفوع   وع

ـة هم كث وقدم اعمـا غنائ ـةًمحسن وغ هم كث وقدم اعمـا غنائ   ًمحسن وغ
ـدة ، و عـام ة عد ـدة ، و عـاموالحـان شـعب ة عد   11997722  والحـان شـعب

عـد عودتـه مـن   فـصلفـصل ـة  عـد عودتـه مـن مـن الفرقـة القوم ـة  مـن الفرقـة القوم
ـــشاط الفـــ    مهرجــانمهرجــان ـــشاط الفـــ  الجزائــر وعـــاد لل الجزائــر وعـــاد لل

ـة ـةال م ، عــام  ال م ، عــاموالتعلـ مــن مــن   منـعمنـع  11997733  والتعلـ
ب مواقفه س ون  ب مواقفهدخول االذاعة والتلف س ون    دخول االذاعة والتلف

اس اسالــــــــــس ة وعــــــــــدم قبولــــــــــه الغنــــــــــاء ومــــــــــدح ة وعــــــــــدم قبولــــــــــه الغنــــــــــاء ومــــــــــدح الــــــــــس
مــا فــصل   الــسلطةالــسلطة مــا فــصل والنظــام القــائم وقتهــا،  والنظــام القــائم وقتهــا، 

ـــضا مــــن ـــضا مــــنا ــــان   ا ــــث  ــــان فرقــــة الموشــــحات ح ــــث  فرقــــة الموشــــحات ح
ـــــساعد ـــــساعدعـــــزف العــــــود و تاذ رو   عـــــزف العــــــود و تاذ رو ســــــاال ســــــاال

اتها، وعـــ اتها، وعـــالخمـــاش  تـــدر لـــة   الخمـــاش  تـــدر لـــة اثـــر مقا اثـــر مقا
ـدة التـ عـن ة  ج ـدة التـ عـنصـحف ة  ج ه    صـحف ا ه  إشـ ا إشـ

اب العـــــــال  اب العـــــــال مهرجـــــــان الـــــــش بـــــــرل بـــــــرل   مهرجـــــــان الـــــــش
ات المهرجـان ـدال ات المهرجـانوحـصوله عـ م ـدال حينهـا حينهـا   وحـصوله عـ م

ــــــة لــــــسلطة اإلذاعــــــة اف ــــــة لــــــسلطة اإلذاعــــــةانــــــت حجــــــة  اف   انــــــت حجــــــة 

ــل  ــون لفــصله ومنعــه مــن دخولهــا  ــل والتلف ــون لفــصله ومنعــه مــن دخولهــا  والتلف
مــسح جميـع أعمالــه   وصـلوصـل عـاز  اإل مــسح جميـع أعمالــه األمـر  عـاز  اإل األمـر 

ة ةالغنائ ون ، و عام  الغنائ ون ، و عاممن اإلذاعة والتلف   من اإلذاعة والتلف
فـصل  11997755

ُ
فـصل

ُ
ـشاط الفــ    ة وال ـشاط الفــ مـن التــ ة وال مـن التــ

ــا ثــم ــا ثــمنهائ عــة   نهائ عــدها عــام  مط عــة ًاشــتغل  عــدها عــام  مط ًاشــتغل 

ــق الـــشعب ــق الـــشعبط ـــا،  عــام  ط ا فن ـــا،  عــاموصــحف ا فن   وصــحف
اب   أســسأســس  11997722 اب مــع مجموعــة مــن الــش مــع مجموعــة مــن الــش

قي فرقــة قي فرقــةالموسـ لــز  ""الموسـ لــزب ــد   وقــدموقــدم  ""ب ــد العد العد
ة اس ة والس ةمن األغا الوطن اس ة والس ة  من األغا الوطن ةوالشعب   والشعب

ـسأل  "" ـسألال ـة,,  عـن عنـواعـن عنـوا  ال ـةاغن ـابو عـ ـابو عـ   اغن
هـا ج وعمـال وغ ـابو جـا هـاوعـ  ج وعمـال وغ ـابو جـا   وو  ""  وعـ 

ـة   تأسـستتأسـست  11997744  عـامعـام ـة فرقـة الـرواد المرك فرقـة الـرواد المرك
ن   وأنظمــت لهـــا فرقــةوأنظمــت لهـــا فرقــة لــز وعـــازف آخـــ ن ب لــز وعـــازف آخـــ ب

ــان الفنــان   ة رقــص شــعة رقــص شــعوكــورس وفرقــوكــورس وفرقــ ــان الفنــان و و
لحـــن لهــا قودهــا و لحـــن لهــاجعفرحــسن  قودهــا و غـــ ،   جعفرحــسن  غـــ ، و و

ــــــل االحتفــــــاال ــــــل االحتفــــــاالتوشــــــاركت الفرقــــــة     توشــــــاركت الفرقــــــة  
ــــة الـــــ اقامهـــــا الحـــــزب الـــــشيو ــــة الـــــ اقامهـــــا الحـــــزب الـــــشيوالعلن   العلن

ـة ائنـذاك موقراط ة الد ي ـة ائنـذاكوالـش موقراط ة الد ي نقـل نقـل   مـامـا  ..والـش
ة ـــة التـــضامن تـــه الحديثـــة  األغن ةتج ـــة التـــضامن تـــه الحديثـــة  األغن   تج

ـــــــــــــث  ة ا لبنـــــــــــــان ح اس ة الـــــــــــــس ــــــــــــسان ـــــــــــــث اإل ة ا لبنـــــــــــــان ح اس ة الـــــــــــــس ــــــــــــسان اإل
ة ا  ســاهمســاهم ي س فرقــة الــش ة ا تأســ ي س فرقــة الــش ــة  تأســ ــة للبنان للبنان
سـاهم وفرقـة سـاهم وفرقـة   حـحـ  11997744  لهـا عـاملهـا عـام  ولحـنولحـن

بــــ بــــالــــرواد  المهرجــــان ال الــــذي أقامــــه الــــذي أقامــــه   الــــرواد  المهرجــــان ال
وت ، ومـن   الحزب الـشيو اللبنـا الحزب الـشيو اللبنـا  وت ، ومـن بـ بـ

ة الــ قـــدمتها ــه الـــشه ة الــ قـــدمتهااغان ــه الـــشه فرقـــة الـــرواد فرقـــة الـــرواد   اغان
ة ق ةوغناها مـع الفرقـة الموسـ ق الـ اسـسها الـ اسـسها   وغناها مـع الفرقـة الموسـ

ــهـــــــا بنفـــــــسه مـــــــع عـــــــدد كبـــــــ مـــــــن ــهـــــــا بنفـــــــسه مـــــــع عـــــــدد كبـــــــ مـــــــنودر   ودر
ـــشدين والعـــازف ـــشدين والعـــازفالم ـــسأل  ::  الم ـــسألال عـــن عـــن   ال

جعع ــــابو جــــا ــــابو عــــ وعــــ  جنــــوا ،  ــــابو جــــا ــــابو عــــ وعــــ    نــــوا ، 
وللمـــــــرأة غنوتنـــــــه وعمـــــــال نطلـــــــع الـــــــصبح و وللمـــــــرأة غنوتنـــــــه وعمـــــــال نطلـــــــع الـــــــصبح و 

ليــ ليــق هــا كثــ  ق ة وغ هــا كثــللمــرة االخــ ة وغ   تــمتــم  ..للمــرة االخــ
ة     11997788  اعتقالـه اعتقالـه  ة الـصع ة تلـك الفـ ة الـصع تلـك الفـ

المتناقـــــــــضات المتناقـــــــــضاتالمليئـــــــــة  والمخـــــــــاطر والمخـــــــــاطر   المليئـــــــــة 



 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عـد ذلـك اضـطر ا عـد ذلـك اضـطر اوالمجازفـات و للهـرب للهـرب   والمجازفـات و
ا عـ االقـدام ا ا عـ االقـدام اخـارج العـراق مـش من   خـارج العـراق مـش من الـ الـ

ة مقراط ةالد مقراط ةالد ة ع رحلة شاقة للغا   ..   ع رحلة شاقة للغا
ـة  وهـووهـو ـةاول مـن لحـن أغن ـل""  اول مـن لحـن أغن ـلال   ""وحمـدوحمـد  ال

  حـحـ  11996655  مظفـر النـواب عـاممظفـر النـواب عـام  للـشاعرللـشاعر
ـــــــــــا  معهـــــــــــد الفنـــــــــــون  ـــــــــــا  معهـــــــــــد الفنـــــــــــون ـــــــــــان مـــــــــــا يـــــــــــزال طال ـــــــــــان مـــــــــــا يـــــــــــزال طال

لـة لـةالجم ــل لجنــة   الجم ــل لجنــة وتــم قبــول اللحـن مــن ق وتــم قبــول اللحـن مــن ق
نها رفضت   فحص األلحانفحص األلحان نها رفضت والنصوص ول والنصوص ول

ـــل مـــدير بـــرامج ـــل مـــدير بـــرامجمـــن ق الموســـ آنــــذاك الموســـ آنــــذاك   مـــن ق
والمغـــــ والمغـــــ   كـــــون الـــــشاعر مظفـــــر النـــــوابكـــــون الـــــشاعر مظفـــــر النـــــواب

ـاروو ـارالملحـن جعفرحـسن ذوي أف ـة   الملحـن جعفرحـسن ذوي أف ـة تقدم تقدم
نـة  ""  هــذا اللحـنهــذا اللحـن  وو  ..ـسارةـسارة نـةم م   م م بــ بــ

أخــذ   للــشاعرللــشاعر  ""  حمـدحمـد أخــذ مظفــر النـواب لــم  مظفــر النـواب لــم 
مـه مـن   الفنـان جعفـر حـسنالفنـان جعفـر حـسن مـه مـن الفرصـة بتقد الفرصـة بتقد

ون ونخالل اإلذاعة والتلف ه    خالل اإلذاعة والتلف غن ه  ل   غن ل  
مرافقـــــــة مرافقـــــــةالحفـــــــالت الخاصــــــــة  عــــــــض عــــــــض   الحفـــــــالت الخاصــــــــة 

عـــــدة قا  ـــــان لحنـــــه ســـــا قي و عـــــدةالموســــ قا  ـــــان لحنـــــه ســـــا قي و   الموســــ
لفنــــــــان دمحم لفنــــــــان دمحم ســـــــنوات للحــــــــن الـــــــذي لحنــــــــه اســـــــنوات للحــــــــن الـــــــذي لحنــــــــه ا

ـة   جـوادجـواد ـة امـوري والـذي لحـن مقدمـة األغن امـوري والـذي لحـن مقدمـة األغن
ل لبــنفس الــش نمـــا   بــنفس الــش نمـــا وعــ مقـــام الحجــاز ب وعــ مقـــام الحجــاز ب

ــــل عــــ مقــــام   لحنــــه جعفرحــــسن مــــنلحنــــه جعفرحــــسن مــــن ــــل عــــ مقــــام ق ق
ــــان الفــــرق االخــــتالف ــــان الفــــرق االخــــتالفالعجــــم و المقــــام المقــــام   العجــــم و

حلل مكن ألي موس أن  حللفقط و مكن ألي موس أن    ذلكذلك  فقط و
ر  الحان أخرى  كذلككذلك  "" ٍتكرر اال ر  الحان أخرىم ٍتكرر اال   ..  م
  

ــة""11997700  جعفرحــسن عــامجعفرحــسن عــام  لحــنلحــن ــةاغن   اغن
شاء ما  شاءاغضب  ما  ان   شاعرشاعرلللل  ""اغضب  ا و ان نزار ق ا و نزار ق

مـــا   اللحـــن معـــدا للفنانـــةاللحـــن معـــدا للفنانـــة ة و مـــا نجـــاة الـــصغ ة و نجـــاة الـــصغ
وت وتجــرى االتفــاق  بــ مــع الــشاعر نــزار مــع الــشاعر نــزار   جــرى االتفــاق  بــ

ن ظروف الفنـان ا ، ل ن ظروف الفنـانق ا ، ل المطـارد جعفـر المطـارد جعفـر   ق
اع فرصــــة ت  ضـــ ـــس اع فرصــــةحـــسن  ت  ضـــ ـــس ــــة   حـــسن  ــــة ذهب ذهب

شار هذا اللحن الرائع ، رغم ان شار هذا اللحن الرائع ، رغم انألن الفنانة الفنانة   ألن

ــد الوهـاب قــد غنتـه عــام ــد الوهـاب قــد غنتـه عــامانـوار ع   11997722  انـوار ع
ل لــــش ــــن نجــــاة  ــــش ــــل ول ــــن نجــــاةجم ــــل ول ة رمــــا جم ة رمــــا  صــــغ  صــــغ

نجح نجحانــــت ســــ ل هــــذە   انــــت ســــ ــــ عــــ توصــــ ل هــــذە ا ــــ عــــ توصــــ ا
ة ا جمهور ن ة ا جمهورغاال ن     ..  اوسعاوسع  غاال

  
ان انو ـد   و بـ واألسـلوب الجد ـد هذا اللحن ال بـ واألسـلوب الجد هذا اللحن ال

ة ةألغن ـشاء  إغضبإغضب  ""  ألغن ـشاءمـا  أثـار ثـائرة أثـار ثـائرة   قـدقـد  ""  مـا 
وقتهـــا وقتهـــا   فنـــا الـــسلطة ومـــسؤو اإلذاعـــةفنـــا الـــسلطة ومـــسؤو اإلذاعـــة

ـــش ـــق  ـــه الط قطعـــوا عل ـــشفقـــرروا أن  ـــق  ـــه الط قطعـــوا عل   فقـــرروا أن 
منعـــــــــوە مـــــــــن  ا  حـــــــــاروە وأخـــــــــ منعـــــــــوە مـــــــــن الوســـــــــائل و ا  حـــــــــاروە وأخـــــــــ الوســـــــــائل و

  ..إلذاعةإلذاعةاا  دخولدخول
ـــار   الفنــانالفنــان ـــار جعفـــر حـــسن مـــن الفنـــان ال جعفـــر حـــسن مـــن الفنـــان ال

ـام اللؤمـاء ، القوميــون   الـذين ظلمهـمالـذين ظلمهـم ـام اللؤمـاء ، القوميــون الح الح
عثيـــــون عثيـــــونوال ـــــسامحوا مـــــع   وال ـــــسامحوا مـــــع والـــــذين لـــــم ي والـــــذين لـــــم ي

ـسار الــذي ـسار الــذيال ــان الفنـان جعفــر حــسن ــان الفنـان جعفــر حــسن   ال
ج ــشطائهم ، خــ جاحــد  ــشطائهم ، خــ جعفــر حــسن مـــن جعفــر حــسن مـــن   احــد 

قــادة قــادة   العــراق ومــن مــوت محقــق اعــدە لــهالعــراق ومــن مــوت محقــق اعــدە لــه
طـــة تحالفتـــا ـــن الــصدفة والح عــث ل طـــة تحالفتـــاال ـــن الــصدفة والح عــث ل   ال

ــــات الفنــــان عـــــامالنقــــاذە ، والنقــــاذە ، و ــــات الفنــــان عـــــام انتخا    انتخا
ات اصــطدم مـــع   وأثنــاءوأثنــاء  11997733 ات اصــطدم مـــع التحــض التحــض

د الــــــصحاف د الــــــصحافدمحم ســــــع مــــــدير االذاعــــــة مــــــدير االذاعــــــة   دمحم ســــــع
ـــون ائنـــذاك وتالســـن ـــون ائنـــذاك وتالســـنوالتلف ـــث   والتلف ـــث معـــه ح معـــه ح

ـــة منـــة عـــ نقا عـــث اله ـــةاراد ال منـــة عـــ نقا عـــث اله الفنـــان الفنـــان   اراد ال
ـسع وثالثـ حـصلوا اال عـ  ـسع وثالثـولـم  حـصلوا اال عـ  صـوت صـوت   ولـم 

ـــ مـــن نمـــا حـــصل الـــشيوعيون عـــ ا ـــ مـــنب نمـــا حـــصل الـــشيوعيون عـــ ا   ب
ـــــــان جعفرحـــــــسن عـــــــ  ـــــــان جعفرحـــــــسن عـــــــ ارعمائـــــــة صـــــــوت و ارعمائـــــــة صـــــــوت و

انـــــت    قائمـــــة قائمـــــةرأسرأس ـــــة ،  انـــــت الفنـــــان التقدم ـــــة ،  الفنـــــان التقدم
جـــة تلـــك جـــة تلـــكن المالســـنة أن امـــر الـــصحاف المالســـنة أن امـــر الـــصحاف   ن

جعفرحــــــسن مــــــن الغنــــــاء جعفرحــــــسن مــــــن الغنــــــاء   منــــــع الفنــــــانمنــــــع الفنــــــان
مبـــــ اإلذاعـــــة مبـــــ اإلذاعـــــة   والتلحـــــ و مـــــن دخـــــولوالتلحـــــ و مـــــن دخـــــول

