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    العددالعدد3355لثلثالفصل الثاالفصل الثا22002211  
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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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  لتحريرلتحرير هيئة ا هيئة ا▼▼

  عبد الزهرة حسن حسبعبد الزهرة حسن حسب
  یليیليگگالعالع  ستارستار  أحمدأحمد

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

  عبد السادة البصريعبد السادة البصري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الفين الفين اإلشراف اإلشراف التصميم و التصميم و▼▼
  عبد الواحد املوسويعبد الواحد املوسوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  على العنوان التايلعلى العنوان التايل.. .. تحرير تحرير للتواصل مع هيئة الللتواصل مع هيئة ال

aallgghhaadd..bbaassrraahh@@ggmmaaiill..ccoomm  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت 2021 تموز 24 في ات أعلن ا لالنتخاب شیوعي مقاطعتھ ادة الحزب ال شریعیة  قی الت
ي ا ف شرین 10 المزمع اجراؤھ ادم ت ات, األول الق ا جاءت  انتخاب المبكرة ألنھ وصفت ب

شباب الغاضب استجابة لمطالب ا ال ا جرى  مستنكرا ,انتفاضة تشرین التي صدح بھ م
اتمن التباسات وغموض ف ام ي انتخاب ي 2018 الع ر  الت ا شبھات التزوی اعتورتھ

لمفوضیة االنتخابات التي توصف  للتستر على األداء الفاضح المتنفذة ومساعي القوى
ي ,النفوذ ھي مقسمة الوالء بین المتحاصصین أصحاب بینما ,بالمستقلة ظل تعمق  وف

ى المشھدالبالد متمثلة في استحواذھ األزمة السیاسیة واالجتماعیة في سیاسي  م عل ال
مكافحتھ لتعلق  التطور االجتماعي وتفاقم الفساد وتعثر وتحكمھم بمصائر البالد ووجھة

د للناشطین وفي ,السیاسیة ملفاتھ بأقطاب في المنظومة  دوامة االغتیال والقتل المتعم
اء وتعاظم دور الكیانات الموازیة للدولة ي استباحت دم اء والجماعات المسلحة الت  أبن

وتسللت  واستحوذت على المنافذ الحدودیة والموانئ الشعب مثلما استباحت المال العام
شعب بینما ,الحكومي الى الحلقات العلیا في الجھاز اء ال ة من أبن  تتردى أحوال الغالبی

ى النھوض ویفتك فیھم الفقر والبطالة اضافة الى ة عل  تردي الخدمات وعجز الحكوم
ول ومعالجات  وھي ,انساني  اقتصادي وخدميبالتزاماتھا في تأمین وضع ى حل أ ال تلج

 ... ثبت بطالنھا
سبق أن قرر تعلیق  فقد ,من االنتخابات یكن موقف الحزب مفاجئا أو آنیا في الموقف لم

وزني أیار 9 مشاركتھ في اب ال شھید ایھ ال ال ة اغتی ب ,عقب جریم بالكشف عن  وطال
انونأنھ مال وأكد ,قتلة المتظاھرین ومحاكمتھم ة وق ات  م تتوفر بیئة انتخابیة آمن انتخاب

سیاسي عادل ومفوضیة مستقلة حقا واجراءات ال ال ع استخدام الم ة ومن  فعالة لمراقب
ول أن یصل  فلیس ,لقانون األحزاب ولجم السالح المنفلت والتطبیق الصحیح من المعق

ذال عدد األحزاب المسجلة ا یؤشر ابت ات م ى المئ دى المفوضیة ال ا ل ت وشروط مقوم
داخل سیاسي وت وى تكون الحزب ال ل الق افع ومی شائریة والمن والءات الع ة  ال الفاعل
 ... لصالحھا تلتقي في نھایة العملیة االنتخابیة البتداع واجھات وعناوین مضللة

تنظیم استفتاء القاعدة الحزبیة في  الى لھذا الموقف فقد عمدت قیادة الحزب واستتباعا
سیاسي   ألنھا معنیة أساسا بتجسیدأو المقاطعة المشاركة ال ال ي المج موقف الحزب ف

اھیري وفي العمل ان ,الجم دارھا ك ة مق ل تموز وأعطت مھل ي أوائ ك ف ام  ذل عشرة أی
داخل والخارج للتحقق من سریان االستفتاء في ي ال ائج  وجاءت, منظمات الحزب ف نت

یال للممارسة ة االستفتاء الذي یعّد تمث ة الداخلی ر مسبوقةالدیمقراطی ادرة غی ى   ومب ال
البرلمانیة وردة  یعكس الى حد ما مزاجا شعبیا إزاء االنتخابات وھو ما ,جانب المقاطعة

وذ فعل شرائح اجتماعیة حیال سلطة والنف ات  التالعب الذي تمارسھ قوى ال ف ألی بتكیی
ت حسب ال تعني االنتخابا فالدیمقراطیة ,ومصالحھا وامتیازاتھا الدیمقراطیة بما یتناسب

د ,لبناء نظام دیمقراطي بل ھي احدى اآللیات سحت  ولق سبق لألحزاب الفاشیة أن اكت
   القرن العشرین لتوصد الطریق أمام في ثالثینات االقتراع وحققت فوزا ساحقا صنادیق

ة.     االفتتاح
   ...ًاالمقاطعة خيار  
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ارات الدیمقراطیة والحریات وتدشن عھدا من  الھجوم الوحشي على قوى الیسار والتی
ة سالم ھيوانت ,اللیبرالی ة قوضت ال ر بإشعال حرب كونی الم األم ي الع  ,واالستقرار ف

من االجراءات والمعالجات  لیست فقط ھي االنتخابات بل منظومة متكاملة الدیمقراطیة
ة ال  وھي ,االقتصادي واالجتماعي والثقافي في الحقل ة الحدیث اء الدول ة لبن ة ھام رافع

الھدمھا وانشاء كیانات مشوھة بدیلة ع معوال ذا الوصف وھي ,نھ ضمان لمعالجة  بھ
عقالنیة مسؤولة من المرأة  وتحقیق العدالة االجتماعیة وتبني مواقف الفقر والتھمیش

ة والمجموعات ات الدولی ة والعالق ة والعرقی د , ... الدینی ى مدى خمس  ولق شھدنا عل
ا ة اتجاھ صي فاسد دورات انتخابی ام طوائفي محاص اء نظ ات  راسخا لبن ارس آلی یم

ریط الدیمقراطیة بینما یرتكب ام والتف ال الع دار الم ة  أقطابھ جرائم اھ بالمصالح الوطنی
ة  وتشكل مصالح وقوى اجتماعیة جدیدة من واضعاف مؤسسات الدولة ات الطفیلی الفئ

 تبدي ھذه القوى حماسة في الدعوة الى واذ ,مع قوى السلطة والبیروقراطیة المتحالفة
أثیر ئة لھا فھياالنتخابات المبكرة والتھی ي الت ى وعي  تخفي وسائلھا وامكانیاتھا ف عل

أثیر الناخبین من خالل اشراك شیوخ سیاسي والت ال ال الحكومي  العشائر واستخدام الم
ي تتخطى  أمام مھمة التغییر الحقیقي والمعالجة إننا ,للوصول الى غایاتھا ة الت الجذری

بالد سوى  وأن ال ,ةالقوى الماسكة بمقالید السلط ما ھو سائد في عرف ام ال ق أم طری
اوت ى التف ساد القضاء عل الموارد ومكافحة الف ث ب ي والعب ا ,الطبق ة  اذ أنن إزاء أزم

ل المستویات ة تتخل ة عمیق ائفي بنیوی ان ط ي ھش واحتق ة وازاء وضع أمن  المختلف
في التنمیة االقتصادیة ما أدى بدوره  ونشاط ممأسس للجماعات المسلحة وتعثر فاضح

ر الى ة  عدم تبلور البدیل القادر على احداث تغیی اء دول سلطة وبن ات ال ي عالق وعي ف ن
ة ة مدنی رار ال دول واطنین أح ة م ة دول الءات  دیمقراطی ابعین خاضعین إلم ا وت رعای

 ... من خارج الحدود ووصایة
دیل المسار الدعوة ى تع القطع مع نھج المحاصصة  الى المقاطعة دعوة ال سیاسي ب ال

ى سائر  وھي ,عاما 18 من ذي عاد بالویالت على شعبنا خالل أكثرال والفساد دعوة ال
صة ة والحری عبنا الحی وى ش ول ق ة تغ صفوف لمواجھ یم ال دة وتنظ ة  للوح المنظوم
ا السیاسیة الحاكمة التي تخاطر أو یوقف  بحاضر البالد ومستقبلھا ولم تجد من یردعھ
ى نھمھا الجنوني للثراء الفاحش سلطة ال ة المكاسبوتحویل ال اع   أدوات لمراكم وانتف
تم اال  إن... البالد وثروات األجیال المحازبین واالستھانة بمقدرات التغییر الحقیقي لن ی

دیل اء ب ل ببن ى تجھی سلطة المستندة ال وى ال ى  یكسر مشروع ق ضلیلھ وال شعب وت ال
سام المستدیم وا والھویات الفرعیة وھي وصفة للخراب والفشل الوالءات التقلیدیة النق
  ... المجتمعي الخطیر

 
رئيس التحرير                  
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الد متمثلــة  اســتحواذ  ــة  الــ ة واالجتماع اس الد متمثلــة  اســتحواذ  ظــل تعمــق األزمــة الــس ــة  الــ ة واالجتماع اس  ظــل تعمــق األزمــة الــس
الد ووجهـــة  مـــصائر الـــ مهـــا  ، وتح ا الد ووجهـــة القـــوى المتنفـــذة عـــ المـــشهد الـــس مـــصائر الـــ مهـــا  ، وتح ا القـــوى المتنفـــذة عـــ المـــشهد الـــس
ة رؤوســـــــــه، و  ، و تفـــــــــ الفـــــــــساد وعـــــــــدم محاســـــــــ ة رؤوســـــــــه، و التطـــــــــور االجتمـــــــــا ، و تفـــــــــ الفـــــــــساد وعـــــــــدم محاســـــــــ التطـــــــــور االجتمـــــــــا

ــــــــــات اال ــــــــــات االعمل ــــــــــــــع اضــــــــــافة ا تــــــــــردي األوضــــــــــاع عمل و ــــــال واالختطــــــــــاف وال ــــ ــــــــــــــع اضــــــــــافة ا تــــــــــردي األوضــــــــــاع غت و ــــــال واالختطــــــــــاف وال ــــ غت
ــاب  طالــة وغ ــد الفقــر وال فعــل تزا  ، ــادح ة للنــاس، خــصوصا ال ــش ــاب المع طالــة وغ ــد الفقــر وال فعــل تزا  ، ــادح ة للنــاس، خــصوصا ال ــش المع

ة ةالخــــدمات األساســــ األزمـــــات .. .. الخــــدمات األساســــ األزمـــــات  ظـــــل هــــذە األجــــواء المعقـــــدة والمثقلــــة   ظـــــل هــــذە األجــــواء المعقـــــدة والمثقلــــة 
ـات حـرة  ة ألجـراء انتخا ث عن توف أجواء مؤات عد الحد ـات حـرة والمخاطر، لم  ة ألجـراء انتخا ث عن توف أجواء مؤات عد الحد والمخاطر، لم 