ل تالف  ون و لوالتلف تالف  ون و ـة   والتلف الته الغنائ ـة سج الته الغنائ سج
ة ون ة والتلف ةالصوت ون ة والتلف   ....  الصوت
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ــــــان""تــــــرك اشــــــ تــــــرك اشــــــ  ــــــانابــــــو ژ نــــــة مت""ابــــــو ژ عــــــد ســــــفرە خ نــــــة مت  عــــــد ســــــفرە خ كونــــــة مــــــن كتــــــب جــــــاهزة كونــــــة مــــــن كتــــــب جــــــاهزة  

ة  ة شع ه وص ش ة للطبع  ة وحا ة شع ه وص ش ة للطبع    ..وحا
ــــل رحلتــــه مــــن  ــــل رحلتــــهقــــصائد اشــــ ت مــــن  ه والــــشهداء , , قــــصائد اشــــ ت ــــل عــــشقه للعــــراق وشــــع ه والــــشهداء و ــــل عــــشقه للعــــراق وشــــع و

اري  اهة ضم وروح ال ت لة عمرە ب اري ال تغ بهم ط اهة ضم وروح ال ت لة عمرە ب   ال تغ بهم ط
  

طة العراق المصلوب... ... أش أش  طة العراق المصلوبخ   خ
ع اطفال الشهداء... ... أش أش  ع اطفال الشهداءدم   دم

ـــــــــسة خـــــــــاتم الـــــــــزواج ... ... أشـــــــــ أشـــــــــ  ـــــــــسة خـــــــــاتم الـــــــــزواج خـــــــــة قد خـــــــــة قد
وق وقالم    ... ...الم

ـل .... .... أشأش ـستفيق ق س الـذي  ـل هذا القـد ـستفيق ق س الـذي  هذا القـد
  ....خيوط الفجرخيوط الفجر

ل انطفاء النجوم  ل انطفاء النجوم وال ينام ق   ......وال ينام ق
ــــــــل ســــــــفرە  ــــــــل ســــــــفرە ق لمــــــــاذا ال تطبــــــــع لمــــــــاذا ال تطبــــــــع : : قلــــــــت لــــــــه قلــــــــت لــــــــه , , ق

ا اش ؟ تب  ا اش ؟ال تب    ال
عــــد : : قــــال قــــال  ــــا شــــه مــــال ؟  تعجال  عــــد ســــلمــــا اال ــــا شــــه مــــال ؟  تعجال  ســــلمــــا اال

عها ابن  عها ابن مو ستط   ..""ژانژان""مو ستط
ذا عشت مئة عام مث ؟: : قلت قلت  ذا عشت مئة عام مث ؟ًو   ًو

ــــــا صــــــاح ....ال ال : : قــــــالقــــــالضــــــحك وضــــــحك و ــــــا صــــــاح ال  ســــــوف ســــــوف ,,ال 

ـــــــــــــــــــــــق عجعجاســـــــــــــــــــــــتاســـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــل  أرى الط الرح ـــــــــــــــــــــــق ل  ـــــــــــــــــــــــل  أرى الط الرح ل 
ـــ مـــن  س أ ، فلـــ ـــ مـــن الموصـــلة إ قبـــور رفـــا س أ ، فلـــ الموصـــلة إ قبـــور رفـــا

ة  قا لهذە الرحلة المتع ة النور رف قا لهذە الرحلة المتع   ......النور رف
لــــه  ــــأ إشــــ برح لــــه  شــــعرە االخــــ ت ــــأ إشــــ برح وهــــو وهــــو , ,  شــــعرە االخــــ ت

ة لرفاقــه االنــصار  ة لرفاقــه االنــصار حــرر وصــ ــشمركة""حــرر وصــ ــشمركةالب   ""الب
ة مفادها , ,  ة مفادها وص   : : وص

فـــــ  فـــــ ان مـــــا هـــــو نـــــابع مـــــن القلـــــب ال  النـــــه النـــــه ,,ان مـــــا هـــــو نـــــابع مـــــن القلـــــب ال 
س موضـــوعا لالســـتهالك س موضـــوعا لالســـتهالكلـــ  والمـــساومة ـ  والمـــساومة ـ لـــ

أ للمساومة  أ للمساومة ت   !.!.ت
ة  ـــــــشغل اشـــــــ  الـــــــسنوات االخـــــــ ة لقـــــــد ا ـــــــشغل اشـــــــ  الـــــــسنوات االخـــــــ لقـــــــد ا
ــــــــد  فــــــــضاءات  حــــــــث عــــــــن عــــــــالم جد ــــــــد  فــــــــضاءات ال حــــــــث عــــــــن عــــــــالم جد ال

عــــــالم خــــــا مــــــن الظلــــــم و عــــــالم خــــــا مــــــن الظلــــــم و , , اخــــــرى ممكنــــــةاخــــــرى ممكنــــــة
ـــــــة والنفـــــــاق والطعـــــــن مـــــــن الخلـــــــف  ـــــــة والنفـــــــاق والطعـــــــن مـــــــن الخلـــــــف العبود العبود

  عندما يترك الشاعر وصيته . 
  . فانه ال يموت
 اشتي نموذجًا
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اجـع  طـاح وال اجـع والمساومة والخـداع واالن طـاح وال , , والمساومة والخـداع واالن
قــــول أشــــ  مــــا  عض  ــــسلم الــــ قــــول أشــــ عــــد ان اس مــــا  عض  ــــسلم الــــ عــــد ان اس

راءات تافهــــــــــــة وســــــــــــاوم عــــــــــــ"" راءات تافهــــــــــــة وســــــــــــاوم عــــــــــــغــــــــــــإل  دمــــــــــــاء  دمــــــــــــاء غــــــــــــإل
ادئ ادئالشهداء والم    . .""الشهداء والم

حة الــــــــــشاعر والناقــــــــــد  حة الــــــــــشاعر والناقــــــــــد عمــــــــــل اشــــــــــ بنــــــــــص عمــــــــــل اشــــــــــ بنــــــــــص
ـــــــ شـــــــارل بـــــــودل عنـــــــدما قــــــــال  ـــــــ شـــــــارل بـــــــودل عنـــــــدما قــــــــال الفر إن إن : : الفر

علينــا الغــوص  قــاع المجهــول لنعــ عــ علينــا الغــوص  قــاع المجهــول لنعــ عــ 
ـــــــد  ـــــــد الجد ة , , الجد ك المـــــــس ة وهـــــــا هـــــــو اشـــــــ يـــــــ ك المـــــــس وهـــــــا هـــــــو اشـــــــ يـــــــ

ـــد  عـــ عـــ الجد مـــاق ل غـــوص إ اال ـــد عل عـــ عـــ الجد مـــاق ل غـــوص إ اال , , عل
ــــدا ان القــــاع هــــو  عــــرف ج ــــدا ان القــــاع هــــو عــــ الــــرغم انــــه  عــــرف ج عــــ الــــرغم انــــه 

  ... ... الصمت الصمت , , لسكون لسكون اا, , العتمة العتمة , , الرعب الرعب 
ــــــــسالم  س اس ــــــــن لــــــــ ــــــــسالم ول س اس ــــــــن لــــــــ ــــــــسالم , , ول ــــــــسالم سالن اال سالن اال

قي  س من صفات الشيوعي الحق قي ل س من صفات الشيوعي الحق   ..ل
  ......ا رف إش ا رف إش 

ـــك مـــن  ن ـــك مـــن أمـــسح التعـــب المتنـــاثر فـــوق جب ن أمـــسح التعـــب المتنـــاثر فـــوق جب
ــــ ان تخـــــ الـــــشهداء , , شــــدة األلـــــم شــــدة األلـــــم  ــــ ان تخـــــ الـــــشهداء وال ت وال ت

اتنا  ل ح اتنا ل تفاص ل ح   ......ل تفاص
جــــــــف الــــــــدم  ــــــــابهم الـــــــ لــــــــم  جــــــــف الــــــــدم شـــــــم عطــــــــر ث ــــــــابهم الـــــــ لــــــــم  شـــــــم عطــــــــر ث

  ..عليهاعليها
  

  
  

ء ....ال ال .... .... وقـــــــل لهـــــــموقـــــــل لهـــــــم ء ال تقـــــــل لهــــــــم اي  , , ال تقـــــــل لهــــــــم اي 
حلمـــــــــــــون بـــــــــــــوطن حـــــــــــــر وشـــــــــــــعب  حلمـــــــــــــون بـــــــــــــوطن حـــــــــــــر وشـــــــــــــعب دعهـــــــــــــم  دعهـــــــــــــم 

د دسع   ....سع
ا  ا اخ ما دام انـك قـررت هـذە المـرة ان ال ما دام انـك قـررت هـذە المـرة ان ال .. .. اخ

ج عن صـمتك  ج عن صـمتك تخ مـل مـا .. .. تخ مـل مـا اسـمح  ان أ اسـمح  ان أ
ة القــول  ة القــول تــ مــن الجملــة الــضائعة واالخــ تــ مــن الجملــة الــضائعة واالخــ

  .. .. لك لك 
زي أش  زي أش إ اللقاء ع   ..إ اللقاء ع

    
اتــــــــــــــب 20212021 /  / 33 /  / 77    ودعنـــــــــــــا يـــــــــــــومودعنـــــــــــــا يـــــــــــــوم  ** اتــــــــــــــب  ال  ال

ال والــــــــــشاعر الثــــــــــور ال والــــــــــشاعر الثــــــــــورعــــــــــواال ي والمناضــــــــــل ي والمناضــــــــــل عــــــــــواال
ل فاضـل  ل فاضـل الشيو الرفيق سه أشـ ـ ابـو أشـ ـ ابـو ""الشيو الرفيق سه

ـــان ـــانژ ن اثـــر ""ژ نهـــا ن اثـــر  الـــذي وافـــاە االجـــل  ك نهـــا  الـــذي وافـــاە االجـــل  ك
ال مهله ط المرض عضال لم  مهله ط   . . مرض عضال لم 

افحـــا مـــن  اتـــه م قنـــا أشـــ ح افحـــا مـــن لقـــد افـــ رف اتـــه م قنـــا أشـــ ح لقـــد افـــ رف
ه،  ه، اجــــــــل اهــــــــداف ومــــــــصالح وطنــــــــه وشــــــــع اجــــــــل اهــــــــداف ومــــــــصالح وطنــــــــه وشــــــــع
ة الخمـــــس عـــــام الـــــ  ة الخمـــــس عـــــام الـــــ وتعـــــرض خـــــالل فـــــ وتعـــــرض خـــــالل فـــــ
مقرا  مقرا امــــضاها  النــــضال الــــوط والــــد امــــضاها  النــــضال الــــوط والــــد

قات والمالإ الإ ال قات والمالثـــــــ مـــــــن المـــــــضا حقـــــــات حقـــــــات ثـــــــ مـــــــن المـــــــضا
ة ة القاس ات ةوالظروف الح ة القاس ات   ..والظروف الح

نـــا مـــن  نـــا مـــن وخـــالل الهجمـــة عـــ منظمـــات ح وخـــالل الهجمـــة عـــ منظمـــات ح
عـــــــــــ الفـــــــــــا  ا ـــــــــــل النظـــــــــــام ال عـــــــــــ الفـــــــــــا  اق ـــــــــــل النظـــــــــــام ال واخـــــــــــر واخـــــــــــر ق

عينات من القرن الما عينات من القرن الماالس   ..الس
قنــــــــا أشـــــــــ  صــــــــفوف حركـــــــــة  قنــــــــا أشـــــــــ  صــــــــفوف حركـــــــــة التحــــــــق رف التحــــــــق رف
ــــــان مـــــن اوائــــــل  ـــــث  ــــــان مـــــن اوائــــــل االنـــــصار المــــــسلحة ح ـــــث  االنـــــصار المــــــسلحة ح
ـــــــــال  ـــــــــال الرفـــــــــاق الـــــــــذين حملـــــــــوا الـــــــــسالح  ج الرفـــــــــاق الـــــــــذين حملـــــــــوا الـــــــــسالح  ج

ــــل كوردســـتان، كوردســـتان،  ــــل مـــا تمــــ الرفيـــق الراحـــل  مـــا تمــــ الرفيـــق الراحـــل 
لــــــه الــــــ مــــــن خاللهــــــا حــــــاز  لــــــه الــــــ مــــــن خاللهــــــا حــــــاز الــــــصفات الجم الــــــصفات الجم

ة رفاقه واصدقاءە ة رفاقه واصدقاءەع مح   . . ع مح
  

اتــــه مــــن اجــــل خدمــــة  ّكــــرس أشــــ جــــل ح ُ اتــــه مــــن اجــــل خدمــــة ّ ّكــــرس أشــــ جــــل ح ُ ّ

امـه  ه، وظل ح اخر ا ه وشع ا ح امـه قضا ه، وظل ح اخر ا ه وشع ا ح قضا
ــــــــــا  لــــــــــة ووف ة الن ادئــــــــــه الــــــــــشيوع ـــــــــا لم ــــــــــا وف لــــــــــة ووف ة الن ادئــــــــــه الــــــــــشيوع ـــــــــا لم وف

ه وشهداء وطنه  ه وشهداء وطنه لشهداء ح   ..لشهداء ح
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ْعمرك ْعمركُ ل وتظل  ُ ل وتظْلط   ْط

  ْهاْمهام  رافعرافع  احزباحزب
ْ شك  عادوكعادوك   ْ شك
ْشفت ظالم  وشكدوشكد ْشفت ظالمْ ْ  
لو لوتخ ْيومك كرب  تخ َ ْيومك كربُ َ ُ  

وهام  وعاشووعاشو ْع ا وهامٔ ْع ا ٔ  
ْطلعت شمس  وتاليهاوتاليها ْطلعت شمسِ ِ  

قزام  ٕوانفضحتٕوانفضحت ْا قزامٔ ْا ٔ  
د انت  نورينوري د انتٕسع   ٕسع

لة الم لةو الم   !!!!  صدامصدام  و
————————  

ل و  ُعمركُعمرك ل وط   ْتظْلتظلط
ْجن ْجنَ ْامس شادك فهد  َ ْامس شادك فهدْ ْ  
  قوي وفقوي وف  َلنكَلنك
ا او د  و ك ا ا ْدش ك ا ا   ْش

ْشفنه شك  احزاباحزاب ُ ْشفنه شك ُ  
  ْشفنه مثلك احْدشفنه مثلك احد  وماوما
  ْشجرتك وارفْهشجرتك وارفه  لنلن

  ْال عدْدال عدد  واغصانهاواغصانها
  بيها حلوبيها حلو  والثمروالثمر

ْمها شهد  والطعموالطعم ْمها شهدَ َ
  

وي  اطهراطهر ْعرك ت َ ويَ ْعرك ت َ َ    
س سوت ْمن اد نهد  وت ْمن اد نهدَ َ

  
  ْجرى ما وكْفجرى ما وكف  نهركنهرك
ه هوما د ما  وما د ماا ْكد  ..ا ْكدِ ِ  

ْ وعذبوزاللوزالل  صاصا ِ ْ وعذبَ ِ َ  
لمن ورد  وماوما ْعافه  لمن وردَ ْعافه  َ  

————----------  
ل وتظل  عمركعمرك ل وتظْلط   ْط
  ْب الناْسب الناس  مزروعمزروع

َجذرك َجذركَ ْغميج وصلب  َ ْغميج وصلبْ ْ  
اس  وجذعكوجذعك د ال اْسشد د ال   ْشد

ْموردة  ْواغصانْكواغصانك ْموردةَ َ  
اس  ورحتهاورحتها اْسرحة    ْرحة 

ة وامل  توزعتوزع ة وامْلمح   ْمح
  ْفوك الراْسفوك الراس  مشيولمشيول
  امفخرةامفخرة  احزباحزب

م ما اعا  ا اعا     
  ما تنطما تنط  شمعتكشمعتك

ال  بيهابيها الالضوە    الضوە 
  ْطول الوكْتطول الوكت  ومنورةومنورة
  ا غاا غا  احزباحزب

————————--  
ْامفخرْةامفخرة  احزباحزب

  
ْقدمت ارواح  ْشكْدشكد ْ َ

ْقدمت ارواح ْ َ
  

  عمرك طويل . 
  وتظل
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  الوطن والشعبالوطن والشعب  جلجلالال
  ْدمك ساْحدمك ساح  احزباحزب

  ْالمشانق فهْدالمشانق فهد  فوكفوك
  ْتع وصاْحتع وصاح  واثقواثق
ِاحنه من موتهم  اقوىاقوى

ُ ِاحنه من موتهمٕ
ُ ٕ  !!  

ە ەو اح  و د ما  اْحا د ما    ْا
ِاحنه من عودعهم  واعواع ِاحنه من عودعهمٕ ٕ!!  

  ْشعبنه وراْحشعبنه وراح  وو
ته نذر  وصارتوصارت ته نذْروص   ْوص
    برابنهبرابنه  للموتللموت

  ْضاع دمك فهْدضاع دمك فهد  ماما
ة سنة  لولو تمر م

ْ
ة سنة تمر م
ْ

  

د  حسحس ْالر ل دٔ ْالر ل ٔ  
نه  مسكونمسكون نْهل   ْل

  ِوصارم غدوِوصارم غدو  وحازموحازم
والدنه  اسماءاسماء والدنهٔ ٔ  

ف  والوهبوالوهب ْفروحه    ْروحه 
ش شعا ننه  عا ننْهظل ب   !!ْظل ب

——

  
  ْالسن وتمْرالسن وتمر  تمتم

  ْامقداْمامقدام  احزباحزب
ْخله درك اظن  ماما ْخله درك اظنْ ْ  

  ْالشوك وااللغاْمالشوك وااللغام  منمن
  ْظلْمظلمعسف وعسف و  ساموكساموك

ام  ساموكساموك اًمهالح   ًهالح
  تتعب تملتتعب تمل  وظنوكوظنوك
عالم  وتنكسوتنكس ْا عالمٔ ْا ٔ  

  ْغدروا عندك عزْمغدروا عندك عزم  ماما
ام  ممتحنممتحن ْا امٔ ْا ٔ  

قظ  وصاحبوصاحب ك  قظضم ك    ضم
د ما نام  صاصا د ما ناْما   ْا

  ْعندە هدْفعندە هدف  الشعبالشعب
جــل   والـوطنوالـوطن ٔصـار الهــام ًو جــل ٕ ٔصـار الهــام ًو ٕ

  الشعب والطنالشعب والطن
قه قهت ْالنه رفعة هام  ت ْالنه رفعة هامٕ ٕ  
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  يا ليلىيا ليلى
الل ـــــة األو  اللهـــــو اســـــم الروا ـــــة األو  ـــــا صـــــالح النـــــداف ، هـــــو اســـــم الروا ة دن ة للـــــشا د ـــــا صـــــالح النـــــداف ، ُغـــــة الـــــس ة دن ة للـــــشا د ُغـــــة الـــــس

غ  ب ـــصدورها  مدينـــة غـــوت غ وجـــرى اإلحتفـــاء  ب ـــصدورها  مدينـــة غـــوت ة ،   ""يوتبـــوري يوتبـــوري   ""وجـــرى اإلحتفـــاء  د ة ، الـــس د الـــس
ـا عـ شـهادة الماجـست  األدب  ـة دن ات حصول ال ـا عـ شـهادة الماجـست  األدب ُوصادف اإلحتفاء  ـة دن ات حصول ال ُوصادف اإلحتفاء 

ــــــــشان بــــــــ ثقــــــــافت ، ثقافــــــــة المــــــــا . .  ــــــــة حــــــــول فتــــــــات تع ــــــــشان بــــــــ ثقــــــــافت ، ثقافــــــــة المــــــــا تــــــــدور الروا ــــــــة حــــــــول فتــــــــات تع تــــــــدور الروا
م ال تعـــــــود المـــــــوروث وثقافـــــــة الحـــــــا  مجتمـــــــعالمـــــــوروث وثقافـــــــة الحـــــــا  مجتمـــــــع د ، ذو مفـــــــاه الـــــــس م ال تعـــــــود   د ، ذو مفـــــــاه الـــــــس  

اع النفــ و ــدأ الــ اع النفــ وــصلة ا اصــولهما ومــن هنــا ي ــدأ الــ قت ــصلة ا اصــولهما ومــن هنــا ي ــر بــ صــد قت الم ــر بــ صــد الم
ي يمتحاب   ..متحاب

  
ــــــــــــــــــصداقتهما  خيت  آل متــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــصداقتهما لــــــــــــــــــ وامــــــــــــــــــ خيت  آل متــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــ وامــــــــــــــــــ
ـــــــشتان  ـــــــشتان كجـــــــسدين  تفكـــــــ واحـــــــد ، متعا كجـــــــسدين  تفكـــــــ واحـــــــد ، متعا
ـــدي مـــن  ـــاة ، خائفتـــان خـــوف ا ـــدي مـــن عمـــق الح ـــاة ، خائفتـــان خـــوف ا عمـــق الح
اتـــه  م العــ ومغ جــراث اتـــه تلــوث عالقتهمــا  م العــ ومغ جــراث تلــوث عالقتهمــا 

ة ، ، و عامهن األ، و عامهن األ ة ، خ من المرحلة الثان خ من المرحلة الثان
تظرهمـــــــا ،  تظرهمـــــــا ، أدركتـــــــا فجـــــــأة أن ســـــــن الرشـــــــد ي أدركتـــــــا فجـــــــأة أن ســـــــن الرشـــــــد ي

مكـن أن  ـف  ن ك مكـن أن قاب قوس أو أد ، ل ـف  ن ك قاب قوس أو أد ، ل
ـــا  ـــا ُتكـــ دون أن تخـــون نفـــسك ومثلـــك العل ُتكـــ دون أن تخـــون نفـــسك ومثلـــك العل

اق  مكنــك أن تـصبح جــزأ مـن ســ ـف  اق ؟ وك مكنــك أن تـصبح جــزأ مـن ســ ـف  ؟ وك
اة ؟ اة ؟أ  الح   أ  الح

مــة  مــة عـ حـ غـرة تهـ هـذە العالقـة الحم عـ حـ غـرة تهـ هـذە العالقـة الحم
ـات عـالم سقط لـ فجـأة  مغ ـات عـالمحينما  سقط لـ فجـأة  مغ   حينما 

  من ابداعات الجيل الثاني . 
 للجاليات العراقية 
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ـــــــــــة ،  راء واالحــــــــــالم الورد ـــــــــــة ، غـــــــــــلهــــــــــث وراء اال راء واالحــــــــــالم الورد غـــــــــــلهــــــــــث وراء اال
ض  طــــــــــالء ابــــــــــ جــــــــــدران مكــــــــــسوة  ض الحلــــــــــم  طــــــــــالء ابــــــــــ جــــــــــدران مكــــــــــسوة  الحلــــــــــم 
ــــح الـداخل ا  حركهـا الـ ة  ــــح الـداخل ا وستائر مخمل حركهـا الـ ة  وستائر مخمل
ع منــــك حـــــ  مروحــــة ، عـــــالم ينــــ ع منــــك حـــــ الغرفــــة  مروحــــة ، عـــــالم ينــــ الغرفــــة 
ــل  ــه  ــل نفــسك ، انــه عــالم رأســما تكــون ف ــه  نفــسك ، انــه عــالم رأســما تكــون ف

اء سلعة  اء سلعة شاال   ..شاال
ــا  ــا ُتقــول دن كونــك مراهقــا ووجــودك عــ كونــك مراهقــا ووجــودك عــ : : ُتقــول دن

غ  لـــــــ غ الحـــــــدود بـــــــ الطفولـــــــة وال لـــــــ ـــــــا مــــــــا الحـــــــدود بـــــــ الطفولـــــــة وال ـــــــا مــــــــا غال غال
ـذب بـ  م خـالص ، تذ ـة جحـ مثا ـذب بـ كـون  م خـالص ، تذ ـة جحـ مثا كـون 
ـــــة  تئـــــاب ، والغطرســـــة وكراه ـــــشوة واال ـــــة ال تئـــــاب ، والغطرســـــة وكراه ـــــشوة واال ال

  . . الذات الذات 
عجــــــــــــاب نقــــــــــــاد  ــــــــــــة إهتمــــــــــــام و عجــــــــــــاب نقــــــــــــاد نالــــــــــــت الروا ــــــــــــة إهتمــــــــــــام و نالــــــــــــت الروا
ا  الـــــــصحافة  ا  الـــــــصحافة متخصـــــــص واخـــــــذت حـــــــ متخصـــــــص واخـــــــذت حـــــــ
ة المعروفــــــــــــة ، فتحــــــــــــت عنــــــــــــوان  د ة المعروفــــــــــــة ، فتحــــــــــــت عنــــــــــــوان َالــــــــــــس د َالــــــــــــس

ة "" ــــس ة عنــــدما تختــــ الــــصداقة ال ــــس وجــــد وجــــد   ""عنــــدما تختــــ الــــصداقة ال
ـــــــــال ســــــــــيول ان هنـــــــــاك درامــــــــــا  ـــــــــال ســــــــــيول ان هنـــــــــاك درامــــــــــا الناقـــــــــد دان الناقـــــــــد دان

ـــــــــا صـــــــــالح وكتـــــــــب  عاعا ـــــــــة دن ـــــــــة  روا ـــــــــا صـــــــــالح وكتـــــــــب  ُلم ـــــــــة دن ـــــــــة  روا ُلم

فة  فة صــح س   ""صــح ــس س األ ــس الــسنة الــسنة . . مراجعــةمراجعــة :  : ""األ
ـة تهـز األرض ،  ة مـن المدرسـة الثان ـة تهـز األرض ، األخـ ة مـن المدرسـة الثان األخـ
ة ،  ة واالقتصاد لور االختالفات الثقاف ة ، ت ة واالقتصاد لور االختالفات الثقاف ت
ة أمــر  ـس ات واإلثــارة الج ة أمــر وتظهـر الشخـص ـس ات واإلثــارة الج وتظهـر الشخـص
قـــــــــدر  ـــــــــة ، و قـــــــــدر أســـــــــا مثـــــــــل الرمـــــــــوز التعب ـــــــــة ، و أســـــــــا مثـــــــــل الرمـــــــــوز التعب
ة من هذە االختالفـات ،  ة من هذە االختالفـات ، سهولة صنع روا سهولة صنع روا
مـــــــــا  ـــــــــدة ،  ـــــــــة ج مـــــــــا مــــــــن الـــــــــصعب صـــــــــنع روا ـــــــــدة ،  ـــــــــة ج مــــــــن الـــــــــصعب صـــــــــنع روا

ا صالح  ا صالح ُفعلت دن   . . ُفعلت دن
ددة  تـــــدم الـــــذات  ة مـــــ ددة  تـــــدم الـــــذات لـــــ ،  شـــــا ة مـــــ لـــــ ،  شـــــا
ة  ك الســـــ ة مــــن خــــالل النظــــرة المزدوجــــة ال ك الســـــ مــــن خــــالل النظــــرة المزدوجــــة ال
ش  وســـــط  عـــــ ة للمراهـــــق الـــــذي  ـــــس ش  وســـــط ال عـــــ ة للمراهـــــق الـــــذي  ـــــس ال

ـــد  ة ، لـــ ت د ـــد الثقافـــة الـــس ة ، لـــ ت د ة""الثقافـــة الـــس ةـــسخ   ""ـــسخ
ة""أن أن  د ةتعـــــاود الظهـــــور  رحـــــم أم ســــــ د ". ". تعـــــاود الظهـــــور  رحـــــم أم ســــــ

ــــــــــد  ــــــــــد إنهــــــــــا ت ة""إنهــــــــــا ت ةــــــــــسخ تطــــــــــرد""أن أن   ""ــــــــــسخ
تطــــــــــردُ
ُ

مـــــــــــن مـــــــــــن " " 
ـــــــــــست ســـــــــــوى  ـــــــــــست ســـــــــــوى ثقافتهــــــــــا الخاصـــــــــــة ، أنهـــــــــــا ل ثقافتهــــــــــا الخاصـــــــــــة ، أنهـــــــــــا ل

ام الذات  ة لضعف اح ة غ واع ام الذات ضح ة لضعف اح ة غ واع   ..ضح

ـــة  ـــة ألنهــا مكت ـــة انــا اســـتمتعت بهــذذە الروا ـــة ألنهــا مكت انــا اســـتمتعت بهــذذە الروا
افة إ  اإل اهة والدقة ،  ت والف افة إ ضالتوق اإل اهة والدقة ،  ت والف ضالتوق
ـــــــــة والتأمـــــــــل  ديه ة ال ـــــــــة والتأمـــــــــل الرعونـــــــــة والحـــــــــساس ديه ة ال الرعونـــــــــة والحـــــــــساس
لمــــــة أخــــــرى  ــــــة ،  لمــــــة أخــــــرى الواضــــــح والرحمــــــة الق ــــــة ،  الواضــــــح والرحمــــــة الق

ة  ا صالح ، موه ة ُوأوضح ان دن ا صالح ، موه   ..ُوأوضح ان دن
ـــــــــــــــــالذ   ""فة فة و صـــــــــــــــــحو صـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــسكه داو ف ـــــــــــــــــالذ س ـــــــــــــــــسكه داو ف   ""س

ــــا  كــــو دو ك ــــت الناقــــدة  ــــا كت كــــو دو ك ــــت الناقــــدة  ش لــــ : : كت ش لــــ تعــــ تعــــ
لــــــــة بــــــــ ثقــــــــافت ولغتــــــــ ، وهــــــــو مــــــــا  لــــــــة بــــــــ ثقــــــــافت ولغتــــــــ ، وهــــــــو مــــــــا وأم وأم
أناقـــــــــــة مــــــــــن خـــــــــــالل  ـــــــــــا صــــــــــالح  أناقـــــــــــة مــــــــــن خـــــــــــالل ُتظهــــــــــرە دن ـــــــــــا صــــــــــالح  ُتظهــــــــــرە دن

ــــــــــل ، لغـــــــــــة  ـــــــــــة  ــــــــــل ، لغـــــــــــة إعطائهــــــــــا ، وكــــــــــذلك الروا ـــــــــــة  إعطائهــــــــــا ، وكــــــــــذلك الروا
ــة  ة للغا انــا شــع ة ، وأح ــة مكثفــة وتــص ة للغا انــا شــع ة ، وأح مكثفــة وتــص

مــــا تقدمــــه . .  مــــا تقدمــــه تــــذكرنا متعــــة اللغــــة المبتكــــرة  تــــذكرنا متعــــة اللغــــة المبتكــــرة 
ــسون  ث ــسون  ثتــوف فول المـــار ، تــوف فول اد  ـــة صــ المـــار ، الث اد  ـــة صــ الث

ـــــــل  ـــــــة إل فا ــــــه ال مـــــــا ف نهــــــا مـــــــضحكة  ـــــــل مل ـــــــة إل فا ــــــه ال مـــــــا ف نهــــــا مـــــــضحكة  مل
م المـــــستعار لرومـــــان غـــــاري""أجـــــارز أجـــــارز  م المـــــستعار لرومـــــان غـــــاريســـــاال   ""ســـــاال

الس  لم ال الس  الف لم ال اة أمامها"" الف اة أمامهامع الح   " ." .مع الح
ـــا صــــالح النـــداف عــــام  ُولـــدت دن ـــا صــــالح النـــداف عــــام ُ ُولـــدت دن ُ19961996    

ـــــــساال شـــــــمال ســـــــتوكهولم ، مـــــــن  ـــــــساال شـــــــمال ســـــــتوكهولم ، مـــــــن مدينـــــــة او مدينـــــــة او
ـــــة واألم  ن عـــــراقي ، ألـــــب مـــــن النا ـــــة واألم ابـــــ ن عـــــراقي ، ألـــــب مـــــن النا ابـــــ

ـــــــل، وأنهــــــت درجـــــــ ـــــــل، وأنهــــــت درجـــــــمــــــن أر ة الماجـــــــست  ة الماجـــــــست  مــــــن أر
ـــــــة  م اد ـــــــة األدب مـــــــن أ م اد ، وتعـــــــود ، وتعـــــــود   ""فاالنـــــــد فاالنـــــــد   ""األدب مـــــــن أ

مال دراســـــــــــــــــــــــتها  العلـــــــــــــــــــــــوم  ت مال دراســـــــــــــــــــــــتها  العلـــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــاآلن إل ت ســـــــــــــــــــــــاآلن إل
دة   ة جد ة روا كتا ة ، وتفكر  اس دة  الس ة جد ة روا كتا ة ، وتفكر  اس الس

ل لالمستق   . . المستق
ــــــات العامــــــة   ــــــة موجــــــودة  المكت ــــــات العامــــــة  الروا ــــــة موجــــــودة  المكت الروا
دارات  د  اعــــــــــ رف اإل دارات صــــــــــمــــــــــدن الــــــــــس د  اعــــــــــ رف اإل صــــــــــمــــــــــدن الــــــــــس

دة والمفضلة  دة والمفضلة الجد   ..الجد
ت ، عمــــر ســــ ــــا الــــ حملتهــــا و  ت ،ُدن عمــــر ســــ ــــا الــــ حملتهــــا و      ُدن

ــد مــال  مــان ابنــة الرفيــق الفق ــزة پ ــد مــال ابنــة الع مــان ابنــة الرفيــق الفق ــزة پ ابنــة الع
ـــــــــار  ر ج ـــــــــز شـــــــــا ـــــــــار حـــــــــسن ، وابنـــــــــة األخ الع ر ج ـــــــــز شـــــــــا حـــــــــسن ، وابنـــــــــة األخ الع

. . عامـــــــا عامـــــــا   4545النــــــداف ، صـــــــديق العمـــــــر منـــــــذ النــــــداف ، صـــــــديق العمـــــــر منـــــــذ 
ة جدا  ة جدا فرح بها كب   ..فرح بها كب
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د دال ضة  ال ضةالقا   القا

عها األول  عع وردة  ر
َ

عها األول وردة  ر
َ

  
  محطتها القادمةمحطتها القادمة  تجتازتجتاز
  ٍبهدوٍءبهدوء
ـــد  أنهـــاأنهـــا ـــدتنـــذر ال اســـطة تنـــذر ال اســـطة  ال  ال

  لهالها
هر هرل ة،  ل  المحطة األخ

َ
ة،  المحطة األخ

َ
  

  عطرهاعطرها  تمنحتمنح
ـــــــستدل ـــــــستدلو مطـــــــر ينقـــــــر مطـــــــر ينقـــــــر   و

    ..نوافذنانوافذنا
اب ابال ِاألول لك  ال

َ
ِاألول لك

َ
  

اب ابوال   ِاألخ لِكاألخ لك  وال
ـــصماتنا   النافــذةالنافــذة ـــصماتنا المزهـــرة ب المزهـــرة ب

  لك،لك،
م ع فر  هلهل م ع فرأدل   أدل
م ع رئ  هلهل م ع رئأدل   أدل

ث الوردة الحمراء  هناكهناك ث الوردة الحمراءح   ح

  للهواء؟للهواء؟  تهمستهمس
   بو بو  هذاهذا

  ِأنِتأنت  الدهشةالدهشة
ــــح ــــحال   ِأنِتأنت  ال
  ِالماثلة أما أنِتالماثلة أما أنت  ةةالقامالقام
ي منك  وأناوأنا ي منِكاستمد      ..ِاستمد 

  ُ◌ الحمراءُ◌ الحمراء  الوردةالوردة
دد دُدت قل  ُت

َ
قل
َ

  
ء ءت ي  ت ي ب    ب
شل شلتن   ......من غرمن غر  تن
  الشاسعالشاسع  النورالنور
  ........هناكهناك
  نافذنافذ  ينقرينقر
    ..مطر مفامطر مفا  مثلمثل

قد أوقدت شمع  كنتكنت
َ َ

قد أوقدت شمع
َ َ

  
ـــــث وردة   تأخـــــذتأخـــــذ ـــــث وردة ِإ ح ِإ ح

  حمراء،حمراء،

د دال حنو  ال ضة  حنوالقا ضة    القا
  مساحة الروحمساحة الروح  أضاءتأضاءت
  المحطاتالمحطات  اجتازتاجتازت

دي  هناهنا ا س ديأنا  ا س   أنا 
دي  خذخذ ديب   ب

ف سيهزم زهوي  الال ف سيهزم زهويُخ   ُخ
عك  وأناوأنا عكالعالقة ب   العالقة ب

ق قاخ   اخ
اب ابالض   الض

  غايغاي
  منكمنك  أدنوأدنو
اي  أرممأرمم ايقا   قا

  فجرفجر
  وردةوردة

  حمراءحمراء  ..