ــهــــة ســــوى وهــــم ت ــهــــة ســــوى وهــــم تن ة ومعانــــاة الماليــــ ن ــــة المأســــاو ة ومعانــــاة الماليــــ فــــضحه الوقــــائع اليوم ــــة المأســــاو فــــضحه الوقــــائع اليوم
رة رةالم   ..الم

  
وانطالقــــــــــا مــــــــــن ذلــــــــــك جــــــــــاء اعالننــــــــــا تعليــــــــــق وانطالقــــــــــا مــــــــــن ذلــــــــــك جــــــــــاء اعالننــــــــــا تعليــــــــــق 
ـان  ن االول،  ب ات  ـان المشاركة  انتخا ن االول،  ب ات  المشاركة  انتخا

ــــــة للحــــــزب الــــــصادر   ــــــة للحــــــزب الــــــصادر  اللجنـــــة المرك ــــــار 99اللجنـــــة المرك ــــــار  ا  ا
مكـــن 22002211 نـــا أن مـــشاركتنا ال  ـــث اعت مكـــن ، ح نـــا أن مـــشاركتنا ال  ـــث اعت ، ح

ورة لـضمان  وط الـ ورة لـضمان أن تتم دون توفر ال وط الـ أن تتم دون توفر ال
ــــــــد لهـــــــــا، اجــــــــراء اجــــــــراء  ــهـــــــــة عادلــــــــة ن ــــــــات ن ــــــــد لهـــــــــا، انتخا ــهـــــــــة عادلــــــــة ن ــــــــات ن انتخا

ت عنـــــه إرادة انتفاضـــــة  ـــــسجاما مـــــع مـــــا عـــــ ت عنـــــه إرادة انتفاضـــــة ا ـــــسجاما مـــــع مـــــا عـــــ ا
ــــــشود ن، ان تكــــــون رافعــــــة للتغيــــــ الم ــــــشودــــــ ن، ان تكــــــون رافعــــــة للتغيــــــ الم . . ــــــ

ــة آمنــة،  ئــة انتخاب ــدنا أنــه مــا لــم تتــوفر ب ــة آمنــة، وأ ئــة انتخاب ــدنا أنــه مــا لــم تتــوفر ب وأ
ة  ـــــــــــات عـــــــــــادل ومفوضـــــــــــ ة عـــــــــــ قـــــــــــانون انتخا ـــــــــــات عـــــــــــادل ومفوضـــــــــــ عـــــــــــ قـــــــــــانون انتخا
ـــــــات مـــــــستقلة حقـــــــا، واجـــــــراءات تمنـــــــع  ـــــــات مـــــــستقلة حقـــــــا، واجـــــــراءات تمنـــــــع انتخا انتخا

، وتوقــــف انفــــالت  ا ، وتوقــــف انفــــالت اســــتخدام المــــال الــــس ا اســــتخدام المــــال الــــس
ح، وتحاســــب رؤوس الفــــساد، ومــــا لــــم ح، وتحاســــب رؤوس الفــــساد، ومــــا لــــم الــــسالالــــسال

ة لمطالــب المنتفــض العادلــة  تجا ة لمطالــب المنتفــض العادلــة ســتــتم اال تجا ســتــتم اال
ــال ومـــن  ت ــشف عــن منفــذي أعمــال اال ــال ومـــن غوال ت ــشف عــن منفــذي أعمــال اال غوال

مــــــــا لــــــــم يتحقــــــــق هــــــــذا فــــــــان مــــــــا لــــــــم يتحقــــــــق هــــــــذا فــــــــان .. .. قـــــــف وراءهــــــــمقـــــــف وراءهــــــــم
ـــــــات لـــــــن تكـــــــون ســـــــوى  ـــــــات لـــــــن تكـــــــون ســـــــوى المـــــــشاركة  االنتخا المـــــــشاركة  االنتخا
ة  اس ــــــــة اعــــــــادة انتــــــــاج للمنظومــــــــة الــــــــس ة عمل اس ــــــــة اعــــــــادة انتــــــــاج للمنظومــــــــة الــــــــس عمل
دة  دة ّذاتهــا، منظومــة المحاصــصة والفــساد، و ّذاتهــا، منظومــة المحاصــصة والفــساد، و

  ..والموالماألزمات األزمات 
ة لتطـــورات الواقـــع،  ـــذلك واســـتجا اطــا  ة لتطـــورات الواقـــع، وارت ـــذلك واســـتجا اطــا  وارت
مــات  ــة العــودة ا تنظ مــات قــررت اللجنــة المرك ــة العــودة ا تنظ قــررت اللجنــة المرك

  ال مشاركة في انتخابات . 
    ال تكون بوابة للتغيير المنشود 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

الحـــــزب، التخـــــاذ قـــــرار جمـــــا عـــــ اســـــتفتاء الحـــــزب، التخـــــاذ قـــــرار جمـــــا عـــــ اســـــتفتاء 
ــات  ــشأن المــشاركة  االنتخا افــة  ــات اعــضائه  ــشأن المــشاركة  االنتخا افــة  اعــضائه 

  ..او مقاطعتهااو مقاطعتها
 ، الفعـــــل اوائـــــل تمـــــوز الحـــــا ، وقـــــد تـــــم ذلـــــك  الفعـــــل اوائـــــل تمـــــوز الحـــــا وقـــــد تـــــم ذلـــــك 
دا  عــد تجــس تفتاء الــذي  دا ســوجــاءت نتــائج اال عــد تجــس تفتاء الــذي  ســوجــاءت نتــائج اال

ــــــــدة للمللم ــــــــة، م ــــــــة الداخل مقراط ــــــــدة مارســــــــة الد ــــــــة، م ــــــــة الداخل مقراط مارســــــــة الد
ــــة واضــــحة أغلب ــــة واضــــحةالمقاطعــــة  أغلب ة . . المقاطعــــة  ــــس ة علمــــا أن  ــــس علمــــا أن 

ـــة مـــن أعـــضاء الحـــزب  ســـائر منظماتـــه  ـــة مـــن أعـــضاء الحـــزب  ســـائر منظماتـــه عال عال
عــــــــــــا وخــــــــــــارج الــــــــــــوطن،  عــــــــــــا وخــــــــــــارج الــــــــــــوطن،  المحافظــــــــــــات جم  المحافظــــــــــــات جم

ـــشاط تفتاء ب ـــشاطســشــاركوا  اال تفتاء ب ــت هـــؤالء . . ســشــاركوا  اال ــت هـــؤالء و و
ــــة متنوعــــة، األمــــر  ائــــح اجتماع ــــة متنوعــــة، األمــــر الرفــــاق ا  ائــــح اجتماع الرفــــاق ا 

ـــــتهم ال تمثـــــل الـــــشيوع ّالـــــذي يبـــــ أن عي ـــــتهم ال تمثـــــل الـــــشيوعّ ّالـــــذي يبـــــ أن عي ي ي ّ
ا واضحا ا واضحافقط، وانما تعكس مزاجا شعب   ..فقط، وانما تعكس مزاجا شعب

ـــــــــــــــــــد أن مقاطعتنـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد أن مقاطعتنـــــــــــــــــــا والحاجـــــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــــا للتأ والحاجـــــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــــا للتأ
ــات  ظــل األزمــات الخانقــة الراهنــة  ــات  ظــل األزمــات الخانقــة الراهنــة االنتخا االنتخا
ممارســـــــة  ـــــــة  ـــــــة االنتخاب ـــــــستهدف العمل ممارســـــــة ال  ـــــــة  ـــــــة االنتخاب ـــــــستهدف العمل ال 
ب  ة الينـا أحـد أسـال س ال ة، وانها  مقراط ب د ة الينـا أحـد أسـال س ال ة، وانها  مقراط د
، الـــــــــذي  ، الـــــــــذي العمـــــــــل الـــــــــسل مـــــــــن أجـــــــــل التغيـــــــــ العمـــــــــل الـــــــــسل مـــــــــن أجـــــــــل التغيـــــــــ

فــــــــا ال ال ــــــــل أشــــــــ فــــــــاــــــــستد الجمــــــــع بــــــــ  ال ال ــــــــل أشــــــــ ح ح ــــــــستد الجمــــــــع بــــــــ 
ا والفكــــــــــــــــــــــــــــــــري  ي والــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــاه ا والفكــــــــــــــــــــــــــــــــري الجمـــــــــــــــ ي والــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــاه الجمـــــــــــــــ

ل مــــــن . . واالقتــــــصاديواالقتــــــصادي ط كــــــش ل مــــــن مــــــا انهــــــا تــــــرت ط كــــــش مــــــا انهــــــا تــــــرت
فــــــاح، بهـــــدفنا الواضــــــح  التغيــــــ  ال ال فــــــاح، بهـــــدفنا الواضــــــح  التغيــــــ اشـــــ ال ال اشـــــ
ـة عــ  مقراط ـة د ـة عــ الـرا ا إقامـة دولــة مدن مقراط ـة د الـرا ا إقامـة دولــة مدن

ة ةقاعدة العدالة االجتماع   ..قاعدة العدالة االجتماع
اننــــــــــا اليــــــــــوم أمــــــــــام مهمــــــــــة التغيــــــــــ الحقــــــــــ اننــــــــــا اليــــــــــوم أمــــــــــام مهمــــــــــة التغيــــــــــ الحقــــــــــ 
ــة، الــرام ا تغيــ الــنهج  ــة، الــرام ا تغيــ الــنهج والمعالجــة الجذر والمعالجــة الجذر

ا االـــــس  المـــــسؤول عـــــن األزمـــــة المتعمقــــــة،  المـــــسؤول عـــــن األزمـــــة المتعمقــــــة، الـــــس
كــــــــــذلك الــــــــــنهج االقتــــــــــصادي الــــــــــذي أدى ا كــــــــــذلك الــــــــــنهج االقتــــــــــصادي الــــــــــذي أدى ا 
لة  ة ضــــــ ــــــد فئــــــة اســــــتغالل وات ب م الــــــ لة تــــــرا ة ضــــــ ــــــد فئــــــة اســــــتغالل وات ب م الــــــ تــــــرا
ــــة  مــــة متنفــــذة عــــ حــــساب غالب ــــة حا ــــة وأقل مــــة متنفــــذة عــــ حــــساب غالب ــــة حا وأقل
الـــــــــــــــــشعب المـــــــــــــــــسحوقة والمحرومــــــــــــــــــة، وا الـــــــــــــــــشعب المـــــــــــــــــسحوقة والمحرومــــــــــــــــــة، وا 
ة الهــــــشة، واعاقــــــة  مومــــــة البــــــ االقتــــــصاد ة الهــــــشة، واعاقــــــة د مومــــــة البــــــ االقتــــــصاد د

ة ة االنتاج ةتطور القطاعات الوطن ة االنتاج   ..تطور القطاعات الوطن
ننــــا اذ نــــدعو ا ننــــا اذ نــــدعو او  المقاطعــــة فإنمــــا نــــدعو ا  المقاطعــــة فإنمــــا نــــدعو ا و