 اليد القابضة. 
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  شاهقاشاهقا  ْكْنكن

        الصقورالصقور  ِأجنحِةأجنحة  
ًتكن جم  والوال     ًتكن جم

ِكرخام
ِكرخامُ
ُ

    القبورالقبور  
ِوعفنا

ِوعفناَ
طونها  َ طونهاِك   ِك

ون وَنالسال   الطرق الوعرةالطرق الوعرة  َالسال
فهم الثعاب  الال ُتخ فهم الثعابُ ُتخ ُ

    
      ِأقدامهمِأقدامهم  وو

    ِلدماء الذئابِلدماء الذئاب  ٌآثاٌرآثار
ث ثت   ت

ع  َوانَتوانت   ُعتق ُتق
    

  أسأس  َأخَرأخر
    ْإمتألْتإمتألت    فقدفقد  
  ِالدخاِنالدخان  ُقصائدكُقصائدك  

ا     ااخ     اخ
  الجذامالجذام  َالمصابوَنالمصابون

  شفيهمشفيهم  الال
ة   أدع

ُ
ة أدع
ُ

  المصلالمصل  
  

ُعـد نفــسه عمالقـا ضـخما ، حـ إنــه   ـانـان ُ ُعـد نفــسه عمالقـا ضـخما ، حـ إنــه ُ ُ ُ

    الشوارعالشوارع  

  
  

ـــــا ٍـــــصيح عـــــ غـــــ إرادة منـــــه ٍـــــصيح عـــــ غـــــ إرادة منـــــه   ــــانــــان ـــــا مهي مهي
    ..  المارةالمارة

ا  انان نحوا جان اي نحوا جان     ..  ي
سحقهم  مخافةمخافة سحقهمان      ....  ان 

ــل نفـسه عمالقـا ومــا زال   فهـوفهـو ــل نفـسه عمالقـا ومــا زال مـا زال يتخ مـا زال يتخ
    ....الناس أقزاماالناس أقزاما  يتصوريتصور

ان انو ن  و ضحكون منه ساخ نالناس  ضحكون منه ساخ   ....  الناس 

  الطرق الوعرة السالكون. 
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ــان  جــاللجــالل ــسود الم ــانالــصمت  ــسود الم عة،   ــدايــداي  ....الــصمت  ــ خفــق  عة، اردتــان، وقلــ  ــ خفــق  اردتــان، وقلــ 

ّعيناي تتفقدانّعيناي تتفقدان
أ أسكنهاّل ش مّل ش م   ن هذە الغرفة، و

أ أسكنهاّ ن هذە الغرفة، و
ّ

  أتلمسأتلمس  ..أول مرةأول مرة  
، اشـتقت خـ ـر ألطمـ أنهـا مازالـت  ُذا ّ ، اشـتقتّ خـ ـر ألطمـ أنهـا مازالـت  ُذا ّ ا، لـصوت أطفـال   ّ ح كثـ ا، لـصوت أطفـال للفـ ح كثـ للفـ

ـس ـسمشا ب  حاولـتحاولـت  ..  مشا ـس ـن لـم أسـتطع  ، ل بًأن أسـ قلـ ـس ـن لـم أسـتطع  ، ل منـاداة منـاداة   ًأن أسـ قلـ
  أخأخ
    ..انظري من نافذة غرفتك إ الشارعانظري من نافذة غرفتك إ الشارع  وفاء،وفاء،  --

    هناك؟هناك؟  ماذاماذا
  

عــت  ..  وســتعرفوســتعرف  انظــري،انظــري، عــتأ رى، رى، ألأل  أ
ر والنافــــذة، ة بـــ الــــ ر والنافــــذة،المـــسافة قــــص ة بـــ الــــ   المـــسافة قــــص
ــ مــن مــرة حــ وصــلت ت أ ــ تعــ ل

ّ ــ مــن مــرة حــ وصــلتّ ت أ ــ تعــ ل
ّ ّ..  

ل ّخ لُ ّخ ُ
ة   اء كثـ ة أش اء كثـ أرى زائـرا أنتظـرە، أرى زائـرا أنتظـرە،   قـدقـد  :: أش

ــد ــدٌأو رمــا جــار جد ــان جارتنــا   ٌأو رمــا جــار جد ــسكن م ــان جارتنــا س ــسكن م س
ـل شـهر  العجـوز الـ توفاهـاالعجـوز الـ توفاهـا ـل شـهرهللا ق ـ  ..هللا ق ّل ـ   ّل

مان أســـتاذ  ـــت جارنـــا ســـل مان أســـتاذ ُدهـــشت حـــ رأ ـــت جارنـــا ســـل ُدهـــشت حـــ رأ
ــدە م  اللغـةاللغـة حمــل ب ـة وهــو  ــدە مالع حمــل ب ـة وهــو  جموعــة جموعــة الع

ة مـــن ة مـــنكبـــ ارة   كبـــ تـــب، ومتجهـــا نحـــو ســـ ارة ّال تـــب، ومتجهـــا نحـــو ســـ ّال

ة تقــف ة تقــفنقــل صــغ تــه  نقــل صــغ ــاب ب تــهعنــد  ــاب ب   لــملــم  !!عنــد 
ـــــل معرفـــــة مـــــا  ـــــل معرفـــــة مـــــا أســــتطع أن أجلـــــس وأهـــــدأ ق أســــتطع أن أجلـــــس وأهـــــدأ ق

ـان   نزلتنزلت..  حدثحدث ت جارنا،  عة إ ب ـان م ت جارنا،  عة إ ب م
ــاب مفتوحــا، ــاب مفتوحــا،ال ة إ غرفــة   ال ــا ة إ غرفــة دخلــت م ــا دخلــت م

ــــث توجــــد ــــث توجــــدالــــضيوف، ح ــــة أســـــتاذ   الــــضيوف، ح ــــة أســـــتاذ مكت مكت
مان مانسـل ـة الـ طالمـا نهلـت   تلـكتلـك  ....سـل ـة الـ طالمـا نهلـت المكت المكت

واســـتعرت منهـــا مختلـــف واســـتعرت منهـــا مختلـــف   منهـــا المعرفـــة،منهـــا المعرفـــة،

  ذاألستا مكتبة. 
 قصيرة قصة
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تـب  األدب تـب  األدبال ــــخ والعلـوم  ال ــــخ والعلـوموالتـار   عنـدعنـد  ..والتـار
ه هاب الغرفة اصطدمت      اب الغرفة اصطدمت 

ــة؟   ســالماتســالمات  -- غ المكت ــة؟ أســتاذ، لمــاذا تفــ غ المكت أســتاذ، لمــاذا تفــ
ارة  الخــــارج؟ نظــــر إ   ومــــا تلــــكومــــا تلــــك ارة  الخــــارج؟ نظــــر إ ّالــــس ّالــــس
الخجــل   ـألم، ولـمـألم، ولـم لمــة، شـعرت  الخجــل ينطـق  لمــة، شـعرت  ينطـق 

ّمـــن تطفـــ هـــذا،ّمـــن تطفـــ هـــذا،
طر    ـــس ـــب  طر هـــدوء غ ـــس ـــب  هـــدوء غ

ثناء صــــوت اســــ ــــان  ثناء صــــوتعــــ الم اســــ ــــان  خطواتــــه خطواتــــه   عــــ الم
تــبوخطــوات الــوخطــوات الــ تــبسائق وهمــا يــنقالن ال   سائق وهمــا يــنقالن ال

ارة ارةمــن داخــل الغرفــة إ الــس أســتاذ أســتاذ   ّأّمأم  ..مــن داخــل الغرفــة إ الــس
ــــــــــــالقرب مــــــــــــن طاولــــــــــــة  مان تجلــــــــــــس  ــــــــــــالقرب مــــــــــــن طاولــــــــــــة ســــــــــــل مان تجلــــــــــــس  ســــــــــــل

ّفــ  ""ســماورســماور  ""  فوقهـافوقهـا  خـشبخـشب ّ ّفــ ن   ّ ن ّمــ ّمــ

انــــــت ــــــة،  وز عض الفــــــصوص الف انــــــتبــــــ ــــــة،  وز عض الفــــــصوص الف   بــــــ
  ّغ عادي، غ مألوف، ّغ عادي، غ مألوف،   ءء  ....صامتةصامتة

  

  
  

رغم أننا  زمـن
رغم أننا  زمـنّ
ّ

الحـروب والحـصار نتوقـع   
ّ

الحـروب والحـصار نتوقـع 
ّ

ء، تعلمنــــا ء، تعلمنــــاّــــل  عــــض  ّــــل  ــــف نقتــــنص  عــــضك ــــف نقتــــنص    ك
ج، ج،اللحظــــات مـــــن زمننــــا األعـــــ ّلنقومهـــــا ّلنقومهـــــا   اللحظــــات مـــــن زمننــــا األعـــــ

ــشها، وتعلمنــا أ نــدع ــشها، وتعلمنــا أ نــدعّونع ــل   ّونع ّاألحــزان ت ــل ُ ّاألحــزان ت ُ

ش واقعنا ش واقعناإرادتنا، وأن نع ان  إرادتنا، وأن نع انمهما    دخلدخل  ..مهما 

مان مـــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى، وأخــــــــــــــــذ  مان مـــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى، وأخــــــــــــــــذ أســـــــــــــــتاذ ســــــــــــــــل أســـــــــــــــتاذ ســــــــــــــــل
ــ ــمجموعــة أ ج، وأنــا   مجموعــة أ تــب ثــم خــ ج، وأنــا ّمــن ال تــب ثــم خــ ّمــن ال

ــا ــسمرة  م ــاّم ــسمرة  م ــضع خطــوات ــضع خطــوات   َســاَرســار  ....ّم
ب من ّثم التفت والعرق يتص َ ب منّ ّثم التفت والعرق يتص َ نه  ّ نهجب   --  ::جب

  ؟؟مقهورةمقهورة
  

  
  

ـال   نعمنعم رادة  ـال لم يبق  غ قلب متعـب و رادة  لم يبق  غ قلب متعـب و
كــــــت   قــــــرارقــــــرار ض وظهــــــر تف كــــــت وجنــــــاح مهــــــ ض وظهــــــر تف وجنــــــاح مهــــــ

ــــــشت ــــــشُتفقراتــــــه، لقــــــد ف ،   ُفقراتــــــه، لقــــــد ف ــــــساني ، عــــــن إ ــــــساني عــــــن إ
ع ــــت وســـــط هـــــذا الحـــــصار والجـــــ عفتع ــــت وســـــط هـــــذا الحـــــصار والجـــــ   فتع

منــا منــاوالقهــر وحكومــات ظالمــة تح   لــملــم  ..والقهــر وحكومــات ظالمــة تح
ــــ تلمــــست مــــدى قهــــرە  ّأفهــــم مــــا قالــــه، ل ــــ تلمــــست مــــدى قهــــرە ّ ّأفهــــم مــــا قالــــه، ل ّ

تــه  وهــووهــو غ مكت تــهفــ غ مكت والدتــه أن والدتــه أن   رجــوترجــوت  ..فــ
، فقالت ، فقالتتخ   --  ::تخ

َــــاَعــــاع
ي حاجــــات وطعامــــا المكالمك   ــــش ــــة ل ي حاجــــات وطعامــــا ت ــــش ــــة ل ت
  !!ينقصناينقصنا
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ِّأصوات الصغار  المدينة  ْتعالْتتعالت ِّأصوات الصغار  المدينةُ ُ  

َوصلوا  لقدلقد-- َوصلواَ َوصلوا  لقدلقد  ....  َ َوصلواَ َ  
َمـن نافـذتها خلـسة تتأمـل الزقـاق  أطلتأطلت ُّ ُ َّ ً َ ِ ِ

َ
َمـن نافـذتها خلـسة تتأمـل الزقـاق ُّ ُ َّ ً َ ِ ِ

َ
حـصان أزرق ماثلـة    ـة  فـرأت ع

ً ً
ٍ

ْ حـصان أزرق ماثلـة َ ـة  فـرأت ع
ً ً

ٍ
ْ َ

َـاب المـذخر  أمـامأمـام ْ َـاب المـذخرَ ْ ِمـض وقـت قـص حـ ترجـل م  لـملـم  ..َ َّ َ ٌَّ ِمـض وقـت قـص حـ ترجـل مٌ َّ َ ٌَّ ُرجـل ملـتح   نهـانهـاٌ ُرجـل ملـتح ٌ ٌ

ض المنكب ل القامة ع ُط ِ ض المنكبُ ل القامة ع ُط ِ افة  ُ ة الق ة حمراء عال ِب افةٍ ة الق ة حمراء عال ِب ٍ..  
  

ب  ٍحركٍةحركة ة دارت عيناها حول  ِانورام ْ ِ
ْ بَ ة دارت عيناها حول  ِانورام ْ ِ
ْ َ  

ـــات الــــ مــــا إنفكــــت تتـــوا خلــــف َالع ـــات الــــ مــــا إنفكــــت تتـــوا خلــــفْ َالع ْ  
تـــه تـــهِع ــــات ملونــــة تقودهــــا   انــــتانــــت  ..ِع ُع َّ ُ ــــات ملونــــة تقودهــــا ٍ ُع َّ ُ ٍ

نـــة َّأحـــصنة م ُ ٌ
نـــة َّأحـــصنة م ُ ٌ

ها   َلمحهـــاَلمحهـــا  .. ا ـــش ّو   ها ُ ا ـــش ّو   ُ

َســاهمة تلــتهم المنظــر ُ ً
َســاهمة تلــتهم المنظــر ُ ً

يهــا   يهــاعي   حــحــ  ..عي
ها عنـــه ــ ُإلتقــت عيناهمــا أشـــاحت ب ْ َْ ُ ها عنـــهَ ــ ُإلتقــت عيناهمــا أشـــاحت ب ْ َْ ُ َ

و و   
ِأغلقت الستائر ِأغلقت الستائرِ ِ..  

ب ِبإقــــ ــــات و تجمعــــوا   ِإقــــ َّالــــصغار مــــن الع ِ ُ ــــات و تجمعــــوا ِّ َّالــــصغار مــــن الع ِ ُ ِّ

ِالحـصان األزرق  حـولحـول ِالحـصان األزرقِ ـا   ـانـان  ..ِ ـا ِحـصانا غ ِحـصانا غ
أشــعة الــشمس َّيتــوهج 

ِ
أشــعة الــشمسُّ َّيتــوهج 

ِ
ح   ُّ ُو  الظــل تفــ ح ِّ ُو  الظــل تفــ ِّ

أنهـا منـه رائحـة 
َّ ٌ

أنهـا منـه رائحـة 
َّ ٌ

َّـأن الـشمس َّـأن الـشمس   وو  ..ِالمـسكِالمـسك  

ُو  تلفـح جلـدە تحـول ِّ ُ ُو  تلفـح جلـدە تحـولُ ِّ ُ قـا   ُ َّرمـاد ذراتـه رح قـا َ َّرمـاد ذراتـه رح َ

ٌالحــــصان تقولــــب لــــسان   بــــرأسبــــرأس    ..و شــــذاو شــــذا
ِ ٌالحــــصان تقولــــب لــــسان َ
ِ َ

َزهــــــري و آخــــــر أخــــــ ُلتظفرهمــــــا مــــــع ُلتظفرهمــــــا مــــــع   َزهــــــري و آخــــــر أخــــــ

 األزرق الِحصاُن. 
 قصيرة قصة
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ــألوان ِعــضهما ألــسنة 
ٌ

ِ ــألوانِ ِعــضهما ألــسنة 
ٌ

ِ ــف الشمــ   ِ َّالط ــف الشمــ َّ َّالط َّ

ِفيتكون من حفلة
ِفيتكون من حفلةَ
ِإلتقائهم ع رأسه قرنا   َ ِإلتقائهم ع رأسه قرنا ِِ ِِ

ح من قوس ق
ُ

ح من قوس ق
ُ

..  
إنهــا  --

إنهــاَّ
َّ

إنهــا  ....حلــوىحلــوى  
إنهــاَّ
َّ

ــدي ا    َّتتحــول ب ــدي ا ُ َّتتحــول ب ُ

  !!حلوىحلوى

  
َخ َخَ عد أن مسح عـ جلـد  َ ِأحد االوالد  َ َ عد أن مسح عـ جلـدُ ِأحد االوالد  َ َ ُ  

لــورات ـــه  د ــاثف الــشذا ب ٍالحــصان و ت ِ ِ
َّ َ َ

لــورات ـــه  د ــاثف الــشذا ب ٍالحــصان و ت ِ ِ
َّ َ َ

  
شجع  ..ُمن السكرُمن السكر شجَعف ە من الصغار ع   َف ِّغ ە من الصغار ع ُ ِّغ ُ

ِلمس الحصان و ِلمس الحصان وّ لـورات مـن عـ   ّ ِلملمة ال لـورات مـن عـ ِ ِلملمة ال ِ
ُجلــدە ممــا أفزعــه َ

ُجلــدە ممــا أفزعــهِ َ
له و أركــو أركــ  ِ له ُه فتعــا صــه ُه فتعــا صــه

ُفالذ األوالد َ
ُفالذ األوالد َ
  ..ِالفرارِالفرار  

ل الحـصان أطلـت مـن   حـحـ ِسـمعت صـه َ َ ِ ل الحـصان أطلـت مـن َ ِسـمعت صـه َ َ ِ َ

ــشدوا   نافـذتهانافـذتها ى النـاس قــد إح َمجـددا لــ َّ ــشدوا ُ ى النـاس قــد إح َمجـددا لــ َّ ُ

عـد عـدمـن  هم الـصغار عـن الحـصان   مـن  ِأن أخـ ِ ُ ِّ هم الـصغار عـن الحـصان ُ ِأن أخـ ِ ُ ِّ ُ

ب ِبالغ تهم  ِالغ مدي تهمَّالذي حل  مدي   ..َّالذي حل 
ــات   ٌّــلٌّــل ــارە فمنظــر الع ِجــاء لتقــ أخ ُ ــات ِّ ــارە فمنظــر الع ِجــاء لتقــ أخ ُ ِّ

ُاألحــــصنة الملونــــة و الحــــ  ِذاِتذات ُ ُاألحــــصنة الملونــــة و الحــــِ ُ وذي ذي وذي ذي ِ
ة ِال

ةَّ ِال
قـف   َّ ـان  اە من  ُالحمراء لفت إن َ قـف َ ـان  اە من  ُالحمراء لفت إن َ َ

  
َّاألبواب و النوافذ

َّاألبواب و النوافذِ
ِ..  

فت  إالإال نــ ْإنهــا أســدلت عــ نافــذتها و َْ
ِ

فتَّ نــ ْإنهــا أســدلت عــ نافــذتها و َْ
ِ

َّ
  

لهــــا و ـــدور خـــارج م ـــان  ُعـــن تأمـــل مـــا  لهــــا وِّ ـــدور خـــارج م ـــان  ُعـــن تأمـــل مـــا  ِّ  
ــــــــــث  ئة ح حجــــــــــرة مــــــــــض ُألقــــــــــت بنفــــــــــسها  ُ

ٍ
ُ ــــــــــث ِ ئة ح حجــــــــــرة مــــــــــض ُألقــــــــــت بنفــــــــــسها  ُ

ٍ
ُ ِ

ُتــصطف َ ُتــصطفْ َ أوانيهــا و دوارقهــا   ْ لــة  ِرفــوف ط
ٌ أوانيهــا و دوارقهــا ُ لــة  ِرفــوف ط
ٌ ُ

ِجوفهـــا أنـــواع األعـــشاب   وو
ُ

ِجوفهـــا أنـــواع األعـــشاب ِ
ُ

  و األزاهـــو األزاهـــِ

ُالمجففــة، لتــنغمس  صــنع عقــار نــافع ُالمجففــة، لتــنغمس  صــنع عقــار نــافعُ ُ  
  ..ِلجارتها العجوزِلجارتها العجوز

َتلــــك األثنــــاء ســــمعت ضوضــــاء فــــوق    َ ْ َتلــــك األثنــــاء ســــمعت ضوضــــاء فــــوق َ َ ْ َ

شاهد  سطحسطح سارعت ا هناك ل لها ف ِم
ُ َُ ْ َ شاهدَ سارعت ا هناك ل لها ف ِم
ُ َُ ْ َ َ  
ا مـن الفراشـات الملونـة َّجمعا غفـ ُ َ ا مـن الفراشـات الملونـةَ َّجمعا غفـ ُ َ قن   َ ـ قن َ ـ َ

نها ابهــا و فــسات ِخيــوط ث ِ
نهاُ ابهــا و فــسات ِخيــوط ث ِ
ُ

ُالمعلقــة تحــت ُالمعلقــة تحــت   

َّأشعة الشمس
ِ َّأشعة الشمسَّ
ِ َّ..  

؟هذا؟ هذا؟   ماما  -- ا ِماذا تفعلن ب َ َ ؟ْ ا ِماذا تفعلن ب َ َ ْ
  

ْصـــمتت َ َ ْصـــمتتَ َ َ ـــستولون عليهـــا فقـــد   َ َو تـــركتهم  ُ ـــستولون عليهـــا فقـــد َ َو تـــركتهم  ُ َ

ِالفـــــضول لمعرفـــــة مـــــاذا ســـــتفعل   أثارهـــــاأثارهـــــا ِ
ِالفـــــضول لمعرفـــــة مـــــاذا ســـــتفعل ُ ِ
ُ

ـــاطو المدينـــة و   الفراشـــاتالفراشـــات ُمـــا خاطـــه خ ـــاطو المدينـــة و َ ُمـــا خاطـــه خ َ

ُزركــــــشته ُزركــــــشتهَ ــهــــــا مــــــن أقمــــــشة ملونــــــة   َ ــهــــــا مــــــن أقمــــــشة ملونــــــة ُجوار ُجوار

  ..لماعةلماعة
ــت عيناهـــا تتـــابع  مــنمــن ق لهـــا  ُســـطح م

ِ
ُ َ ــت عيناهـــا تتـــابعِ ق لهـــا  ُســـطح م

ِ
ُ َ ِ  
ابهـــا الملونـــة اب الفراشـــات و ث أ

َّ ُ ابهـــا الملونـــةُ اب الفراشـــات و ث أ
َّ ُ ُتطـــ ُتطـــ   ُ

َأنحاء المدينة فـشابهت ألـوان َ َ َأنحاء المدينة فـشابهت ألـوانِ َ َ ح   ِ ح قـوس قـ قـوس قـ
َعد زخة مطر َعد زخة مطرِ ِ..  

قيـــــوا   َلمـــــَحلمـــــح َالنـــــاس قـــــوس الفراشـــــات و  ُ قيـــــوا َّ َالنـــــاس قـــــوس الفراشـــــات و  ُ َّ

َلـون غمـام   فلـمفلـم  ..َّمـن الدهـشةَّمـن الدهـشة  يتهامـسونيتهامـسون َُ َلـون غمـام ِّ َُ ِّ

ـل سـوى تهم مـن ق ُمـدي
ِ ـل سـوىِ تهم مـن ق ُمـدي
ِ ض الرمـادي   ِ ض الرمـادي األبـ األبـ

ـل َفجـاءت الفراشـات كقناد ـلُ َفجـاءت الفراشـات كقناد عــث   ُ نـة ت ُم َ َ عــث ُ نـة ت ُم َ َ ُ

ادت مدينة  ْالبهجة  َ
ٍ

َ
ادت مدينة  ْالبهجة  َ

ٍ
َ

  ..تنطتنط  
َفقـد

َ
َفقـد

َ
َشـاع عـن هـَشـاع عـن هـ  

ت ْذە المدينـة أنهـا أصـ َّ
تِ ْذە المدينـة أنهـا أصـ َّ
ِ  

لعنـة لعنـةِ لـة   انـتانـت  ..ِ ـساء ترتـدي الـسواد ط َّال ُ لـة ِّ ـساء ترتـدي الـسواد ط َّال ُ ِّ

ب او مـــــد   العـــــامالعـــــام عـــــرف ســـــ ًدون أن  ٌ ُ ب او مـــــد َ عـــــرف ســـــ ًدون أن  ٌ ُ َ

ـن  ..لـذلكلـذلك ـنل ـأن سـاحرة   ل ـل تكـررت  ـأن سـاحرة ًاألقاو ـل تكـررت  ًاألقاو

بزازي المدينـة محولـة   شمطاء قد سحرتشمطاء قد سحرت
ً ِّ ُ بزازي المدينـة محولـة َّ
ً ِّ ُ َّ

ينهم أسود اللون  ُّل قماشُّل قماش ا د َملون 
ٍ

َّ ينهم أسود اللونُ ا د َملون 
ٍ

َّ ُ..  
ُّب أن ُّب أن ُالـساحرة تعـشق الـسواد و تحـُالـساحرة تعـشق الـسواد و تحـ  انـتانـت

ـة لـم  تـراەتـراە ـان إال إن قـدراتها العجي َّـل م ـة لـمِّ ـان إال إن قـدراتها العجي َّـل م ِّ  
ــــسجة و  ــــسحر األ ــــ مــــن أن  ــــسعفها أل ــــسجة و ُ ــــسحر األ ــــ مــــن أن  ــــسعفها أل ُ

م  أنأن الغ د السماء  َّتل َِّ مُ الغ د السماء  َّتل َِّ ُ
..  
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ـاب بـراق الـسماء عـ  علقتعلقت َّالفراشات ث ُ ـاب بـراق الـسماء عـَ َّالفراشات ث ُ َ  
قظت من غفوتها ِالمنائر النائمة فإس

ْ قظت من غفوتهاَّ ِالمنائر النائمة فإس
ْ   وو  ..َّ

ــال ت اللؤلــؤ والزمــرد مــن أذ ِنــ
ُ

ِ
َ ــالَ ت اللؤلــؤ والزمــرد مــن أذ ِنــ

ُ
ِ

َ َ
الفــسات الفــسات   

تــتُعــ الحقــول اُعــ الحقــول ا ــسطة فأن تــتُلمن ــسطة فأن قمحــا و قمحــا و   ُلمن
ذرة

ُ
ذرة

ُ
ت لمعــــة األقمــــشة عــــ   وو  .. ســــك

َ ت لمعــــة األقمــــشة عــــ َ ســــك
َ َ

ات حـ اتُال حـ ــصال و زنـابق مـاء  ُال ـدت أ َفتع َ ــصال و زنـابق مـاءَّ ـدت أ َفتع َ َّ..  
طل عنهـا الـسحر و  حح ا المدينة  ِّد ُ َ طل عنهـا الـسحر وُ ا المدينة  ِّد ُ َ ُ  

َّعادت ألقمشتها األلوان و الزخارف ُ
ِ

َّعادت ألقمشتها األلوان و الزخارفَ ُ
ِ

َ..  
  

ح َحفـــــــ ـــــــالتغي الـــــــذي حــــــــصل   َفـــــــ ـــــــالتغي الـــــــذي حــــــــصل ُالنــــــــاس  ُالنــــــــاس 

تهم تهممــدي حتفلــوا فنـــصبوا   فقــرروافقــرروا  ..مــدي حتفلــوا فنـــصبوا َأن  َأن 

ِادقـا كبــ ِادقـا كبــُ ٍــساحتها، و أعــدوا لمهرجــان   ااُ
ٍــساحتها، و أعــدوا لمهرجــان ُّ
ُّ

اق اٍقكب و س ُللخيولُللخيول  ٍكب و س
..  

ِتجمعـــــت َ ِتجمعـــــتَ َ ب   َ ِاألحـــــصنة الملونـــــة مـــــن 
ُ ُ

ب  ِاألحـــــصنة الملونـــــة مـــــن 
ُ ُ

دأ ات و  دأالع ات و  اق  الع اقِّالس   ..ِّالس
َراهـن َراهـنَ ِالحـوذي عـ الحـصان األزرق  َ ِ ِالحـوذي عـ الحـصان األزرقُ ِ   وو  ..ُ

ٍراهــن النـــاس عـــ أحـــصنة أخـــرى ُ َّ َ ٍراهــن النـــاس عـــ أحـــصنة أخـــرىَ ُ َّ َ   ٌّـــلٌّـــل  ..َ
قت  ..َّحـــسب مـــا إرتـــأى و تـــصورَّحـــسب مـــا إرتـــأى و تـــصور قِتـــسا   ِـــسا

ُالخيـــــــــول و صـــــــــدح صـــــــــوت الحـــــــــوذي مـــــــــن  َ َ ُالخيـــــــــول و صـــــــــدح صـــــــــوت الحـــــــــوذي مـــــــــن َ َ َ َ

َّفة براق السماء  ِتحِتتحت
ِ

ُ َّفة براق السماءُ
ِ

ُ ُ
::  

ل خيو نحوك  لقدلقد  -- جت  ُأ َّ ل خيو نحوكُ جت  ُأ َّ   ِسـألتِكسـألتك  ..ُ
  !!ُالشموس و األقمار أال ترديُالشموس و األقمار أال تردي

نها نهاَّل سمعه  َّل سمعهلم    ..لم 
َوســــط َوســــطَ جلجلــــة الحــــشود و وقــــع حــــوافر   َ

ْ َ ُ جلجلــــة الحــــشود و وقــــع حــــوافر َِ
ْ َ ُ َِ

ـــــــل ـــــــلالخ ـــــــسارع   الخ َـــــــسارعت الخـــــــ و  ُ
ِ ـــــــسارع َ َـــــــسارعت الخـــــــ و  ُ
ِ َ

ض   ُالتــــــصفيق وُالتــــــصفيق و ــــــسارع نــــــ ــــــل، ف ض ُالتهل ــــــسارع نــــــ ــــــل، ف ُالتهل

ناوب ناوَبالحوذي، لي ـان  َالحوذي، لي ـانُە ب م ًتـارًةتـارة  ..ُە ب م
  
فـة ِعـ الحـصان األزرق و أخـرى عـ  ِ

ُ
فـةِ ِعـ الحـصان األزرق و أخـرى عـ  ِ

ُ
ِ  
َّبراق السماء

ِ
َّبراق السماءُ

ِ
ُ..  