عــــة مـــــع نهـــــج  القط ا  عــــة مـــــع نهـــــج تغيــــ المـــــسار الـــــس القط ا  تغيــــ المـــــسار الـــــس

ة الــــــــــذي  اس ــــــــــة الــــــــــس ة الــــــــــذي المحاصــــــــــصة والطائف اس ــــــــــة الــــــــــس المحاصــــــــــصة والطائف
ة المأزومــــــة،  اس ــــــة الــــــس ــــــه العمل ة المأزومــــــة، قامــــــت عل اس ــــــة الــــــس ــــــه العمل قامــــــت عل
ـــــــــة الـــــــــ يهـــــــــددها مــــــــــن  مقراط ـــــــــة الـــــــــ يهـــــــــددها مــــــــــن وتحقيـــــــــق الد مقراط وتحقيـــــــــق الد
ا والــــــــــــــــسالح  ا والــــــــــــــــسالح لجــــــــــــــــأون ا المــــــــــــــــال الــــــــــــــــس لجــــــــــــــــأون ا المــــــــــــــــال الــــــــــــــــس
ــــــر واشــــــاعة ثقافــــــة الفــــــساد،  و ــــــر واشــــــاعة ثقافــــــة الفــــــساد، المنفلــــــت وال و المنفلــــــت وال

ــــ لتفــــون عــــ أ ــــومــــن  لتفــــون عــــ أ الد ومــــن  ــــة النقــــاذ الــــ ان الد ة ام ــــة النقــــاذ الــــ ان ة ام
ة ال تنحدر نحوها ة ال تنحدر نحوهامن الهاو   ..من الهاو

ومــن خــالل المقاطعــة نــدعو جمــاه شـــعبنا ومــن خــالل المقاطعــة نــدعو جمــاه شـــعبنا 
ة بنار المحاصصة والفـساد، وعوائـل  ة بنار المحاصصة والفـساد، وعوائـل المكت المكت
ن وقادتهـــــا الـــــشجعان  ـــــ ن وقادتهـــــا الـــــشجعان شـــــهداء انتفاضـــــة  ـــــ شـــــهداء انتفاضـــــة 
 ، ــــــل داعميهــــــا الــــــوطني طــــــال و ابها اال ، وشــــــ ــــــل داعميهــــــا الــــــوطني طــــــال و ابها اال وشــــــ
عـز  ـل مـن  ـة و عـز وندعو سائر قوى شعبنا الح ـل مـن  ـة و وندعو سائر قوى شعبنا الح

ل الــــــــــ ل الــــــــــعلــــــــــيهم مــــــــــستق الد ووجهــــــــــة تطورهــــــــــا الد ووجهــــــــــة تطورهــــــــــا علــــــــــيهم مــــــــــستق
ــــــــــــد الجهــــــــــــود  ، ا توح ــــــــــــد الجهــــــــــــود االجتمــــــــــــا الــــــــــــسل ، ا توح االجتمــــــــــــا الــــــــــــسل
امــــل المنظومــــة  امــــل المنظومــــة والنــــضال مــــن أجــــل اصــــالح  والنــــضال مــــن أجــــل اصــــالح 
ــــــــة، وســـــــــن قــــــــانون انتخـــــــــا عـــــــــادل،  ــــــــة، وســـــــــن قــــــــانون انتخـــــــــا عـــــــــادل، االنتخاب االنتخاب
ــهــــة،  ــــات ال وط اجــــراء االنتخا ــهــــة، وتحقيــــق  ــــات ال وط اجــــراء االنتخا وتحقيــــق 
الــــ تعــــ فيهــــا أوســــع جمــــاه الــــشعب عــــن الــــ تعــــ فيهــــا أوســــع جمــــاه الــــشعب عــــن 
ـــــــــــــر،   ـــــــــــــر،  ارادتهـــــــــــــا الحـــــــــــــرة، دون تالعـــــــــــــب وتزو ارادتهـــــــــــــا الحـــــــــــــرة، دون تالعـــــــــــــب وتزو

ار ممثليها الوطني ار ممثليها الوطنياخت قياخت قي الحق   .. الحق
املــــة  حاجــــة ماســــة ا منظومــــة  املــــة اننــــا اليــــوم  حاجــــة ماســــة ا منظومــــة  اننــــا اليــــوم 
ـــــــــــــة  ة واالجتماع اس ـــــــــــــة مــــــــــــن االجـــــــــــــراءات الـــــــــــــس ة واالجتماع اس مــــــــــــن االجـــــــــــــراءات الـــــــــــــس
ـــــــة ا انقـــــــاذ  ة المدروســـــــة، الرام ـــــــة ا انقـــــــاذ واالقتـــــــصاد ة المدروســـــــة، الرام واالقتـــــــصاد

الد مـــن األزمـــة الخانقـــة وتحقيـــق التغيـــ الد مـــن األزمـــة الخانقـــة وتحقيـــق التغيـــالـــ . . الـــ
ـستمر التـدهور  ـستمر التـدهور فمن دون هذە االجـراءات س فمن دون هذە االجـراءات س
ة  اس عــــاد انتــــاج المنظومــــة الــــس تعمــــق، و ة و اس عــــاد انتــــاج المنظومــــة الــــس تعمــــق، و و

ما يؤد مة  ما يؤدالحا مة  اەالحا اەي ا ما ال تحمد عق   ..ي ا ما ال تحمد عق
نــــا  منظمــــات ح ــــب  ة نه نــــا و هــــذە المناســــ منظمــــات ح ــــب  ة نه و هــــذە المناســــ
ــــــشاط عــــــ  عملــــــوا ب ــــــشاط عــــــ ورفاقــــــه وأصــــــدقائه ان  عملــــــوا ب ورفاقــــــه وأصــــــدقائه ان 
دە  ي، وتـــــــــــــصع ــــــــــــل الحـــــــــــــراك الجمــــــــــــاه دە تفع ي، وتـــــــــــــصع ــــــــــــل الحـــــــــــــراك الجمــــــــــــاه تفع
ة  مواجهــــــــــــــــة  ه الـــــــــــــــسلم ـــــــــــــــــــع أســــــــــــــــالي ة  مواجهــــــــــــــــة وتن ه الـــــــــــــــسلم ـــــــــــــــــــع أســــــــــــــــالي وتن
ات، واالنفتــــاح عــــ أوســــع الجمــــاه  ات، واالنفتــــاح عــــ أوســــع الجمــــاه التحــــد التحــــد
عتهـــــــــا، دفاعـــــــــا عـــــــــن حقوقهـــــــــا  عتهـــــــــا، دفاعـــــــــا عـــــــــن حقوقهـــــــــا والـــــــــس  طل والـــــــــس  طل

فا ا ل اتهــــــــــــا، وتحفـــــــــــــ فاوح ا ل اتهــــــــــــا، وتحفـــــــــــــ حهــــــــــــا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل حهــــــــــــا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل وح
ة ة والعدالة االجتماع مقراط ةالد ة والعدالة االجتماع مقراط ..الد
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ة ال تواجه أبناء  ب ات ال اە وشحتها من التحد ة ال تواجه أبناء ِال زالت أزمة الم ب ات ال اە وشحتها من التحد ِال زالت أزمة الم

هما من  ي والزرا وغ تخدام ال ة  مجا اال سال هما من ّ ي والزرا وغ تخدام ال ة  مجا اال سال ّ
تخداما تخداماساال مكن معالجتها لو توفرت ساال اب االزمة معروفة و مكن معالجتها لو توفرت ت ، أس اب االزمة معروفة و ت ، أس

ف معاناة المواطن  لة وتخف ة لحل هذە المش اس ف معاناة المواطن اإلرادة الس لة وتخف ة لحل هذە المش اس   . . اإلرادة الس
  

ــة  ـصات مال ة عــ تخص ـ ــة لقـد حــصلت ال ـصات مال ة عــ تخص ـ لقـد حــصلت ال
ـــــــن ســـــــوء  قة ، ول ــــــدة  الـــــــسنوات الــــــسا ـــــــن ســـــــوء ج قة ، ول ــــــدة  الـــــــسنوات الــــــسا ج
ـة  ط وضعف اإلدارة وعدم وجود رؤ ـة التخط ط وضعف اإلدارة وعدم وجود رؤ التخط
ل  ة لحــــــــــــــــل المــــــــــــــــشا ج ات ل واضــــــــــــــــحة واســــــــــــــــ ة لحــــــــــــــــل المــــــــــــــــشا ج ات واضــــــــــــــــحة واســــــــــــــــ

ات ، ات ،والتحــــــــــــد ــــــــــــة والتحــــــــــــد وقراط ــــــــــــك عــــــــــــن الب ــــــــــــة  ناه وقراط ــــــــــــك عــــــــــــن الب  ناه
م أي  ــــــــل ذلــــــــك دون تقــــــــد م أي والفــــــــساد ، حــــــــال  ــــــــل ذلــــــــك دون تقــــــــد والفــــــــساد ، حــــــــال 
ـــــــل  لة ،  ـــــــل منجـــــــز ملمـــــــوس لحـــــــل هـــــــذە المـــــــش لة ،  منجـــــــز ملمـــــــوس لحـــــــل هـــــــذە المـــــــش
هـــا وتعاظمـــت  اتها وازداد تأث هـــا وتعاظمـــت تفاقمـــت تـــداع اتها وازداد تأث تفاقمـــت تـــداع
ار الناجمــــة عــــن ارتفــــاع تــــرا الملوحــــة  ار الناجمــــة عــــن ارتفــــاع تــــرا الملوحــــة اال اال
جة تداخل جملة  ة ن القات المائ جة تداخل جملة طوقلة اال ة ن القات المائ طوقلة اال
ـة ، منهـا  ة وخارج اب داخل ـة ، منهـا من عوامل واس ة وخارج اب داخل من عوامل واس

ــــــــــع عـــــدم وجــــــودعـــــدم وجــــــود م توز ــــــة لتنظـــــ ـــــة دول ــــــــــع  اتفاق م توز ــــــة لتنظـــــ ـــــة دول  اتفاق
ــــــــــــــاە ، وكــــــــــــــذلك التجــــــــــــــاوز عــــــــــــــ  ــــــــــــــاە ، وكــــــــــــــذلك التجــــــــــــــاوز عــــــــــــــ عــــــــــــــادل للم عــــــــــــــادل للم
م  ـا لـم تلـ ـث ترك م الحصص المتفـق عليهـا ح ـا لـم تلـ ـث ترك الحصص المتفـق عليهـا ح
لدنا واستخدام سد  لدنا واستخدام سد بتوف الحصة المقررة ل بتوف الحصة المقررة ل
اجـات دولــة المــصب  ـسو دون مراعــاة احت اجـات دولــة المــصب ال ـسو دون مراعــاة احت ال
ــة الــ  ــالممرات المائ ــم ايــران  ــة الــ ، وكــذلك تح ــالممرات المائ ــم ايــران  ، وكــذلك تح
ــــــــــل  امهـــــــــا بتح ــــــــــل تـــــــــصب  شـــــــــط العـــــــــرب وق امهـــــــــا بتح تـــــــــصب  شـــــــــط العـــــــــرب وق

ب مجــــرى نهــــر مجــــرى نهــــر  ــــس ــــل الــــذي  ــــارون مــــن ق ب ال ــــس ــــل الــــذي  ــــارون مــــن ق ال
ـــاە وخـــصوصا  منطقـــة  ـــاە وخـــصوصا  منطقـــة ارتفـــاع ملوحـــة الم ارتفـــاع ملوحـــة الم
ــــة ا  ــــ الملح ا ــــث وصــــلت ال حان ح ــــة ا ســــ ــــ الملح ا ــــث وصــــلت ال حان ح ســــ

ة  ة ترا عال   . . ترا عال

البصرة بحاجة الى حلول سريعة . 
  زمة المياه وملوحتها   أل
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــة  مقـــدمتها عـــدم  ـــة  مقـــدمتها عـــدم إضـــافة ا عوامـــل داخل إضـــافة ا عوامـــل داخل
طــــــــار لــــــــسنوات  تفادة مــــــــن ســــــــقوط اال ماال طــــــــار لــــــــسنوات ســــــــ تفادة مــــــــن ســــــــقوط اال ماال ســــــــ

اە 22002200  //  22001199 اە  ، وكذلك التجاوز ع الم  ، وكذلك التجاوز ع الم
ـــــــــل المحافظـــــــــات المجـــــــــاورة  ـــــــــل المحافظـــــــــات المجـــــــــاورة مـــــــــن ق م م وعـــــــــدوعـــــــــد, , مـــــــــن ق

  . . وجود إجراءات لوقفها وجود إجراءات لوقفها 
م  تخدام غـــــــــــــ الـــــــــــــسل ـــــــــــــضا اال م ســـــــــــــوهنـــــــــــــاك أ تخدام غـــــــــــــ الـــــــــــــسل ـــــــــــــضا اال ســـــــــــــوهنـــــــــــــاك أ
ـــة وعوامـــل اخـــرى منهـــا ذات  ـــة وعوامـــل اخـــرى منهـــا ذات للحـــصص المائ للحـــصص المائ

اطــــا بهــــذا الوضــــع المــــزري . . طــــابع امــــ طــــابع امــــ  اطــــا بهــــذا الوضــــع المــــزري و ارت و ارت
ـــــل  بته مـــــن قتـــــل للنخ ـــــاە ومـــــا ســـــ ـــــل الزمـــــة الم بته مـــــن قتـــــل للنخ ـــــاە ومـــــا ســـــ الزمـــــة الم
ر الفالحـــــــــــ والمـــــــــــزارع  ـــــــــــسات وتـــــــــــ ر الفالحـــــــــــ والمـــــــــــزارع وال ـــــــــــسات وتـــــــــــ وال
ة  ات مرضــــــــ ة ، وظهــــــــور اصــــــــا ــــــــ ة وابنــــــــاء ال ات مرضــــــــ ة ، وظهــــــــور اصــــــــا ــــــــ وابنــــــــاء ال

ب تلـوث  س دة  ب تلـوث عد س دة  فت ا مـا عد ـاە ، أضـ فت ا مـا الم ـاە ، أضـ الم
ه جائحة كورونا  ه جائحة كورونا س   . . س

ــــــة اقامــــــة ســــــد لغــــــرض  ــــــشدد عــــــ أهم ــــــة اقامــــــة ســــــد لغــــــرض اننــــــا  ــــــشدد عــــــ أهم اننــــــا 
ــة، ومعالجــة المــد  ــاە العذ تفادة مــن الم ــة، ومعالجــة المــد ســاال ــاە العذ تفادة مــن الم ســاال
ـأجراء  ة  ـة كبـ ـشاء محطـات تحل ـأجراء الملـ وا ة  ـة كبـ ـشاء محطـات تحل الملـ وا
، وعــــــــــــــــــ المــــــــــــــــــدى المتوســــــــــــــــــط  ات ، وعــــــــــــــــــ المــــــــــــــــــدى المتوســــــــــــــــــط اســــــــــــــــــ ات اســــــــــــــــــ
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــشاء محطـــــــــــــــات تحل ـــــــــــــــة  فـــــــــــــــالمطلوب ا ـــــــــــــــشاء محطـــــــــــــــات تحل فـــــــــــــــالمطلوب ا
ـــة منهــــا ان  ـــة منهــــا ان محطـــات المعالجـــة واجـــراءات آن محطـــات المعالجـــة واجـــراءات آن

ة لتـــصل تــتــ ــ ـــة لل القــات المائ ـــادة اال ة لتـــصل طتم ز ــ ـــة لل القــات المائ ـــادة اال طتم ز
 مــ مكعــب خلــف نــاظم قلعــة صــالح  مــ مكعــب خلــف نــاظم قلعــة صــالح 7755ا ا 

ـــــــــــــصالها ا  ـــــــــــــصالها ا وا ة 55,,77وا ــــــــــــــس ال ة  مــــــــــــــ مكعـــــــــــــب  ــــــــــــــس ال  مــــــــــــــ مكعـــــــــــــب 
ف مـــــع  دعــــة  فــــصل الــــص وع مــــاء ال ف مـــــع لمــــ دعــــة  فــــصل الــــص وع مــــاء ال لمــــ
عـــــــــــــــة التجـــــــــــــــاوزات واتخـــــــــــــــاذ االجـــــــــــــــراءات  عـــــــــــــــة التجـــــــــــــــاوزات واتخـــــــــــــــاذ االجـــــــــــــــراءات متا متا
ا  ، الـــــــــــــــــس ط الجهـــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــش ا وت ، الـــــــــــــــــس ط الجهـــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــش وت

همــــا مــــن عوامــــل الــــضغط  لوما وغ همــــا مــــن عوامــــل الــــضغط والــــد لوما وغ والــــد
ـــــع االقتـصادي مـع دواالقتـصادي مـع دو ـــــع ل الحـوار لـضمان التوز ل الحـوار لـضمان التوز

ــاە والحــصول عــ حــصة العــراق  ــاە والحــصول عــ حــصة العــراق العــادل للم العــادل للم
  . . املةاملة

  

  
  

تطلـــب االقـــدام عـــ  حتمـــل و تطلـــب االقـــدام عـــ ان الوضـــع ال  حتمـــل و ان الوضـــع ال 
ة و فــــــأن  ـــــ ـــــاە ال عـــــة الزمــــــة م ة و فــــــأن ّحلـــــول  ـــــ ـــــاە ال عـــــة الزمــــــة م ّحلـــــول 

تاالوضــاع مفتوحــة عــ احتمــاال عــدة منهــا تاالوضــاع مفتوحــة عــ احتمــاال عــدة منهــا 
تفجــــــــر غــــــــضب الــــــــشارع وخــــــــروج االهــــــــا  تفجــــــــر غــــــــضب الــــــــشارع وخــــــــروج االهــــــــا  

ما حصل  عام  ما حصل  عام احتجاجات واسعة    22001188احتجاجات واسعة 
ـــــــث ـــــــثح ا وســــــــخطا ح ا وســــــــخطا  تفجــــــــرت الجمــــــــاه غــــــــض  تفجــــــــرت الجمــــــــاه غــــــــض

ة اە ال ةجراء ازمة وملوحة م اە ال   . . جراء ازمة وملوحة م
  

ة ة ال ةمحل ة ال   محل
  للحزب الشيو العراللحزب الشيو العرا

22002211تموز تموز     2255
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ــــة ""كفــــاح الـــشعب كفــــاح الـــشعب "" صـــدرت  صـــدرت 11993355 تمـــوز  تمـــوز 3311   ة عراق ــــدة شـــيوع ــــة اول ج ة عراق ــــدة شـــيوع اول ج
ة  العـراق  ي، فاصبح يومـا للـصحافة الـشيوع ل  ة  العـراق ش ي، فاصبح يومـا للـصحافة الـشيوع ل  مقتطفـات مقتطفـات . ** ( . ** ( ش

ــــدة  ت  مجلــــة الثقافــــة الجد ــــ ــــدة مــــن دراســــة مطولــــة  ت  مجلــــة الثقافــــة الجد ــــ  اطــــار دراســــته  اطــــار دراســــته ) * ) * مــــن دراســــة مطولــــة 
طـاطو احث حنا  ة فهد سجل ال ــــخ الحزب الشيو العرا وشخص طـاطولتار احث حنا  ة فهد سجل ال ــــخ الحزب الشيو العرا وشخص : : لتار

مـــــــن  (( تعداد الثـــــــور للــــــس وراء فهـــــــد  مـــــــن  ســـــــان مفتــــــاح اللغـــــــز الحقــــــ ال تعداد الثـــــــور للــــــس وراء فهـــــــد  ســـــــان مفتــــــاح اللغـــــــز الحقــــــ ال
اتــه مــن اجلهــا مثلــه الــ كــرس ح قــة كونــه مؤمنــا  اتــه مــن اجلهــاحق مثلــه الــ كــرس ح قــة كونــه مؤمنــا  هــذە المثــل  الــ هــذە المثــل  الــ ) ) حق

ا والـــــــصح المناضـــــــل، و الـــــــ  ة فهـــــــد القائـــــــد الـــــــس ا والـــــــصح المناضـــــــل، و الـــــــ رســـــــمت شخـــــــص ة فهـــــــد القائـــــــد الـــــــس رســـــــمت شخـــــــص
قــــول ــــل ان يــــرت المــــشنقة  ة ق قــــولجعلتــــه  لحظاتــــه االخــــ ــــل ان يــــرت المــــشنقة  ة ق نحــــن اجــــسام نحــــن اجــــسام : (  : (  جعلتــــه  لحظاتــــه االخــــ

ارنـــا  ـــار، وان دمـــرتم اجـــسامنا فلــــن تـــدمروا اف ارنـــا واف ـــار، وان دمـــرتم اجـــسامنا فلــــن تـــدمروا اف  مذكراتـــه يتحــــدث  مذكراتـــه يتحــــدث ) . * ) . * واف
قــول11994422الجــواهري عــن لقــاء  عــام الجــواهري عــن لقــاء  عــام  عرفــه و قــول، هــو األول، مــع رجــل ال  عرفــه و : ( : ( ، هــو األول، مــع رجــل ال 

ث عــــ فنجـــان قهــــوة اســــتل قق عـــد تجــــاذب أطــــراف الحـــد ث عــــ فنجـــان قهــــوة اســــتل تـــه ا جانــــب و عـــد تجــــاذب أطــــراف الحـــد تـــه ا جانــــب و
ه حزمة أوراق قائال  ه حزمة أوراق قائال الرجل من جي ت عنها، فبوسعك " " الرجل من جي ت عنها، فبوسعك هذە مقالة، ان رض هذە مقالة، ان رض

وردا ع هـذا الرجـل المتواضـع ينـادي الجـواهري وردا ع هـذا الرجـل المتواضـع ينـادي الجـواهري ") ") ولك الفضل ولك الفضل ... ... ها ها 
ـــــة لعـــــدد  طلـــــب ان تكـــــون المقالـــــة افتتاح ـــــدة و ـــــة لعـــــدد عـــــ أحـــــد العـــــامل  الج طلـــــب ان تكـــــون المقالـــــة افتتاح ـــــدة و عـــــ أحـــــد العـــــامل  الج