ِوقعــــت عينــــاە عــــ حــــصانه و هــــو   حــــحــــ ِ
ْ َ َ

ِوقعــــت عينــــاە عــــ حــــصانه و هــــو  ِ
ْ َ َ

ُخ اق  ُخ اقِّالس   !!ِّالس
ُخـ الحــصان األزرق و خـ معـه  لقـدلقـد

ِ ِ
َ َُ

ُخـ الحــصان األزرق و خـ معـهِ
ِ ِ

َ َُ
ِ  

ُكــن رغــم زرقتــه و   فلــمفلــم  ..ِّالحـوذي الرهــانِّالحـوذي الرهــان ُكــن رغــم زرقتــه و ُ ُ

ًجمالــــه فرســــا أصــــ َ ًجمالــــه فرســــا أصــــَ َ ــــا   َ ُــــل حــــصانا خراف
ــــا ِ ُــــل حــــصانا خراف
ِ

س لـه إال أن يهـب َلـ
ِ

س لـه إال أن يهـبُ َلـ
ِ

قـات الحلـوى مـن الحلـوى مـن   ُ قـات ِط ِط
سه ل من ال ْجلدە ل َ َم ِّ

سهِ ل من ال ْجلدە ل َ َم ِّ
ِ..  
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ة ـــ ةال ـــ عـــة  ال لـــة هادئـــة، تقبـــع بـــ أحـــضان الطب عـــةمدينـــة جم لـــة هادئـــة، تقبـــع بـــ أحـــضان الطب اء،   مدينـــة جم اء، الخـــ الخـــ

ـــــل الممتـــــدة عـــــ ـــــسات النخ ـــــل الممتـــــدة عـــــو ـــــسات النخ ضـــــفاف أنهارهـــــا، ومـــــا بـــــ المـــــا ضـــــفاف أنهارهـــــا، ومـــــا بـــــ المـــــا   و
ة وتأرخـا يزخـر  والحاوالحا ة لوحة فن ة وتأرخـا يزخـرترسم ال ة لوحة فن الثقافـة والفـن ومجـدا الثقافـة والفـن ومجـدا   ترسم ال

ا ا وحـضار ا وحـضاراشـع ــــخ، فـوو  شـع ـا عـ رموزهـا عـ مـر التـار ــــخ، فـفن ـا عـ رموزهـا عـ مـر التـار ـنفس   فن ـنفس مدينـة ت مدينـة ت
ـــه مـــن أحـــداث ح رغـــم مـــا مـــرت  ـــه مـــن أحـــداثالفـــ ح رغـــم مـــا مـــرت  ـــة، شـــوارعها الـــ تحتـــضن   الفـــ ـــة، شـــوارعها الـــ تحتـــضن تارخ تارخ

لـة ألهـا  المقـاالمقـا انـت ق نما  لـة ألهـاودور العـرض الـس انـت ق نما  ة مـن مثقفـ   ودور العـرض الـس ـ ة مـن مثقفـ ال ـ ال
ة ــ ة وعوائــل  ةوكــس ــ ة وعوائــل  ات رائعــة  دور العــرض  وكــس ات رائعــة  دور العــرضانـــت تقــ أمــس   انـــت تقــ أمــس

ة ة والشت ف ةالص ة والشت ف     ..الص
  

و  عـــــرفعـــــرف ـــــ وال ـــــ نـــــات ال نما  ثالث نـــــات ن الـــــس نما  ثالث ن الـــــس
ة    القــــرنالقــــرن نمائ ، وأول دار ســـــ ة  المــــا نمائ ، وأول دار ســـــ المــــا

ة  ـــ ة ال ـــ نما  ال نماســـ   الـــالـــ  ""الحمـــراءالحمـــراء""  ســـ
نما الــوط   ،،11993333  ُافتتحـت عــامُافتتحـت عــام نما الــوط ثــم ســ ثــم ســ

د عـام  ،،11993355  عـامعـام نما الرشـ د عـاموسـ نما الرشـ   ،،11993366  وسـ
نما   نما  حـــــــ وصـــــــلت دور العـــــــرض الـــــــس حـــــــ وصـــــــلت دور العـــــــرض الـــــــس

ة ـــ ةال ـــ ن دار عـــرض،   ال ـــ مـــن عـــ ن دار عـــرض، ا أ ـــ مـــن عـــ ا أ
نمات انــــــت الــــــس نماتو انــــــت الــــــس ة   و ة تقــــــسم إ شــــــت تقــــــسم إ شــــــت

ف فوصــــ العــــرض  العــــرض    ة، ولــــم تنحــــ دورة، ولــــم تنحــــ دوروصــــ

انـــت  انـــت    ــلــل  ""العــشارالعــشار""  مركــز المدينــةمركــز المدينــة
ـــة مـــة و الجمهور ة القد ـــ ـــةال مـــة و الجمهور ة القد ـــ لـــة   ال لـــة واأل واأل

عـــــرض ـــــان الفلـــــم الـــــذي  ــهـــــة، و عـــــرضو ـــــان الفلـــــم الـــــذي  ــهـــــة، و     و
عـرض  اليــوم نمات العــشار  عـرض  اليــومُإحـدى سـ نمات العــشار    ُإحـدى سـ

نمات األخــــــــــرى   نمات األخــــــــــرى  الثـــــــــا  إحــــــــــدى الـــــــــس الثـــــــــا  إحــــــــــدى الـــــــــس
لــة لــةاأل ــة  األ ــةأو  الجمهور أبــرز دور أبــرز دور   ومــنومــن  ..أو  الجمهور

نما  ة ســـ ــــ نما العـــرض  ال ة ســـ ــــ   شــــط العــــربشــــط العــــربالعـــرض  ال
ـــــــــــــان موقعهــــــــــــا المجمـــــــــــــع  ة الــــــــــــ  ف ـــــــــــــان موقعهــــــــــــا المجمـــــــــــــع الــــــــــــص ة الــــــــــــ  ف الــــــــــــص

ــــــــس ــــــــسال نما   ال نما اآلن  العــــــــشار، وســــــــ اآلن  العــــــــشار، وســــــــ

 في البصرة السينمات. 
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د ، والرشــ دالــوط ، والرشــ   وأطلــس، وهوليــوودوأطلــس، وهوليــوود  الــوط
نما"" نماسـ نما     ""غـازيغـازي  سـ نما شـارع الـوطن، وسـ شـارع الـوطن، وسـ

نما اد خلــف ســ نماالــسند اد خلــف ســ ،   الــسند ، الــوط الــص الــوط الــص
قـــــع  ة و ـــــ نما ال قـــــع وســــ ة و ـــــ نما ال ـــــا   وســــ انهـــــا حال ـــــا م انهـــــا حال م

نما نمامجمــــع حــــ جاســــب، وســــ النــــ النــــ   مجمــــع حــــ جاســــب، وســــ
ة، ـــ نما ال ـــل ســـ ة،مقا ـــ نما ال ـــل ســـ نما الحمـــراءمقا نما الحمـــراء وســـ    وســـ

ــــــــــــ ــــــــــــالجد ة موقعهــــــــــــا  مــــــــــــدخل الجد ة موقعهــــــــــــا  مــــــــــــدخل دة الــــــــــــشت دة الــــــــــــشت
ــه ــهب   ..ههب

  

    
  

ة شمال ف دة الص نما الحمراء الجد ة شمالوس ف دة الص نما الحمراء الجد   وس
م  ــــــ ـــــد ال ــهــــــة قـــــرب ســــــاحة ع م منطقـــــة ب ــــــ ـــــد ال ــهــــــة قـــــرب ســــــاحة ع منطقـــــة ب

نما الحمــراء   قاسـم قاسـم  فـاء، وســ نما الحمــراء طشــارع اإل فـاء، وســ طشــارع اإل
مـــــة مـــــةالقد عـــــد   القد مـــــا  ت ف ة وســـــم عـــــد الـــــشت مـــــا  ت ف ة وســـــم الـــــشت

رنـــــك  ســـــاحة رنـــــك  ســـــاحةال نما   ال وم، وســــــ نما أم الـــــ وم، وســــــ أم الـــــ
مـــة مـــةالحمــراء القد ة شـــمال  الحمــراء القد ف ة شـــمالالـــص ف  مـــرأب  مـــرأب الـــص

ة، ـــــــ ـــــــد ال ـــــــد قـــــــرب ب ة،الم ـــــــ ـــــــد ال ـــــــد قـــــــرب ب نما   الم نما وســـــــ وســـــــ
لــــوب خلــــف نما بــــورت  اب، وســــ لــــوب خلــــفالــــس نما بــــورت  اب، وســــ   الــــس

نما المينـــــــــــــــــاء  ، وســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــش المـــــــــــــــــوا نما المينـــــــــــــــــاء مس ، وســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــش المـــــــــــــــــوا مس
ة ةالـــــشت ة    الـــــشت ف نما المينـــــاء الـــــص ة  وســـــ ف نما المينـــــاء الـــــص وســـــ

نما نماالمعقـــــل، وســـــ ة   المعقـــــل، وســـــ ـــــ ة الرافـــــدين  ال ـــــ الرافـــــدين  ال
ف، مة شارع س ف،القد مة شارع س ال قرب   القد نما رو ال قرب وس نما رو وس

  ..سوق العطارن  العشارسوق العطارن  العشار
ل لش   حضاريحضاري  ش

ة ج   ل ة ل ة جأجواء  ل ة ل لة وع امتدادأجواء  لة وع امتدادم   م
شـــــــــــــارع العــــــــــــــشار، وعنـــــــــــــد ملــــــــــــــت تجمــــــــــــــع شـــــــــــــارع العــــــــــــــشار، وعنـــــــــــــد ملــــــــــــــت تجمــــــــــــــع 

ة   الحافالتالحافالت ة من مختلف مدن ال ة اآلت ة من مختلف مدن ال اآلت
ـــستقطب   انـــت دورانـــت دور ة  ف ـــستقطب العـــرض الـــص ة  ف العـــرض الـــص

ة، ـــــ ة،العوائـــــل ال ـــــ ـــــضم   العوائـــــل ال ـــــان  ـــــضم والعـــــشار  ـــــان  والعـــــشار 
د نما أطلــس والــوطن والرشــ دســ نما أطلــس والــوطن والرشــ  شــارع  شــارع   ســ

ت نما الحمـراء الـ سـم تالـوطن وسـ نما الحمـراء الـ سـم مـا   الـوطن وسـ مـا ف ف
انـــت وم  رنـــك  ســـاحة أم الـــ ال انـــتعـــد  وم  رنـــك  ســـاحة أم الـــ ال   عـــد 

ة وأشـهرها  إحدى مإحدى م ـ ة وأشـهرها  حطات أهـا ال ـ حطات أهـا ال
ـــة   شــدشــد مـــا تعرضـــه مـــن نوع ـــة المـــشاهدين  مـــا تعرضـــه مـــن نوع المـــشاهدين 

ــــان   األفــــالم،األفــــالم، نما  ــــل العــــرض الــــس ــــان وق نما  ــــل العــــرض الــــس وق
ـــه تلــك الــدار يتمثـــل ـــه تلــك الــدار يتمثـــل   هنــاك طقــس تقــومهنــاك طقــس تقــوم
ــــج و ــة والــ ــــجالدعا و ــة والــ ، إذ   الدعا لمهــا األســبو ، إذ لف لمهــا األســبو لف
انــــت تطبــــع صــــور

انــــت تطبــــع صــــورُ
ُ

طــــال الفلــــم الــــذي    طــــال الفلــــم الــــذي أ أ
ع عرض أثنـــــاء األســـــب عســـــ عرض أثنـــــاء األســـــب وتلـــــصق عـــــ وتلـــــصق عـــــ   ســـــ

رفعهــا لــة، و ة ط رفعهــاقاعــدة خــش لــة، و ة ط شــخص شــخص   قاعــدة خــش
قـــــــــــوم شـــــــــــخص آخـــــــــــر يتمتـــــــــــع  نمـــــــــــا  قـــــــــــوم شـــــــــــخص آخـــــــــــر يتمتـــــــــــع مــــــــــا، ب نمـــــــــــا  مــــــــــا، ب

خاصــــــة منهــــــا خفــــــة الــــــدم خاصــــــة منهــــــا خفــــــة الــــــدم   مواصــــــفاتمواصــــــفات
ــــس   والنكتـــة والحركــــة وقــــوةوالنكتـــة والحركــــة وقــــوة ــــس الــــصوت ل الــــصوت ل

علـــن   أمــام تلــك المنـــصة المحمولــةأمــام تلــك المنـــصة المحمولــة علـــن وهــو  وهــو 
ــــخ ــــخـــصوت عـــال عـــن موعــــد الفلـــم وتـــار   ـــصوت عـــال عـــن موعــــد الفلـــم وتـــار

جلــــــــب  ـــــــه، ل جلــــــــب عرضـــــــه وأســـــــماء الممثلـــــــ ف ـــــــه، ل عرضـــــــه وأســـــــماء الممثلـــــــ ف
جولتـــه  شـــوارع   األنظـــاراألنظـــار ـــه مـــستمرا  جولتـــه  شـــوارع إل ـــه مـــستمرا  إل
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  هــوهــوالــشخص الــشخص   وهــذاوهــذا  ....وأزقتهــاوأزقتهــا  المدينـةالمدينـة
ة   وهـووهـو  """"تومـانتومـان"""" ــ ة معـروف ألهـا ال ــ معـروف ألهـا ال

عزف ان  ث  عزفح ان  ث    ..  أنفهأنفه  ""النايالناي""  ح
ء   تلــــكتلــــك ــــل  انــــت تتمــــ  ء الــــدور الــــ  ــــل  انــــت تتمــــ  الــــدور الــــ 

ل الراحــة   حــضاري مــنحــضاري مــن م وتــوف ســ ل الراحــة تنظــ م وتــوف ســ تنظــ
انـــــت انـــــتللمـــــشاهد، و تلـــــك الـــــدور مرقمـــــة تلـــــك الـــــدور مرقمـــــة   للمـــــشاهد، و

؛ األول ؛ األولومقــــــسمة إ قــــــسم للعــــــزاب للعــــــزاب   ومقــــــسمة إ قــــــسم
انــت دور نمــا  انــت دوروالثــا للعوائــل، ب نمــا  العــرض العــرض   والثــا للعوائــل، ب

ـــــ رواجـــــا ة  األ ف ـــــ رواجـــــاالـــــص ة  األ ف ماالـــــص ما وال ســـــ    وال ســـــ
دأ من الساعة ة ال ت دأ من الساعةالعروض المسائ ة ال ت   99  العروض المسائ

المخصـصة للعوائــل،  المخصـصة للعوائــل،    ًمـساًءمـساء  1111  حـحـ
اب ــــــان الــــــش ابحــــــ  ــــــان الــــــش فــــــضلون األفــــــالم فــــــضلون األفــــــالم   حــــــ 

عــــض األفــــالم ــــة و عــــض األفــــالماألجن ــــة و ــــة الــــ   األجن ــــة الــــ الوطن الوطن
ينات ومنهـــا ينات ومنهـــاظهـــرت منتـــصف الـــس ثـــورة ثـــورة   ظهـــرت منتـــصف الـــس

ة ا ر والورقة الحمراء ود ت ةأ ا ر والورقة الحمراء ود ت   ..هوشكهوشك  أ
ة   لـملـم ـ نما  ال ة تكـن دور العـرض الـس ـ نما  ال تكـن دور العـرض الـس

ــل   تقـلتقـل غـداد  ـة عـن دور العــرض   ــل أهم غـداد  ـة عـن دور العــرض   أهم
ان تنافس تلك الـدور   انت انت  ان تنافس تلك الـدور عض األح عض األح

ـة ومــن   مـن النـاحيتمـن النـاحيت م ـة والتنظ ـة ومــن العمران م ـة والتنظ العمران

ـــة عـــروض ـــة عـــروضناح منتـــصف منتـــصف     ..األفـــالماألفـــالم  ناح
لم ينات عــــرض فــــ لمالــــس ينات عــــرض فــــ ــــا""  الــــس ــــامرح أيهــــا أيهــــا   مرح

لـــ   طولـــةطولـــة  ""الحـــبالحـــب ـــد الـــسالم النا لـــ ع ـــد الـــسالم النا ع
ل لونجـاح سـالم وجـا ة واســتمر   ونجـاح سـالم وجـا ـ ة واســتمر  ال ـ  ال

ــة، ــة،عرضــه ســتة أشــهر متتال حــ الفنــان حــ الفنــان   عرضــه ســتة أشــهر متتال
ل حفل د السالم النا ل حفلع د السالم النا لم،   ع لم، افتتاح الفـ افتتاح الفـ

لم لموفــ لــة  عنــعنــ""  وفــ لــةوع ُعــرض  ُعــرض    الــذيالــذي  ""وع
رنــــك وحــــ افتتاحــــه نما ال رنــــك وحــــ افتتاحــــهصــــالة ســــ نما ال   صــــالة ســــ
ـــا اللـــذان اج منـــ والفنانـــة كو ـــا اللـــذانالفنـــان  اج منـــ والفنانـــة كو   الفنـــان 

ي ــت الخــض يسـكنا  ب ــت الخــض عنــدما عنــدما   واتــذكرواتــذكر    ..سـكنا  ب
تـــــم تـــــم   كنــــا  المرحلـــــة االو  الجامعــــةكنــــا  المرحلـــــة االو  الجامعــــة

نما    """"الرســالةالرســالة""""  عــرض فلـــمعــرض فلـــم نماســـ   ســـ
ـ مـن شـهر   واسـتمرواسـتمر  ""سساطلـاطلـ"" ـ مـن شـهر عرضـه أل عرضـه أل

التنـــا   فــذهبنا لمـــشاهدته مــعفــذهبنا لمـــشاهدته مــع التنـــا زمالئنـــا وزم زمالئنـــا وزم
ــــة    وجلــــسنا  الطــــابقوجلــــسنا  الطــــابق دا ــــة  الثــــا  ال دا الثــــا  ال

ـس ـان  ـسم ـان  ج""  م جاللـ عـدها  ""اللـ عـدهاو تـم عــرض تـم عــرض   و
ضا  ""الفراشةالفراشة""فلمفلم ضاوا ه  وا هذهبنا ال     ذهبنا ال

فــاليوم ال يوجــد اي دور عــرض فــاليوم ال يوجــد اي دور عــرض   ولألســفولألســف
نما  نما س ة  س ةال   ....  ال
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ع وغ وثريالشعري الالشعري ال  المشهدالمشهد ع وغ وثريي متن ـه....  ي متن ـهف ه   ف ـشا ه المختلـف والم ـشا المختلـف والم
مــ ـ مـا  مــ،وأن أ ـ مـا  ــة هـو الفـرادة، وهــذا ال  ،وأن أ داع ـة اإل تا ــة هـو الفـرادة، وهــذا الال داع ـة اإل تا ـأ مــن دون ـأ مــن دون   ال