  . .  التا التااليوماليوم
  

ـــف ان الرجـــل حـــدق  تحـــدث الجـــواهري ك ـــف ان الرجـــل حـــدق و تحـــدث الجـــواهري ك و
ــذهول وتعجــب قــائال  ــذهول وتعجــب قــائال  وجهــه  ــا أســتاذ، ــا أســتاذ، " "  وجهــه 

ــــــــــــــد ان تقـــــــــــــــرا مــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا أوال  ــــــــــــــد ان تقـــــــــــــــرا مــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا أوال إال ت ـــــــــــــــرد ““إال ت ـــــــــــــــرد ، و ، و
ــه بثقــة  ــه بثقــة الجــواهري عل ــه " " الجــواهري عل ــه ال، لــن أقــرا مــا تكت ال، لــن أقــرا مــا تكت

ـــــــــــــ ! "! "أنـــــــــــــتأنـــــــــــــت عـــــــــــــد  قـــــــــــــول الجـــــــــــــواهري  ـــــــــــــ ، و عـــــــــــــد  قـــــــــــــول الجـــــــــــــواهري  ، و
قـــــة المثقفـــــة : (: (المقالـــــةالمقالـــــة قـــــة المثقفـــــة ان العـــــارف مـــــن الط ان العـــــارف مـــــن الط

ـــصوت واحـــد ان ال ـــصوت واحـــد ان الأعلنـــوا  يوســـف يوســـف : : مقـــال لـــهمقـــال لـــهأعلنـــوا 
لدراســـــــــــــــة لدراســـــــــــــــة "..) * "..) * فهــــــــــــــد فهــــــــــــــد " " ســــــــــــــلمان يوســــــــــــــف ســــــــــــــلمان يوســــــــــــــف 

ة يتطلـــــب  اتـــــه الـــــصحف ة يتطلـــــب أســـــلوب فهـــــد  كتا اتـــــه الـــــصحف أســـــلوب فهـــــد  كتا
ط  ه ا حـــــــــد مـــــــــا يـــــــــرت ط منـــــــــا القـــــــــول ان اســـــــــل ه ا حـــــــــد مـــــــــا يـــــــــرت منـــــــــا القـــــــــول ان اســـــــــل
ته كعامل مثقف، ومناضـل شـيو  ته كعامل مثقف، ومناضـل شـيو شخص شخص
ـد  ـد نذر نفسه لمهمة بناء حـزب مـن طـراز جد نذر نفسه لمهمة بناء حـزب مـن طـراز جد
ة  ـــــة واالقتـــــصاد ة  اوضـــــاع العـــــراق االجتماع ـــــة واالقتـــــصاد  اوضـــــاع العـــــراق االجتماع

ة الــــــسائدة  مرحلــــــة االر اس ة الــــــسائدة  مرحلــــــة االروالــــــس اس عينــــــات عينــــــات والــــــس
ـــد  التعق ن، والـــ امتـــازت  ـــد مـــن القـــرن العـــ التعق ن، والـــ امتـــازت  مـــن القـــرن العـــ

د  د الشد ة فهد ال أثـارت اعجـاب . . الشد ة فهد ال أثـارت اعجـاب وشخص وشخص

   الصحفي "فهد" . 
     عن أسلوبه في الكتابة 
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ــــل ونجــــد  ــــه ،  د ــــل اصــــدقاءە وم ــــل ونجــــد اعــــداءە ق ــــه ،  د ــــل اصــــدقاءە وم اعــــداءە ق
حــــــ مرتــــــدين وخونــــــة للحــــــزب الــــــشيو  حــــــ مرتــــــدين وخونــــــة للحــــــزب الــــــشيو  
ث عـن  كونون حذرن عند الحـد ث عـن مذكراتهم  كونون حذرن عند الحـد مذكراتهم 
حـــــــــــاول  عـــــــــــضهم  ـــــــــــل ان  ة فهـــــــــــد،  حـــــــــــاول شخـــــــــــص عـــــــــــضهم  ـــــــــــل ان  ة فهـــــــــــد،  شخـــــــــــص

ـــــــــث ســـــــــمومه  ا ان ي ـــــــــث ســـــــــمومه متـــــــــذا ا ان ي متـــــــــذا
ل ل ضــــــــــد الحــــــــــزب مــــــــــن خــــــــــالضــــــــــد الحــــــــــزب مــــــــــن خــــــــــال

ث  الحــــــــــــــد ــــــــــــــة نفــــــــــــــسه  ث تزك الحــــــــــــــد ــــــــــــــة نفــــــــــــــسه  تزك
ة فهـد  ام عن شخص ة فهـد اح ام عن شخص . . اح

اتـــــه العامـــــة  اتـــــه العامـــــة ـــــان فهـــــد  ح ـــــان فهـــــد  ح
ن ممن  ث ن ممن ومثلما سجل ال ث ومثلما سجل ال
اال  شوە  مذكراتهم، م اال عا شوە  مذكراتهم، م عا
ـــة، وا  ـــساطة العمال ـــة، وا ا ال ـــساطة العمال ا ال
ثـــــــ ومثـــــــل  ـــــــالم ال ثـــــــ ومثـــــــل عـــــــدم ال ـــــــالم ال عـــــــدم ال
اتـــه  ر نجـــدە  كتا اتـــه مـــهـــذا اال ر نجـــدە  كتا مـــهـــذا اال
ـــــــل ا االقتـــــــصاد  م ـــــــل ا االقتـــــــصاد اذ هـــــــو  م اذ هـــــــو 
ل  ـش ه  ة ، فأسل تا ل  ال ـش ه  ة ، فأسل تا  ال

ــــــــل  م ــــــــل عــــــــام ال  م الــــــــة، عــــــــام ال  الــــــــة، طا اال طا اال
ــــــــــــــساطة وعمــــــــــــــق   ح وال الوضــــــــــــــ متــــــــــــــاز  ــــــــــــــساطة وعمــــــــــــــق  و ح وال الوضــــــــــــــ متــــــــــــــاز  و
ة الحـادة  ل وكثافة  التعب والـسخ ة الحـادة التحل ل وكثافة  التعب والـسخ التحل

ه . .  ه ووفقـــــا للمـــــنهج الماركــــــ الـــــذي اســــــتوع ووفقـــــا للمـــــنهج الماركــــــ الـــــذي اســــــتوع
قــــــه  وعــــــه بتطب ــــــة و قــــــه خــــــالل دراســــــته النظ وعــــــه بتطب ــــــة و خــــــالل دراســــــته النظ
ــان فهــد يتمــ  ك،  ــشا ــان فهــد يتمــ عــ واقــع العــراق الم ك،  ــشا عــ واقــع العــراق الم
ـا لواقـع المجتمـع العـرا  ق ا ط ه وع ـا لواقـع المجتمـع العـرا امتال ق ا ط ه وع امتال

اتــه  اتــه وتمتــاز كتا ــاز واضــح وتمتــاز كتا ــة وانح ق ــاز واضــح ــسمة ط ــة وانح ق ــسمة ط
ــاد الــشعب ،  قــة العاملــة و ا الط ــاد الــشعب ، ا قــضا قــة العاملــة و ا الط ا قــضا
وجه النقد  ل ظاهرة و اب  شخص اس وجه النقد واذ  ل ظاهرة و اب  شخص اس واذ 
قــــــــدم  ـــــــا فانـــــــه  ل م ـــــــش اب  قــــــــدم ســـــــلهـــــــذە اال ـــــــا فانـــــــه  ل م ـــــــش اب  ســـــــلهـــــــذە اال
ـــه الطـــ وفهمـــه  ـــه الطـــ وفهمـــه الحلـــول الـــ تعـــ عـــن وع الحلـــول الـــ تعـــ عـــن وع

ـــــــــارع . . لحركـــــــــة المجتمـــــــــع العـــــــــرا لحركـــــــــة المجتمـــــــــع العـــــــــرا  ـــــــــذ  ـــــــــارع وكتلم ـــــــــذ  وكتلم
ساك  ساك مـــــاســـــتوعب مـــــن لينـــــ القـــــدرة عـــــ اال مـــــاســـــتوعب مـــــن لينـــــ القـــــدرة عـــــ اال

اتــه ومثلمــا الحلقــة األسالحلقــة األس ة، نجــدە  كتا اتــه ومثلمــا اســ ة، نجــدە  كتا اســ
ع  ــــــــــــــذهب ا صــــــــــــــلب الموضــــــــــــــ اتــــــــــــــه  ع  ح ــــــــــــــذهب ا صــــــــــــــلب الموضــــــــــــــ اتــــــــــــــه   ح
ح  حـــــــــدد اعــــــــداء الـــــــــشعب بوضـــــــــ ة، و ــــــــا ح م حـــــــــدد اعــــــــداء الـــــــــشعب بوضـــــــــ ة، و ــــــــا م

ادح . . املامل ال ل ا االختالط  م ان  ادح واذ  ال ل ا االختالط  م ان  واذ 
جـد معهـم لغــة  ە عـنهم و مـ ـل مـا  جـد معهـم لغــة وتجنـب  ە عـنهم و مـ ـل مـا  وتجنـب 

اتـه مفهومـة  عة ، نجـد ان لغـة كتا اتـه مفهومـة تفاهم  عة ، نجـد ان لغـة كتا تفاهم 
ــــــــسطاء مـــــــــن  ــــــــاد الـــــــــشعب وال ـــــــــل  ــــــــسطاء مـــــــــن مــــــــن ق ــــــــاد الـــــــــشعب وال ـــــــــل  مــــــــن ق

ة مـــــــستمدة مـــــــن النـــــــاس، فأمثلتـــــــه النـــــــاس، فأمثلتـــــــه  ـــــــضاح ة مـــــــستمدة مـــــــن اال ـــــــضاح اال
هم ، مــــن جمــــاه  عــــا ــــاة النــــاس الــــذين  هم ، مــــن جمــــاه ح عــــا ــــاة النــــاس الــــذين  ح
ـــــــــــادح مـــــــــــن العمـــــــــــال  ـــــــــــادح مـــــــــــن العمـــــــــــال ال ال
، عمــــــــــــــــــــــــــــال  ، عمــــــــــــــــــــــــــــال والفالحــــــــــــــــــــــــــــ والفالحــــــــــــــــــــــــــــ
ك، والمغارســــــــــ ،  ك، والمغارســــــــــ ، الــــــــــس الــــــــــس
ائف وعتالــة  ائف وعتالــة وســكنة الــ وســكنة الــ

  الموا ، الموا ، 
هــــــــذە الجمـــــــــاه منحتـــــــــه هــــــــذە الجمـــــــــاه منحتـــــــــه 
ة دائمــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن  ة دائمــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ذخــــــــــــــــــــــ ذخــــــــــــــــــــــ
ثـال الــ  يهات واال ـش ثـال الــ مال يهات واال ـش مال
ـــــال رافـــــه  ـــــستخدمها  ـــــال رافـــــه راح  ـــــستخدمها  راح 
ة مــــــــــــــن اعـــــــــــــــداء  ة مــــــــــــــن اعـــــــــــــــداء للــــــــــــــسخ للــــــــــــــسخ

  . . الشعب الشعب 
ارە من عامة فلتقفلتق ارە من عامة ب اف ب اف

هم  هم النـــــــــــــــــــــــــــــــاس وتفكـــــــــــــــــــــــــــــــ النـــــــــــــــــــــــــــــــاس وتفكـــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمر  ــــــــــس اتــــــــــه واذ  ثمر وعــــــــــاداتهم، نجــــــــــدە  كتا ــــــــــس اتــــــــــه واذ  وعــــــــــاداتهم، نجــــــــــدە  كتا
ة، وقدراتــــه  فهــــم أمــــور  ة، وقدراتــــه  فهــــم أمــــور معرفتــــه الموســــوع معرفتــــه الموســــوع
لور  ـــالفل اسة ، وكونــه ملمــا  لور االقتــصاد والــس ـــالفل اسة ، وكونــه ملمــا  االقتــصاد والــس
ـــم  ـــستخدم األمثـــال والح ـــاة الجمـــاه  ح ـــم و ـــستخدم األمثـــال والح ـــاة الجمـــاه  ح و
ــضع  ة ، وا جانــب ذلــك  ــضع والـشواهد الــشعب ة ، وا جانــب ذلــك  والـشواهد الــشعب

شـادات مـن كتـب ساسـة ومـؤلف عـر شـادات مـن كتـب ساسـة ومـؤلف عـراس ب ب اس
ان  ـــــــــــــل جـــــــــــــ ان خل ان وعـــــــــــــالمي ، مثـــــــــــــل جـــــــــــــ ـــــــــــــل جـــــــــــــ ان خل وعـــــــــــــالمي ، مثـــــــــــــل جـــــــــــــ
ــــــــــل  ــــــــــذلك  كــــــــــت  ــــــــــل ومــــــــــاركس ولينــــــــــ ، وال  ــــــــــذلك  كــــــــــت  ومــــــــــاركس ولينــــــــــ ، وال 
فهمهــــــا  رشــــــد الرفــــــاق ا اســــــتخدام امثلــــــة  فهمهــــــا و رشــــــد الرفــــــاق ا اســــــتخدام امثلــــــة  و

اسة  د عن الس ع اسة رجل الشارع ال د عن الس ع   . . رجل الشارع ال
  

ي  ال الــــــ مــــــا ان عملــــــه التنظــــــ واال ي عــــــو ال الــــــ مــــــا ان عملــــــه التنظــــــ واال عــــــو
ــان  مــة وال م ــان اساســا هــو تحــد للــسطات الحا مــة وال م اساســا هــو تحــد للــسطات الحا
اتــــه  اتــــه، امتــــازت كتا ـــب الرســــ  كتا اتــــه للرق اتــــه، امتــــازت كتا ـــب الرســــ  كتا للرق

ن امـــراض المجتمـــع العـــرا وفـــضح أجهـــزة ن امـــراض المجتمـــع العـــرا وفـــضح أجهـــزة عـــعـــ
عجلــــــــــــــة  عجلــــــــــــــة الـــــــــــــسلطة والحكومــــــــــــــات المرتهنــــــــــــــة  الـــــــــــــسلطة والحكومــــــــــــــات المرتهنــــــــــــــة 
ا  ح الـــــــــس الوضــــــــ اســـــــــته  تعمار وس ا ســــــــاال ح الـــــــــس الوضــــــــ اســـــــــته  تعمار وس ســــــــاال

..التامالتام
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   إعداد أحمد ستار العگ  
  

ة الـــــصحافة 11993355 الحــــادي والثالثـــــ مــــن تمـــــوز عـــــام  الحــــادي والثالثـــــ مــــن تمـــــوز عـــــام  ة الـــــصحافة  ، انطلقــــت مـــــس  ، انطلقــــت مـــــس
ا ة الـــ لـــم تتوقـــف او ت ة  العـــراق ، تلـــك المـــس االـــشيوع ة الـــ لـــم تتوقـــف او ت ة  العـــراق ، تلـــك المـــس لـــة الـــشيوع لـــة جـــع ط   8585جـــع ط

ــــــداع ، وحلقــــــة  حــــــق مدرســــــة للــــــصحافة ، ومــــــشغال لإل ــــــداع ، وحلقــــــة ّعامــــــا ، مجــــــسدة  حــــــق مدرســــــة للــــــصحافة ، ومــــــشغال لإل ّعامــــــا ، مجــــــسدة 

ــــخ العـــــــــرا المعـــــــــا ، و ســـــــــاحة  فا للتـــــــــار ــــخ العـــــــــرا المعـــــــــا ، و ســـــــــاحة لحـــــــــوار فكـــــــــري مثمـــــــــر ، وأرشـــــــــ فا للتـــــــــار لحـــــــــوار فكـــــــــري مثمـــــــــر ، وأرشـــــــــ
م النــاس . . للتواصـل والتفاعـل األمـ للتواصـل والتفاعـل األمـ  ـل هــذا وذاك ورشـة دائمـة لتنظـ م النــاس وق ـل هــذا وذاك ورشـة دائمـة لتنظـ وق

ة وكرامة ح شوا  ع ة أن  غ اعهم االجتما  خوضون  ة وكرامةوهم  ح شوا  ع ة أن  غ اعهم االجتما  خوضون    . . وهم 
ــــــ ــــــورغــــــم  ــــــد ورغــــــم  ــــــد ل القمــــــع الــــــدموي الــــــذي تعرضــــــت لــــــه هــــــذە الــــــصحافة عــــــ  ل القمــــــع الــــــدموي الــــــذي تعرضــــــت لــــــه هــــــذە الــــــصحافة عــــــ 

لــــة  ــــة ط ة ، والــــذي إضــــطرها أن تــــ  ــــة والفاشــــ لــــة الـــسلطات الدكتاتور ــــة ط ة ، والــــذي إضــــطرها أن تــــ  ــــة والفاشــــ الـــسلطات الدكتاتور
ضة  عقول وقلوب العراقي  ت نا ق د ، فقد  ضة  عقول وقلوب العراقي ثالثة أراع عمرها المج ت نا ق د ، فقد  ثالثة أراع عمرها المج
ـــــ  نــــت مــــصالحهم ودافعــــت عــــن حقــــوقهم وأنــــارت ســــاحة الت ـــــ الــــذين ت نــــت مــــصالحهم ودافعــــت عــــن حقــــوقهم وأنــــارت ســــاحة الت الــــذين ت

سودە المساواةمستلزمات بناء وطنهم حرامستلزمات بناء وطنهم حرا سودە المساواة    . .  
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    كفاح الشعبكفاح الشعب• • 
أســـــم الحــــــزب ،  ة ناطقـــــة  ـــــدة رســـــم أســـــم الحــــــزب ، أول ج ة ناطقـــــة  ـــــدة رســـــم أول ج

ــــــــــ  ـــــــة  ــــــــــ صـــــــدرت  ـــــــة  ـــــــسخة  440000صـــــــدرت  ـــــــسخة     تمــــــــوز  تمــــــــوز 3311 
 بهــــــــدف تعبئــــــــة الجمــــــــاه مــــــــن أجــــــــل  بهــــــــدف تعبئــــــــة الجمــــــــاه مــــــــن أجــــــــل 11993355

ــــة  مقراط ــــات الد تقالل الــــوط والح ــــة ســــاإل مقراط ــــات الد تقالل الــــوط والح ســــاإل
ردي  ردي والحقوق العادلة للشعب ال   . . والحقوق العادلة للشعب ال
عــــــــد صــــــــدور خمــــــــسة أعــــــــ عــــــــد صــــــــدور خمــــــــسة أعــــــــتوقفــــــــت  داد منهــــــــا داد منهــــــــا توقفــــــــت 

ب القمــــع الــــذي تعرضــــت لــــه منظمــــات  ب القمــــع الــــذي تعرضــــت لــــه منظمــــات ــــس ــــس
اعــــــــــــه  ــــــــــــدي المــــــــــــستعمر وأت اعــــــــــــه الحـــــــــــزب عــــــــــــ أ ــــــــــــدي المــــــــــــستعمر وأت الحـــــــــــزب عــــــــــــ أ

م  م الحا   ..الحا

ارة• •  ارةال     ال
ــــــــــــــــــسخة 11994400صــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــسع  ــــــــــــــــــسخة  ب ــــــــــــــــــسع   ب

ســـــــــــتمرت  الـــــــــــصدور حـــــــــــ العـــــــــــدد  ســـــــــــتمرت  الـــــــــــصدور حـــــــــــ العـــــــــــدد و  ،  ، 5511و
ــة  ة والناز ـدا ضـد الفاشـ ــة ًوخاضـت نـضا عن ة والناز ـدا ضـد الفاشـ ًوخاضـت نـضا عن

تعمارة ، إ جانب كفاحها من  ــها اإل تعمارة ، إ جانب كفاحها من سوح ــها اإل سوح
ــــــــة والعدا مقراط ــــــــة والعداأجـــــــل الد مقراط ــــــــة ، أجـــــــل الد ــــــــة ، لـــــــة اإلجتماع لـــــــة اإلجتماع

ـــــــدت أعـــــــدادها حـــــــ وصـــــــلت إ  ـــــــدت أعـــــــدادها حـــــــ وصـــــــلت إ وتزا   99000000وتزا
ب . . سخة سخة  ـس ارة عن الصدور  ب توقفت ال ـس ارة عن الصدور  توقفت ال

شقة من الحزب عليها  طرة مجموعة م شقة من الحزب عليها س طرة مجموعة م   ..س
    القاعدةالقاعدة• • 

ـــــــــة بـــــــــ عـــــــــا  ـــــــــة بـــــــــ عـــــــــا صـــــــــدرت   ،  ، 11995566 ،  ، 11994433صـــــــــدرت 
ــــــاد الــــــشعب مــــــن  ــــــة ل لت أداة تعب ــــــاد الــــــشعب مــــــن وشــــــ ــــــة ل لت أداة تعب وشــــــ

  86في عيدها الـ .. فة الشيوعية الصحا. 
   صحافة الحزب والشعب سالمًا

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــــــــــا  ــــــــــة ،  ــــــــــات والحقــــــــــوق النقاب مــــــــــا أجــــــــــل الح ــــــــــة ،  ــــــــــات والحقــــــــــوق النقاب أجــــــــــل الح
ـدا مــن ـدا مــنخاضـت كفاحـا عن ـد البنــاء خاضـت كفاحـا عن ـد البنــاء  أجـل توط  أجـل توط

  . . الحز وتمت وحدتهالحز وتمت وحدته
    إتحاد الشعبإتحاد الشعب• • 

  
ة عام  ة عام صدرت  ة 11995566صدرت  حت علن ة  ثم أص حت علن  ثم أص

ـــــام النظـــــام الجمهـــــوري عــــــام  ـــــام النظـــــام الجمهـــــوري عــــــام عـــــد ق  ،  ، 11995588عـــــد ق
قــــــــارب  ــــــــث راحـــــــــت تطبــــــــع مـــــــــا  قــــــــارب ح ــــــــث راحـــــــــت تطبــــــــع مـــــــــا   الـــــــــف  الـــــــــف 4400ح