حـــث  ِجهـــد واهتمـــام وأنـــاة،ِجهـــد واهتمـــام وأنـــاة، حـــثفال مثـــل   فال ل والمـــضمون الـــذي  مثـــل عـــن الـــش ل والمـــضمون الـــذي  عـــن الـــش
ـدع يــتمخض ـدع يــتمخضالم عــ عــن  الم عــ عــنعــن اســتقراء المنجــز المتـداول وهــو  مغــامرة مغــامرة   عــن اســتقراء المنجــز المتـداول وهــو 

س عــــ أشــــ ة ألن التأســــ ثنائ س عــــ أشــــاســــ ة ألن التأســــ ثنائ ــــة تعكــــس أســــئلة   اءاءاســــ ــــة تعكــــس أســــئلة ملموســــة وماد ملموســــة وماد
ـار ـارتعتمـل  أف قـرأ ثـم  تعتمـل  أف اتـب الـذي  ال س  قـرأ ثـمالـرا ،فهـو لـ اتـب الـذي  ال س  قـرأ ثـم   الـرا ،فهـو لـ قـرأ ثـم كتـب و كتـب و

قرأ قرأ و ل هو  قرأكتب،  قرأ و ل هو  قرأ  كتب،  قرأو   ....  و
  

احثــة عـــن النـــدرة   ثــمثــم احثــة عـــن النـــدرة كتــب ،وأن النظـــرة ال كتــب ،وأن النظـــرة ال
ـل أن تكـون  مجالهـا األد إنمـا    ـل أن تكـون  مجالهـا األد إنمـا ق   ق

ـدا اذامـا ع ـاة ،وال نـذهب  ـدا اذامـانظرة إ الح ع ـاة ،وال نـذهب  قلنـا قلنـا   نظرة إ الح
ــدة المــصادفةــان هــذــان هــذ ــدة المــصادفةِە النــدرة لــم تــأت ول   ِە النــدرة لــم تــأت ول

ــساق ــاع مجموعــة مــن األ ــساقفــ حاضــنة ط ــاع مجموعــة مــن األ   فــ حاضــنة ط
اقه التـار لت  سـ ساب، وهذا  اقه التـارواال لت  سـ ساب، وهذا    واال

مع رهط من أصحاب النـدرة، وعنـدما نـصل مع رهط من أصحاب النـدرة، وعنـدما نـصل 
قـد قـد   هـذە القـراءة لفهـم النتـاج األد فإننـاهـذە القـراءة لفهـم النتـاج األد فإننـا  إإ

ـشوفات ــه ال ـا مهمــا تكتمـل ف ـشوفاتأضـأنا جان ــه ال ـا مهمــا تكتمـل ف     أضـأنا جان
ان والزمان المحـددين، ولمـا  ان والزمان المحـددين، ولمـا الم اللغـة اللغـة   انـتانـتالم

م عليهـــــا م عليهـــــا الجـــــذور والـــــشجرة الـــــ نـــــرا    الجـــــذور والـــــشجرة الـــــ نـــــرا
ـة ومواقفنـا، ـة ومواقفنـا،المعرفـة وأسـطحها الجمال ّفـإن ّفـإن   المعرفـة وأسـطحها الجمال

ـه إصـدار الـشاعر مـن اسـتخدامات حت ـه إصـدار الـشاعر مـن اسـتخداماتمـا  حت   مـا 
م  مــــــــــــــــــات التعتــــــــــــــــــ ة والث م الــــــــــــــــــصورة الــــــــــــــــــشع مــــــــــــــــــات التعتــــــــــــــــــ ة والث الــــــــــــــــــصورة الــــــــــــــــــشع

ــــــب ــــــبوالتب عكــــــس مجموعـــــــة مـــــــن   والتب عكــــــس مجموعـــــــة مـــــــن فهـــــــو  فهـــــــو 
ن هــــذا منــــات، و ن هــــذاالمه منــــات، و حقــــق المغــــايرة  حقــــق المغــــايرة    المه

ـــــد إ نظرتنـــــا ـــــد إ نظرتنـــــاإضـــــافة الجد للـــــشعر وهـــــو للـــــشعر وهـــــو   إضـــــافة الجد

قةأخذنأخذن قةا إ مناطق تأمل عم  الملمـوس  الملمـوس   ا إ مناطق تأمل عم
ـسان وعالقاتـه ـسان وعالقاتـهالمحـسوس لـدى اإل ـاألخر، ـاألخر،   المحـسوس لـدى اإل

ج ة و تمــ ى الجملــة الــشع جفــ ة و تمــ ى الجملــة الــشع المعرفــة المعرفــة   فــ
سيو الس ة و سيوالمهارة الذات الس ة و ثقا معلنة عن   المهارة الذات

ً
ثقا معلنة عن 

ً

اتــب    نتاجهــا  اللحظــة الــنتاجهــا  اللحظــة الــ اتــب  ختارهــا ال ختارهــا ال
ـــــة ـــــةلحظـــــة الموائمــــــة الظرف مــــــع الخــــــار مــــــع الخــــــار   لحظـــــة الموائمــــــة الظرف
ة ةلتعكسها الجملة الـشع نوعهـا ا  لتعكسها الجملة الـشع نوعهـا اب ارا ب ارا شـإل شـإل

ختار له ختار لهوالدال ل ه من جو شعري   والدال ل ّما يناس ه من جو شعري ّ ّما يناس ّ

قاعهــــــــا   إضـــــــافة إ موســـــــإضـــــــافة إ موســـــــ لمـــــــة و قاعهــــــــا ال لمـــــــة و ال
لمــات لمــاتوعالقتهـا مــع ال األخــر ضــمن الــصورة األخــر ضــمن الــصورة   وعالقتهـا مــع ال

ة ةالـشع ث  هـذا   فقـدفقـد  ..الـشع ث  هـذا قطـع الـشعر الحـد قطـع الـشعر الحـد
دة   المــــضمار شــــوطاالمــــضمار شــــوطا ا خاصــــة  قــــص دة كبــــ ا خاصــــة  قــــص كبــــ

ث   النـ فقـد أوالنـ فقـد أو ـون الـشعر الحـد ـة ل ث أهم ـون الـشعر الحـد ـة ل أهم
د مبـ د مبـوالجد ـد عـ فكـرة اإلعـ فكـرة اإل  والجد ـد ضـافة والتجد ضـافة والتجد

س عــــ س عــــولــــ ادة ،وقــــد حقــــق   ولــــ ادة ،وقــــد حقــــق عــــالتكــــرار واإل عــــالتكــــرار واإل
ة   شـاعرنا هنــاشـاعرنا هنــا ة واحــدة مــن المهمــات األساســ واحــدة مــن المهمــات األساســ

ــة ــةلعمل خــضع   لعمل ل عليهــا  ن الــدل خــضع المغــايرة، و ل عليهــا  ن الــدل المغــايرة، و

  الشعرية المغايرة الجملة. 
 "أطيافهم تطارد طفولتك في"
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اســــات مـــــا هــــو منجــــز  هـــــذا   لمعــــايلمعــــاي اســــات مـــــا هــــو منجــــز  هـــــذا وق وق
جــاد جــادالحقـل و ــد   الحقـل و م والجد ــد الفــارق بــ القــد م والجد الفــارق بــ القــد

ــستخدم قــاموس ــستخدم قــاموس   فهــوفهــو  .. لحظــة التــوهج لحظــة التــوهج
حــــ حــــّالمفــــردات  ظــــل هــــذە ال المعــــر المعــــر   ثثّالمفــــردات  ظــــل هــــذە ال

وعكـسها  وعكـسها    ّوالجمـا عمـا يـتالءم مـع الـذاتّوالجمـا عمـا يـتالءم مـع الـذات
ــــدا وعــــ هــــذە اإلرهاصــــات ــــدا وعــــ هــــذە اإلرهاصــــاتنتـــاج إ الــــ الــــ   نتـــاج إ

ـــد مـــن ـــد مـــنّاســـتغرقت عقـــودا مـــن الـــزمن فال أن أن   ّاســـتغرقت عقـــودا مـــن الـــزمن فال
ــها الخــاص ة أســل ــة الــشع ــها الخــاصتأخــذ التج ة أســل ــة الــشع     تأخــذ التج

ـة منـات الخارج ـةالتعامـل مـع المه منـات الخارج   ""اللغـةاللغـة""  التعامـل مـع المه
ّعــــــ خــــــصائص التفــــــرد فـــــــإن ّعــــــ خــــــصائص التفــــــرد فـــــــإن   وللوقــــــوفوللوقــــــوف

ــــة ــــب اللغ ا ــــةال ــــب اللغ ا ة   الجملــــة  الجملــــة   ال ة  الــــشع الــــشع
ــل   واحـدة مــن المفــاتيحواحـدة مــن المفــاتيح ــل الــ تقودنــا إ تحل الــ تقودنــا إ تحل
ختـار ختـارّالـنص، وهـو  قـاموس المفـردات الـذي قـاموس المفـردات الـذي   ّالـنص، وهـو 

تـه ـسق تج تـهقـع ضـمن  ـسق تج   مطـقمطـق  ""  ::  مـا مـا   قـع ضـمن 
ط//  عقفــةعقفــة  //  ســطولســطول  مدقوقــةمدقوقــة// طاألعــ   األعــ
اسـة  //  الـشخالـشخ  //  الضحـضاحالضحـضاح// اسـةم   //  خنـازرخنـازر  //م

فهـا فهـاول لقاتهـا  //تكـشتكـش  والوال  //تهـشتهـش  الال  //  ول لقاتهـالق   لق
دته  //  مرحـاضمرحـاض// دتهمـص   //  الــشمسالــشمس  عـعـ//  مـص

  األعـاألعـ  //  عـصاەعـصاە  //  األول والثـااألول والثـا  تـارتـارالمخالمخ
ل// ــش لالم ــش ة  //  الم ةقــص اب  قــص ابالــ لــة  //  الــ لــةالط   الط

  //الممــصوصالممــصوص  //النــواعالنــواع  قمــرقمــر  //  الــركضالــركض
ّالنفـاشّالنفـاش  //الوغواغـاتالوغواغـات//  األفحـماألفحـم  //فحمـاءفحمـاء

  //  
ـف  دادا  //  داوودداوود  نجمـةنجمـة  //الحـالوبالحـالوب ـّفال   //  ّال

اب  مغربمغرب ابال بح  ترابتراب  //  ال بحي ط  //  ي طل اراء  //  ل اراءال   ال
ة  //مسكونةمسكونة  //  قماطقماط// ةكوف   عمامةعمامة  //  سوداءسوداء  كوف

  //الفـأرالفـأر  ذروقذروق  //  أعرجهـاأعرجهـا  //  دارةدارةسـسـ  //سـوداءسـوداء
  //التمرالتمر  دمعةدمعة  //  والوال  //  الدربالدرب  المحدودبالمحدودب

ـان ـاند حة  //  د حةمـس مـات  نـائصنـائص  //  الحرمـلالحرمـل  مـس مـاتغ   //غ
غبــغ  //بـقبـق غبــغي   عـصاعـصا  //  خرفــانخرفــان  //  لعومــهلعومــه//  ي

  //  سـلحفاةسـلحفاة  //جـزرجـزر  //  قـدحقـدح  //  قفـةقفـة//  مـسلولمـسلول//
ج جالـصن ع  //  الـصن عكــ   ""الالثــغالالثــغ  مــاءەمــاءە//  يـرطنيـرطن//  كــ
م المشهد هـو أداة   ،إضافة،إضافة م المشهد هـو أداة ّإ ذلك فإن تعت ّإ ذلك فإن تعت

تا  منمن تاأدوات ال شفأدوات ال ع أخر من ال شفة وهو ن ع أخر من ال   ة وهو ن
م ـــك منظومـــة المفـــاه ـــد الـــشاعر أن ي مي ـــك منظومـــة المفـــاه ـــد الـــشاعر أن ي   ي

ـــة لـــدينا ـــة والجمال م الذوق ـــة لـــديناوالقــ ـــة والجمال م الذوق   إننـــاإننـــا  ..  والقــ
جــــــــري مــــــــع مجــــــــرى  جــــــــري مــــــــع مجــــــــرى نتــــــــداول الــــــــشعر الــــــــذين  نتــــــــداول الــــــــشعر الــــــــذين 

ــالم ــالمال كتبـــون ضـــمن   ال ث مــن الـــشعراء  كتبـــون ضـــمن فـــال ث مــن الـــشعراء  فـــال
ــــسق ــــسقهــــذا ال ث مــــن هـــــذە   هــــذا ال ث مــــن هـــــذە والــــشاعر مـــــس والــــشاعر مـــــس

دي   القاعدة، فالشاعرالقاعدة، فالشاعر دي عمل  مشغل تج عمل  مشغل تج
ـــــة التب ـــــة التبوقـــــد مـــــارس لع لديوانـــــه مـــــن لديوانـــــه مـــــن   ـــــبـــــبوقـــــد مـــــارس لع

دعانـا إ قـراءة دعانـا إ قـراءة   ثـمثـم  88  صص  إإ  55  الـصفحةالـصفحة
ا""  متعددةمتعددة ازوا   صص  إإ99  صفحةصفحة  منمن  ""  المرآةالمرآة  زوا

مــستخدما مــستخدما   فارغـةفارغـة  8888  وقـد تـرك صوقـد تـرك ص  ،،  1100
مــل ــاض الــصفحة أو الفـــضاء ل مــلب ــاض الــصفحة أو الفـــضاء ل المملـــوء المملـــوء   ب

ل الرقم ش ل الرقمالسابق من الصفحات و ش     1100  السابق من الصفحات و
منــــات  ة واحـــدة مـــن المه منــــات مجموعتـــه الـــشع ة واحـــدة مـــن المه مجموعتـــه الـــشع

اتــب والقــارئ عــ حــد ســو  عــعــ اتــب والقــارئ عــ حــد ســوال اء فنجــد اء فنجــد ال
ـــــل رقـــــم ـــــل رقـــــمل مقطـــــع شـــــعري فـــــارق مـــــع رقـــــم مقطـــــع شـــــعري فـــــارق مـــــع رقـــــم   ل
مطلـــــق وهــــو رقـــــم ال مطلـــــق وهــــو رقـــــم ال   رقـــــمرقـــــم1100  الــــصفحةالــــصفحة

اطــا، فعــ ــستخدم اعت اطــا، فعــُ ــستخدم اعت القــارئ أن يــتمعن القــارئ أن يــتمعن   ُ
الت ـدون هـذە التـأو ا، و التمل ـدون هـذە التـأو ا، و ـستهدي إ   مل ـستهدي إ ال  ال 

ـة  مفـاتيح الـنص، أمـا مفـاتيح الـنص، أمـا  منـات الداخل ـةالمه منـات الداخل   المه
ـان   فـفـ  ""    //  هـوهـو"" ل خطـان متواز ـش ـان ت ل خطـان متواز ـش ت

ـاب افح الغ ـابلحضور  افح الغ ا ا  مـضام الـنص مـ مـضام الـنص مـ  لحضور 
د ـستع دجعل الشاعر  ـستع حة    جعل الشاعر  حة  طفولتـه الـسا طفولتـه الـسا

رة رةالـذا ة  ""  الـذا ةسـ ن  فقـدفقـد  ""  سـ نورد ذكـر الـضم   ""  ورد ذكـر الـضم
ن تكرارهمـا     ""    //  هـوهـو ـ مـن مـرة ،و ن تكرارهمـا ّأ ـ مـن مـرة ،و ّأ

ة  داخــل   عــ عــن حركــةعــ عــن حركــة فــات شــع ة  داخــل موت فــات شــع موت
نارو نــص محــدد نارو نــص محــددسـ جــ لنــا   سـ جــ لنــا  زمـن معــ   زمـن معــ 

ــأن هــذە ــأن هــذەّأن نقـول  ّأن نقـول 
دة أراد الــشاعر أن    دة أراد الــشاعر أن القــص القــص
ـاب ـابحت بهذا الغ ـذ   حت بهذا الغ ـذ اللذ   ""   محـل الرثـاء محـل الرثـاءاللذ

ـاب  نـصنـص ـابالغ وفـق مفهـوم وفـق مفهـوم   عـعـ  ""وو  هـوهـو  //  الغ
قـه ـدي عـ تعم التقل س  ـد لـ قـهجد ـدي عـ تعم التقل س  ـد لـ ـة   جد ـة متوال متوال

ة ات ح السخ ةاألسئلة واإلجا ات ح السخ استخدام استخدام   األسئلة واإلجا
ارات الالذعـة الـ تعكـس ارات الالذعـة الـ تعكـسشـاإل ـائن   شـاإل ـائن مـص ال مـص ال

  ..  المجهولالمجهول
افهم افهماط دة  داردار  ..  تطارد طفولتكتطارد طفولتك  اط دةأمل الجد   أمل الجد
    ..  دمشقدمشق  ––  سورةسورة  ..  22002211
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قظ قظاسـ ـصوتها  اسـ اح  وز و تحـاور الـص ـصوتهاعـ صـوت فـ اح  وز و تحـاور الـص المعهـود وأخـذ المعهـود وأخـذ   عـ صـوت فـ