ب دفاعهــــا عــــن  ــــس ــــل أن تغلــــق  ب دفاعهــــا عــــن ــــسخة ، ق ــــس ــــل أن تغلــــق  ــــسخة ، ق
ــــــــــــــــــات  لة ودعوتهــــــــــــــــــا للح ــــــــــــــــــات ـمــــــــــــــــصالح الــــــــــــــــــشغ لة ودعوتهــــــــــــــــــا للح ـمــــــــــــــــصالح الــــــــــــــــــشغ

ـة مقراط ـةالد مقراط حــق. . الد فة  حــقواحتلــت هــذە الــصح فة    واحتلــت هــذە الــصح
ع موادهـــا  تهـــا وتنـــ ب مهن ـــس ة  انــة متمـــ ع موادهـــا م تهـــا وتنـــ ب مهن ـــس ة  انــة متمـــ م
ــــــــــــة الــــــــــــساحقة مــــــــــــن  نيهــــــــــــا لهمــــــــــــوم األغلب ــــــــــــة الــــــــــــساحقة مــــــــــــن وت نيهــــــــــــا لهمــــــــــــوم األغلب وت
ر و الجمهور و  ر و الجمهور و الشعب وسعيها لتط الشعب وسعيها لتط

ة ةالثقافة التقدم   . . الثقافة التقدم
ق الشعب•• ق الشعبط     ط

  
  

ن الثــا  ــ ي   ل  ــش ن الثــا صــدرت  ــ ي   ل  ــش   11996611صــدرت 
انة  انة للتعبــــ عــــن كفــــاح الحــــزب مــــن أجــــل صــــ للتعبــــ عــــن كفــــاح الحــــزب مــــن أجــــل صــــ

ات الــــــــ حققتهــــــــا ثــــــــورة  ــــــــس ات الــــــــ حققتهــــــــا ثــــــــورة المك ــــــــس  تمــــــــوز  تمــــــــوز 1144المك
قــــا قــــاو ف الحــــرب  كردســـــتان ، ثــــم واصـــــلت ف الحــــرب  كردســـــتان ، ثــــم واصـــــلت و

تهــــــا للجمــــــاه ضــــــد الــــــدكتاتورات الــــــ  تهــــــا للجمــــــاه ضــــــد الــــــدكتاتورات الــــــ تعب تعب
ـم العـراق ومـن أجـل تحقيـق  ت ع ح ـم العـراق ومـن أجـل تحقيـق تعاق ت ع ح تعاق

ــــــة ة واالجتماع اس ــــــة الـــــــس مقراط ــــــةالد ة واالجتماع اس ــــــة الـــــــس مقراط مـــــــا مـــــــا . . الد
ـــــة بـــــ عـــــا  ـــــة بـــــ عـــــا صـــــدرت علن  ،  ، 11997799 و  و 11997733صـــــدرت علن

ة  اس ة إثر االنفتاح الذي شـهدته الـساحة الـس اس إثر االنفتاح الذي شـهدته الـساحة الـس
عــــــد اشــــــتداد  ــــــة  ــــــل أن تعــــــود للــــــصدور  عــــــد اشــــــتداد ق ــــــة  ــــــل أن تعــــــود للــــــصدور  ق

ــة القمــعالقمــع ــل القــوى الوطن ــة ضــد   الفــا ثان
ً

ــة  ــل القــوى الوطن ــة ضــد   الفــا ثان
ً

ــــــــــة مقراط ــــــــــةوالد مقراط و تــــــــــصدر منــــــــــذ ســــــــــقوط و تــــــــــصدر منــــــــــذ ســــــــــقوط . . والد
ــــــة عــــــام  ــــــة عــــــام الدكتاتور ل 22000033الدكتاتور ــــــش ل  وحــــــ اآلن  ــــــش  وحــــــ اآلن 

ـــــــدة عـــــــ مـــــــدى . . علـــــــعلـــــــ لت هـــــــذە الج ـــــــدة عـــــــ مـــــــدى وشـــــــ لت هـــــــذە الج وشـــــــ
ة مهمـــة ســـواء   ة مهمـــة ســـواء  ًنـــصف قـــرن مدرســـة نـــضال ًنـــصف قـــرن مدرســـة نـــضال

ـــــــة أو   ا وطن ـــــــة أو  ســـــــعة مـــــــا عالجتـــــــه مـــــــن قـــــــضا ا وطن ســـــــعة مـــــــا عالجتـــــــه مـــــــن قـــــــضا
نيهــــــا لمــــــصالح الـــــــشعب أو  دفاعهــــــا عـــــــن  نيهــــــا لمــــــصالح الـــــــشعب أو  دفاعهــــــا عـــــــن ت ت

ـــــــــــات العامــــــــــــة  ـــــــــــات العامــــــــــــة الح ــــــــــــة الح ــــــــــــة العراق ــــــــــــة وعــــــــــــن اله ــــــــــــة العراق وعــــــــــــن اله
رهــــــــــــا للثقافــــــــــــة  رهــــــــــــا للثقافــــــــــــة الجامعــــــــــــة و دعمهــــــــــــا وتط الجامعــــــــــــة و دعمهــــــــــــا وتط

ة ةالوطن   . . الوطن

  
ة  ة ولألسماء معان نضال   ولألسماء معان نضال

أســــــــماء  ة صــــــــحفه  ــــــــسم أســــــــماء عمــــــــد الحــــــــزب ا  ة صــــــــحفه  ــــــــسم عمــــــــد الحــــــــزب ا 
ـــة لنـــضاله  ـــة لنـــضاله تتمـــا والحلقـــة المرك فـــأطلق فـــأطلق . . تتمـــا والحلقـــة المرك

دتـــه إســـم كفـــاح الـــشعب  مرحلــــة  دتـــه إســـم كفـــاح الـــشعب  مرحلــــة عـــ ج عـــ ج
فــــــــــاح ضــــــــــد المــــــــــستعمر  فــــــــــاح ضــــــــــد المــــــــــستعمر ال وحــــــــــ صــــــــــارت وحــــــــــ صــــــــــارت . . ال

ـــــــــــــل القـــــــــــــوى مـــــــــــــن أجـــــــــــــل  ـــــــــــــل القـــــــــــــوى مـــــــــــــن أجـــــــــــــل المهمـــــــــــــة تجميـــــــــــــع  المهمـــــــــــــة تجميـــــــــــــع 
ـــة اختـــار أســـم اتحـــاد الـــشعباا مقراط ـــة اختـــار أســـم اتحـــاد الـــشعبلد مقراط ثـــم ثـــم . . لد



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــق الــشعب للتعبــ عــن كفاحــه مــن  ــق الــشعب للتعبــ عــن كفاحــه مــن أســم ط أســم ط
ة ةأجل العدالة والح   . . أجل العدالة والح

  صحف أخرى صحف أخرى 
ــان للحــزب  ــة ،  ــان للحــزب وا جانــب صــحافته المرك ــة ،  وا جانــب صــحافته المرك
ــسارة  ر الـصحف ال ــسارة دور مهـم  دعـم وتطـ ر الـصحف ال دور مهـم  دعـم وتطـ
ـــــــــــــة الــــــــــــــــــــــ إصــــــــــــــــــــــدارها رفاقــــــــــــــــــــــه او  ـــــــــ ـــــــــــــة الــــــــــــــــــــــ إصــــــــــــــــــــــدارها رفاقــــــــــــــــــــــه او والتقدم ـــــــــ والتقدم
ـــــــــــــة ، ومـــــــــــــن تلـــــــــــــك  مقراط ات الد ـــــــــــــة ، ومـــــــــــــن تلـــــــــــــك الشخـــــــــــــص مقراط ات الد الشخـــــــــــــص

   ; ;الصحف والمجالتالصحف والمجالت
مة  مة الح   11993366الح

    11993377الغد الغد 
  11993388المجلة المجلة 
ة  ة العص   11994466العص
اس  اس ساال     11994488ساال

  11995588صوت األحرار صوت األحرار 
    11995588 تموز  تموز 1144

ات  ات الث   11995588الث
ة  سان ة اإل سان   11995588اإل

دة  دة الثقافة الجد   11995533الثقافة الجد
د  د الفكر الجد   11997722الفكر الجد
  11997799رسالة العراق رسالة العراق 

ة " "  رد اللغة ال ة صحافة الحزب  رد اللغة ال   " " صحافة الحزب 
  

  

ف الحـــــــــــــزب الـــــــــــــشيو العـــــــــــــرا منـــــــــــــذ  ف الحـــــــــــــزب الـــــــــــــشيو العـــــــــــــرا منـــــــــــــذ اعـــــــــــــ اعـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــالح ـــــــــــــــــــسه  ـــــــــــــــــــالحتأس ـــــــــــــــــــسه  ـــــــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــة تأس ـــــــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــة قوق القوم قوق القوم

مــــا فيهــــا حــــق  ــــردي  وعة للــــشعب ال مــــا فيهــــا حــــق والمــــ ــــردي  وعة للــــشعب ال والمــــ
ە ، وتبــــــــــ النـــــــــــضال لتحقيـــــــــــق  ــــــــــر مـــــــــــص ە ، وتبــــــــــ النـــــــــــضال لتحقيـــــــــــق تق ــــــــــر مـــــــــــص تق
ــل تلــك  ــضمن ن مقر الــذي س ــل تلــك النظــام الــد ــضمن ن مقر الــذي س النظــام الــد

فــــا هــــذا إصــــدار . . األهــــدافاألهــــداف فــــا هــــذا إصــــدار و مــــسارە ال و مــــسارە ال
الحــــــــــزب عــــــــــددا مــــــــــن الــــــــــصحف والمجــــــــــالت الحــــــــــزب عــــــــــددا مــــــــــن الــــــــــصحف والمجــــــــــالت 

استه هذە ومنها  ة عن س استه هذە ومنها ّالمع ة عن س   --::ّالمع
ة ( ( ئازادي ئازادي • •  ة الح   ))الح

ــــــــــــــــسان صــــــــــــــــدرت  شــــــــــــــــهر صــــــــــــــــدرت  شــــــــــــــــهر  ــــــــــــــــسان ن ــــــــــــــــأول 11994444ن ــــــــــــــــأول    
ــة   ورد اللغــة ال ة تــصدر  اســ فة س ــة  صــح ورد اللغــة ال ة تــصدر  اســ فة س صــح

ـــــــــــة ، . . العـــــــــــراقالعـــــــــــراق ـــــــــــة ، وقـــــــــــد رفعـــــــــــت شـــــــــــعارات وطن وقـــــــــــد رفعـــــــــــت شـــــــــــعارات وطن
ط نــــضال الــــشعب العــــر  ــــدت عــــ تــــرا ط نــــضال الــــشعب العــــر وأ ــــدت عــــ تــــرا وأ
مــــــــــا فـــــــــــضحت النظــــــــــام الملـــــــــــ  ــــــــــردي ،  مــــــــــا فـــــــــــضحت النظــــــــــام الملـــــــــــ وال ــــــــــردي ،  وال