ــه غرفتـه الــ عي ــه غرفتـه الــيتجـول  عي للــت مــن مطـر  يتجـول  ــسه الـ ت للــت مــن مطـرتنــاثرت فيهـا مال ــسه الـ ت   تنــاثرت فيهـا مال
لـة أمـس ومـا زالـت  تـه ل ـف زار مدي لـة أمـس ومـا زالـت كث تـه ل ـف زار مدي قته الـ   كث ـساؤال صـد قته الـ ترأسـه  ـساؤال صـد ترأسـه 

لـة لـةحاورتـه ل ارحـة و تجمـع شـتات نفـسها  تـوقظ   حاورتـه ل ارحـة و تجمـع شـتات نفـسها  تـوقظ ال داخلـه همـة داخلـه همـة   ال
ــــه انوثتهـــــا وتقتـــــنص   تنقـــــذ فــــضولها لالســـــتحواذتنقـــــذ فــــضولها لالســـــتحواذلعلهــــا لعلهــــا  ــــه وتـــــزرع ف ــــه انوثتهـــــا وتقتـــــنص عل ــــه وتـــــزرع ف عل

ال  رجولتهرجولته القل     قل
  

ـون طيـع مخـاو اتجاهـك   اسـتحالةاسـتحالة ـون طيـع مخـاو اتجاهـك ان أ ان أ
    هذە المرةهذە المرة

حجم الخوف المصطنع منك  لملم ون  حجم الخوف المصطنع منكأ ون    أ
مجــــرد رجولــــة تتجــــول  خــــاطري مجــــرد رجولــــة تتجــــول  خــــاطري   انــــتانــــت

    وقد تتحول ا نكرة فجأةوقد تتحول ا نكرة فجأة  اآلناآلن  شوةشوة
معناهــا   الرجولـةالرجولـة ة  مكـن ان تكــون كبــ معناهــا ال  ة  مكـن ان تكــون كبــ ال 

ــل   ةةعــن االنوثــعــن االنوثــ ختلفــان  فــان ال  ــل فهمــا رد ختلفــان  فــان ال  فهمــا رد
ها  واحدة لهاواحدة لها هاتأث   تأث

ــــسم ــــسماب ــــستذكر   اب ــــضة وهــــو  ــــسامة ع ــــستذكر اب ــــضة وهــــو  ــــسامة ع اب
ــــت    موقفـــا مــــن خـــاللموقفـــا مــــن خـــالل ــــت  لماتهـــا الــــ د لماتهـــا الــــ د

ـشوة حينمـا ـشوة حينمـاجـسمه  ـه آالف   جـسمه  ـه آالف تناسـلت عل تناسـلت عل

ـات وحـ الحـروب ا ـات وحـ الحـروبالح ا فت زفهـا   الح فت زفهـا اسـت اسـت
ــشم ــه ممــا جعــل الجميــع  ــشمعل ــه ممــا جعــل الجميــع  عفنهــا راح عفنهــا راح   عل

  ::حدث نفسهحدث نفسه
  ؟؟  انتانت  --

ـــد  لعـــللعـــل  -- قينـــك  ك و ـــدتفكـــ قينـــك  ك و أ فيهمـــا هـــم أ فيهمـــا هـــم تفكـــ
ح علنا ح علناالب   الب

    انجو من اسئلتك حتماانجو من اسئلتك حتما  لنلن  --
الغ  انكانك  -- الغت     ت
س  -- سل     ذنذن  ل

ف فاقــ ب منهــا  اقــ ب منهــااثمـــا واقـــ  ينجـــو مـــن  ينجـــو مـــن   اثمـــا واقـــ
قينه وذاتها  تفك اخذتفك اخذ قينه وذاتهادب       دب  

  يوم نشوة. 
 قصيرة قصة
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شاجر  اا  -- شاجرر اليوم تعارفنا ون     ر اليوم تعارفنا ون
ف  -- فوك شاجر؟  وك قنت اننا سن شاجر؟ا قنت اننا سن     ا
ك  الال  -- كعل   ......  عل

بـــــ رهـــــف   لــــملــــم بـــــ رهـــــف تعـــــرف ا ارى فيهــــا حب تعـــــرف ا ارى فيهــــا حب
سان ساناال ـا الوحالوح  اال ـا دة  العالم ال أحبها ح دة  العالم ال أحبها ح

ــل لغــات األرض ، رغــم ذلــك   لــنلــن جمــه  ــل لغــات األرض ، رغــم ذلــك ت جمــه  ت
ــــــــش   اخــــــــذتاخــــــــذت ث  ــــــــش اشــــــــاطرها الحــــــــد ث  اشــــــــاطرها الحــــــــد

ـه ـهالموضـوعات وادس ف عـضا مـن غـن عـضا مـن غـن   الموضـوعات وادس ف
ل ــــش لالرجــــو وانعــــش انوثتهــــا  ــــش اضــــمن اضــــمن   الرجــــو وانعــــش انوثتهــــا 

س هنــــــــاك اجمــــــــل مــــــــن  ــــــــضها فلــــــــ س هنــــــــاك اجمــــــــل مــــــــن عــــــــدم غ ــــــــضها فلــــــــ عــــــــدم غ
ـة ـةمداع شـعورها الـذي اترجمـه مـن خـالل شـعورها الـذي اترجمـه مـن خـالل   مداع

ــل   ثقتهــا ثقتهــا  ه  ــش ــل ألصــنع منهــا ســندرال  ه  ــش ألصــنع منهــا ســندرال 
ا احب   هذە المرة ورحـت   هذە المرة ورحـت   راقتراقت........حب

عج   انتهــــز فرصــــة لمــــسهاانتهــــز فرصــــة لمــــسها ــــصورة ال تــــ عج و ــــصورة ال تــــ و
ألنهــــا اغمــــضت ألنهــــا اغمــــضت   منهــــا، و فرحــــة حتمــــامنهــــا، و فرحــــة حتمــــا

يها وتنهدت يها وتنهدتعي     عي
  ترتجفترتجف  داكداك  --
دا......  اناانا  -- داا   ا
اها  هناهنا  -- خجل اعطي ا تهل حتما  اهات خجل اعطي ا تهل حتما      ت
ف اثما  اسكتاسكت  -- ف اثماوال تق   وال تق

ـــــشفتها   لمـــــستلمـــــست ـــــشفتها ـــــدها وراحـــــت تعـــــ  ـــــدها وراحـــــت تعـــــ 
ــــف ممــــا ل خف ــــف ممــــاــــش ل خف جعلــــ انتــــ لمــــا جعلــــ انتــــ لمــــا   ــــش

ب فعفع ـستج ب لت فيهـا فـ  ـستج ل رائـع   لت فيهـا فـ  ل رائـع ـش ـش
ــــدها ألجــــد ــــاطن  لــــت  ــــدها ألجــــدومــــدهش ثــــم ق ــــاطن  لــــت    ومــــدهش ثــــم ق

ة طان ــــــة شـــــــ ةعذو طان ــــــة شـــــــ ـــــــل   عذو ـــــــل لـــــــم اجـــــــدها   لـــــــم اجـــــــدها  
ـــــا ـــــالحظـــــات ح ونظـــــرت لعيونهـــــا الـــــ ونظـــــرت لعيونهـــــا الـــــ   لحظـــــات ح

    غنجاغنجا  اغلقتها لذة و تتأوەاغلقتها لذة و تتأوە
    تحرجتحرج  انكانك  --
    اتفقد روحكاتفقد روحك  لل  --
الغ  الال  -- الغت     ت
حث عنه   لل  -- حث عنه اجدك نص الثا الذي ا اجدك نص الثا الذي ا

    النجفالنجف   دروب دروب

  
  

   تحمل ما ال طاقة  تحمل ما ال طاقة الال  اوففففاوفففف  --
  نخت هناكنخت هناك  تعاتعا  --
تحـرج ومـشاعري نحـوك تحـرج ومـشاعري نحـوك   انـكانـك  ....عـعـ  --

  دأت تأخذ مسارا آخردأت تأخذ مسارا آخر
ام  -- امم ك  تعاتعا....  م ك اجد ف      اجد ف

نــا نــاوه ــث لــذة الوجــود  وه ــث لــذة الوجــودا ح   ولــمولــم  ......ا ح
ب رهف ب رهفاهرب من حب   ..اهرب من حب
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  !بيومهم العالمي أهكذا يحتفل األطفال 

  
لدان العالم اليوم ب لدان العالم اليوم بحتفل كث من  يوم الطفل يوم الطفل حتفل كث من 

قـاع  قـاع العال  ظل معاناة مستمرة ألطفـال   العال  ظل معاناة مستمرة ألطفـال  
أخـــــــرى مـــــــن كوكـــــــب األرض، قـــــــادتهم الحـــــــروب أخـــــــرى مـــــــن كوكـــــــب األرض، قـــــــادتهم الحـــــــروب 
ة  ة إ ظــــــــــــروف مأســــــــــــاو ــــــــــــسان ــــــــــــوارث اإل ة وال ة إ ظــــــــــــروف مأســــــــــــاو ــــــــــــسان ــــــــــــوارث اإل وال

تهك براءتهم تهك براءتهمت   . . ت
ــــخ هـــــــذا اليــــــوم إ إعـــــــالن المـــــــؤتمر  عــــــود تـــــــار ــــخ هـــــــذا اليــــــوم إ إعـــــــالن المـــــــؤتمر و عــــــود تـــــــار و
ا  ــــــ س ــــــف  ــــــة األطفــــــال  جن ا الــــــدو لحما ــــــ س ــــــف  ــــــة األطفــــــال  جن الــــــدو لحما

ــل عــام // يونيــو يونيــو11، يــوم ، يــوم 19251925عــام عــام  ــران مــن  ــل عــام ح ــران مــن  ح
ـد مـن  كون اليوم العال للطفـل، وعقـد العد ـد مـن ل كون اليوم العال للطفـل، وعقـد العد ل

ات مساندة لهذا القرار لدان آنذاك مس ات مساندة لهذا القرارال لدان آنذاك مس   ..ال
ـــل  ـــل فاألطفـــال هـــم أثمـــن كـــ وأعظـــم ســـعادة   فاألطفـــال هـــم أثمـــن كـــ وأعظـــم ســـعادة  
المجتمعـــات، ولـــذا جـــاءت فكـــرة اليـــوم العـــال المجتمعـــات، ولـــذا جـــاءت فكـــرة اليـــوم العـــال 
ام  ورة احــــ ــــ ــــالغ  ــــة تــــذك لل مثا ام للطفــــل  ورة احــــ ــــ ــــالغ  ــــة تــــذك لل مثا للطفــــل 
ــــــاة و  ــــــاة و حقــــــوق األطفــــــال ومنهــــــا حقهــــــم  الح حقــــــوق األطفــــــال ومنهــــــا حقهــــــم  الح

ــــة الـــــرأي والـــــ ــــة الـــــرأي والـــــح م والراحـــــة ووقـــــت ح م والراحـــــة ووقـــــت دين والتعلـــــ دين والتعلـــــ
ـــــــــــــة مـــــــــــــن العنـــــــــــــف الجـــــــــــــسدي  ـــــــــــــة مـــــــــــــن العنـــــــــــــف الجـــــــــــــسدي الفــــــــــــراغ، والحما الفــــــــــــراغ، والحما
ـــــــل  ، وعـــــــدم اســـــــتغاللهم  العمـــــــل ق ـــــــل والنفـــــــ ، وعـــــــدم اســـــــتغاللهم  العمـــــــل ق والنفـــــــ

املة تها ال اءة الطفولة وف املةاالستمتاع ب تها ال اءة الطفولة وف   ..االستمتاع ب
ــالرغم ممــا ســبق، يــتم انتهــاك  ــن لألســف، و ــالرغم ممــا ســبق، يــتم انتهــاك ول ــن لألســف، و ول

قــاع األرض قــاع األرضحقــوق الطفــال  كثــ مــن  ووفقــا ووفقــا . . حقــوق الطفــال  كثــ مــن 
عـا الماليـ مـن األط عض اإلحصاءات  عـا الماليـ مـن األطل عض اإلحصاءات  فـال فـال ل

مــــــــوت  ــــــــة و مــــــــوت حـــــــول العــــــــالم مــــــــن نقـــــــص  األدو ــــــــة و حـــــــول العــــــــالم مــــــــن نقـــــــص  األدو
ــــة،  ـــة الطب ب نقــــص الرعا ـــس ون مــــنهم  ثـــ ــــة، ال ـــة الطب ب نقــــص الرعا ـــس ون مــــنهم  ثـــ ال
ثـــ مــن األطفــال مـــن عــدم القـــدرة  عــا ال ثـــ مــن األطفــال مـــن عــدم القـــدرة مــا  عــا ال مــا 
ــــــــــــاب  ـــــــــــاف لغ م  ــــــــــــاب عـــــــــــ الحـــــــــــصول عــــــــــــ تعلـــــــــــ ـــــــــــاف لغ م  عـــــــــــ الحـــــــــــصول عــــــــــــ تعلـــــــــــ
ظـــل عــدد كبــ مـــنهم  ــة، و م ظـــل عــدد كبــ مـــنهم المؤســسات التعل ــة، و م المؤســسات التعل

ل أو مأوى ل أو مأوىمن دون م   ..من دون م
ة أهمهـا  ـسان عا اليوم من كوارث ا ة أهمهـا و عالم  ـسان عا اليوم من كوارث ا و عالم 

ــــــــ اا ا األ ظــــــــل الطفــــــــل مــــــــن الــــــــضحا ــــــــ لحــــــــروب  ا األ ظــــــــل الطفــــــــل مــــــــن الــــــــضحا لحــــــــروب 
ف ان األزمـة الـسورة  س دت اليون را، إذ ا ف ان األزمـة الـسورة ت س دت اليون را، إذ ا ت

 مليـــــون طفــــــل الجئـــــ مــــــن  مليـــــون طفــــــل الجئـــــ مــــــن 2.42.4أدت إ جعـــــل أدت إ جعـــــل 
قدر بنحـو 8.48.4أصل أصل  قدر بنحـو  مالي طفل سوري أو ما   مالي طفل سوري أو ما 

اع % % 8080 رن مـــن الـــ اع مـــن عـــدد األطفـــال المتـــ رن مـــن الـــ مـــن عـــدد األطفـــال المتـــ
  ..السوريالسوري

  

  
  

ثـــ مـــن  ـــا ال جـــان وأرمي ثـــ مـــن مـــا شـــهد أطفـــال أذر ـــا ال جـــان وأرمي مـــا شـــهد أطفـــال أذر
ـــابوس  حت مثــل ال ة الـــ أصــ ــسان ـــابوس المــ اإل حت مثــل ال ة الـــ أصــ ــسان المــ اإل
ب الحــرب المــستمرة بــ  ــس فــارقهم  ب الحــرب المــستمرة بــ الــذي ال  ــس فــارقهم  الــذي ال 

لدين لدينال   ..ال
ــــــــــــا ا ة دعــــــــــــا ال ــــــــــــاو هــــــــــــذە المناســــــــــــ ا ة دعــــــــــــا ال س   و هــــــــــــذە المناســــــــــــ ــــــــــــس س فرا ــــــــــــس فرا

ــــــــــك واألرثــــــــــوذكس للــــــــــصالة مــــــــــ اثول ــــــــــك واألرثــــــــــوذكس للــــــــــصالة مــــــــــال اثول ن أجـــــــــــل ن أجـــــــــــل ال
اع  ب الـ ـس عـانون  ا الـذين  اع األطفال  سور ب الـ ـس عـانون  ا الـذين  األطفال  سور

الد، قـــــــائال  الد، قـــــــائال الـــــــدائر  الـــــــ األطفـــــــال مـــــــن األطفـــــــال مـــــــن   أدعـــــــواأدعـــــــوا""الـــــــدائر  الـــــــ
جميــــع أنحـــــاء العـــــالم للمــــشاركة  الـــــصالة مـــــن جميــــع أنحـــــاء العـــــالم للمــــشاركة  الـــــصالة مـــــن 

  ".".أجل السالمأجل السالم
ــه  حتفـل  ـس اليـوم العــال للطفـل، الــذي  ــه ُو حتفـل  ـس اليـوم العــال للطفـل، الــذي  ُو

ــــخ  لدان أخرى بتار ضا   ــــخ أ لدان أخرى بتار ضا   ن ن // نوفم نوفم2020أ
ـــة حقـــ ، إ الحـــث عـــ حما ـــة حقـــالثـــا ، إ الحـــث عـــ حما وق األطفـــال وق األطفـــال الثـــا

عات مــــــن خــــــالل  ــــــ عات مــــــن خــــــالل وضــــــمانها عــــــ قــــــوان و ــــــ وضــــــمانها عــــــ قــــــوان و
ف  ــــس ف التعــــاون بــــ الحكومــــات ومنظمــــة اليون ــــس التعــــاون بــــ الحكومــــات ومنظمــــة اليون
حقــــوق  حقــــوق ومنظمــــات المجتمــــع المــــد المهتمــــة  ومنظمــــات المجتمــــع المــــد المهتمــــة 

االت: : المصدرالمصدر    ..الطفلالطفل االتو   و

  في اليوم العالمي للطفولة. 
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