ت كفاحـــا ضـــدە  ت كفاحـــا ضـــدە وشـــ ـــدة . . وشـــ ـــدة ثـــم حـــصلت الج ثـــم حـــصلت الج
ـــــد  ع ة  اســـــ ـــــة س فة يوم ـــــاز صـــــح ـــــد عـــــ إمت ع ة  اســـــ ـــــة س فة يوم ـــــاز صـــــح عـــــ إمت

ـا  األ1144ثـورة ثـورة  ـا  األ تمـوز ، فـصدرت علن ول مــن ول مــن  تمـوز ، فـصدرت علن
ـــار  ـــار أ   مدينـــة كركـــوك ، و إنتقلـــت إ   مدينـــة كركـــوك ، و إنتقلـــت إ 11995599أ

نهـــــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــــت  نهـــــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــداد  شـــــــــــــــــهر آب ، ل غـــــــــــــــــداد  شـــــــــــــــــهر آب ، ل
عــــــــد صــــــــدور عــــــــددها الــــــــسادس و  ـــــــل  عــــــــد صــــــــدور عــــــــددها الــــــــسادس و للتعط ـــــــل  للتعط

لول 2266الخمس وذلك الخمس وذلك  لول  أ    . .11996611 أ
اي كردستان • •  اي كردستان ر ق كردستان ( ( ر ق كردستان ط   ))ط

ي ، 11996622صــــــدرت مطلــــــع عــــــام صــــــدرت مطلــــــع عــــــام  ل  ــــــش ي ،  و ل  ــــــش  و
الــصدور حــ مطلــع عــام  الــصدور حــ مطلــع عــام وتواصــلت    11997722وتواصــلت 

ة عـــــــــــــــن كفـــــــــــــــاح الحـــــــــــــــزب ة عـــــــــــــــن كفـــــــــــــــاح الحـــــــــــــــزبمعـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل  مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل معـــــــــــــــ
ـرد  ة للعـراق والحقـوق العادلـة لل مقراط ـرد الد ة للعـراق والحقـوق العادلـة لل مقراط الد

ة  عام . .  ثم عاودت الصدور ثان
ً

ة  عام  ثم عاودت الصدور ثان
ً

11998800. .   
  صحف أخرى صحف أخرى 

ي نــــــوي  فة بــــــ ــــــضا صـــــح ي نــــــوي اصـــــدر الحــــــزب ا فة بــــــ ــــــضا صـــــح ( ( اصـــــدر الحــــــزب ا
ــــــــــد  ــــــــــد الفكــــــــــر الجد ـــــــــــران 1188  ) ) الفكــــــــــر الجد ـــــــــــران  ح     11997722 ح

ــــــــشمركة  ــــــــازي ب ــــــــدة ر ــــــــشمركة غــــــــداد ، وج ــــــــازي ب ــــــــدة ر نهــــــــج نهــــــــج ( ( غــــــــداد ، وج
ـــــــال كردســـــــتان11998800عـــــــام عـــــــام ) ) االنـــــــصار االنـــــــصار  ـــــــال كردســـــــتان  ج . .   ج

الل اللمــــا صــــدرت لــــه  ــــد مــــن مــــا صــــدرت لــــه  ــــة العد رد ــــد مــــن غــــة ال ــــة العد رد غــــة ال
ــة مثــل دنــ دوس  ــة مثــل دنــ دوس الــصحف المحل صــوت صــوت ( ( الــصحف المحل

ها 11995511عام عام ) ) المنجل المنجل  ها  وغ   .. وغ
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ــــــد مـــــــن  ـــــــاز الطــــــ لمنعـــــــه المــــــرأة والفالحـــــــ والعب االنح َاتهــــــم ارســــــطو 
ِ
ــــــد مـــــــن ُ ـــــــاز الطــــــ لمنعـــــــه المــــــرأة والفالحـــــــ والعب االنح َاتهــــــم ارســــــطو 

ِ
ُ

ت  شـــــــيح والتـــــــص ـــــــة وأعـــــــ حـــــــق ال لمان ـــــــات ال ت المـــــــشاركة  االنتخا شـــــــيح والتـــــــص ـــــــة وأعـــــــ حـــــــق ال لمان ـــــــات ال المـــــــشاركة  االنتخا
ا الء واأل قة الن الط الء واأل قة الن شلط اال الج لد وج شتف ووجهاء ال اال الج لد وج   ..تف ووجهاء ال

الدولــة  ــات  االنتخا عــض االفــراد والجماعــات مــن المــشاركة  ط منــع  الدولــة ارتــ ــات  االنتخا عــض االفــراد والجماعــات مــن المــشاركة  ط منــع  ارتــ
اب المنــــع  ــــشأتها حــــ اليــــوم، تعــــددت أســــ اب المنــــع ذات الرئاســــات الــــثالث منــــذ  ــــشأتها حــــ اليــــوم، تعــــددت أســــ ذات الرئاســــات الــــثالث منــــذ 

ة ألخرى ومن دولة ا دولة أخرى ة زمن ة ألخرى ومن دولة ا دولة أخرىواختلفت من حق ة زمن   . . واختلفت من حق
عــة المهـاجم عــ ســج ة  طل ــس عــة المهـاجم عــ ســجرغـم ان المــرأة الفر ة  طل ــس ل ســنة رغـم ان المــرأة الفر اســ ل ســنة ن ال اســ ن ال

ــة إ ســنة 11778899 لمان ــات ال ت  االنتخا التــص ــسمح لهــا  نــه لــم  ــة إ ســنة ّم ل لمان ــات ال ت  االنتخا التــص ــسمح لهــا  نــه لــم  ّم ل

عد مرور 11994455 عد مرور م أي  ة115566م أي  س ة عام ع انتصار الثورة الفر س   .. عام ع انتصار الثورة الفر
  

ـــــــــن نـــــــــضاال الـــــــــشعوب وظهـــــــــور أحـــــــــزاب  ـــــــــن نـــــــــضاال الـــــــــشعوب وظهـــــــــور أحـــــــــزاب تل تل
الـــسماح لجميـــع  ـــسار دفـــع معظـــم الـــدول  الـــسماح لجميـــع ال ـــسار دفـــع معظـــم الـــدول  ال
ــــــــــــــــــــــالغ الــــــــــــــــــــــسن القــــــــــــــــــــــانو  ـــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــــالغ الــــــــــــــــــــــسن القــــــــــــــــــــــانو مواطنيهـــــــــ ـــــــــــــا ال مواطنيهـــــــــ

المـــــــــشاركة  ـــــــــات  المـــــــــشاركة لالنتخا ـــــــــات  ـــــــــ المنـــــــــع عـــــــــ لالنتخا ـــــــــ المنـــــــــع عـــــــــ و و
عــــــض األفــــــراد أو الجماعــــــات الــــــ التــــــصقت عــــــض األفــــــراد أو الجماعــــــات الــــــ التــــــصقت 

انة انةبهم الخ انة؟. . بهم الخ انة؟فما  الخ   فما  الخ

وط االتفـــاق بـــ  انـــة عمـــل مخـــالف لـــ وط االتفـــاق بـــ الخ انـــة عمـــل مخـــالف لـــ الخ
ه الطرف اآلخر ه الطرف اآلخراألطراف، أو عمل ال يرتض   ..األطراف، أو عمل ال يرتض

انــة الـــشعب  انــة الـــشعب مــا يهمــ  هـــذا المقــال هـــو خ مــا يهمــ  هـــذا المقــال هـــو خ
تــــــــت  تــــــــت وموقــــــــف الــــــــشعوب مــــــــن خونتهــــــــا اذا ث وموقــــــــف الــــــــشعوب مــــــــن خونتهــــــــا اذا ث

انــــة انــــةعلـــيهم تهمـــة الخ ـــو      ..علـــيهم تهمـــة الخ ـــوقـــد ال أ ن مخطئــــا ن مخطئــــا قـــد ال أ
منع خونتها  منع خونتها ِإذا قلت ان الشعوب لم تكتف  ِإذا قلت ان الشعوب لم تكتف 

    ال مشاركة باالنتخابات . 
   الشعب المن خانو  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـل منعــتهم  ـات فحـسب  االنتخا ـل منعــتهم المـشاركة  ـات فحـسب  االنتخا المـشاركة 
تـــــــت علـــــــيهم  ـــــــاة اذا ث تمرار  الح تـــــــت علـــــــيهم ســـــــمـــــــن اال ـــــــاة اذا ث تمرار  الح ســـــــمـــــــن اال

  ..التهمةالتهمة
ـــــا  ة العل مـــــات الـــــ أصـــــدرتها المفوضـــــ ـــــا التعل ة العل مـــــات الـــــ أصـــــدرتها المفوضـــــ التعل
ــات تـــنص عــ أن المـــتهم  ــات تـــنص عــ أن المـــتهم المــستقلة لالنتخا المــستقلة لالنتخا
ة  شــــيح ا عــــض ال ــــسمح لــــه  ة الفــــساد ال  شــــيح ا عــــض ال ــــسمح لــــه  الفــــساد ال 

لمــــــان حــــــ لمــــــان حــــــال عـــــــد ال ــــــالعفو العــــــام  عـــــــد  لــــــو تمتـــــــع  ــــــالعفو العــــــام   لــــــو تمتـــــــع 
  ..ثبوت التهمةثبوت التهمة

ة مـــــن قائـــــد  ة مـــــن قائـــــد فمـــــا هـــــو موقـــــف هـــــذە المفوضـــــ فمـــــا هـــــو موقـــــف هـــــذە المفوضـــــ
ـــــأع  ات  ا أعلـــــن  أحـــــدى الفـــــضائ ـــــأع ســـــ ات  ا أعلـــــن  أحـــــدى الفـــــضائ ســـــ
صــــوته انــــه خــــان الــــشعب، ومــــن المعلــــوم أن صــــوته انــــه خــــان الــــشعب، ومــــن المعلــــوم أن 
د األدلـــــــة عـــــــ ثبـــــــوت التهمـــــــة  اف ســـــــ د األدلـــــــة عـــــــ ثبـــــــوت التهمـــــــة عـــــــاال اف ســـــــ عـــــــاال
ـــــــــات  شـــــــــيح  االنتخا س منعـــــــــه مـــــــــن ال ـــــــــات ألـــــــــ شـــــــــيح  االنتخا س منعـــــــــه مـــــــــن ال ألـــــــــ
موقــف  ـة اجــراء خجـول اذا مــا قـورن  لمان موقــف ال ـة اجــراء خجـول اذا مــا قـورن  لمان ال

  . . لشعوب من خونتها؟ لشعوب من خونتها؟ اا
ـــــــــار ان هـــــــــذا القائـــــــــد  ت ـــــــــار ان هـــــــــذا القائـــــــــد عواذا أخـــــــــذنا بنظـــــــــر اال ت عواذا أخـــــــــذنا بنظـــــــــر اال
س حـــــــزب أو كتلـــــــة  كـــــــون رئـــــــ ا قـــــــد  س حـــــــزب أو كتلـــــــة الـــــــس كـــــــون رئـــــــ ا قـــــــد  الـــــــس
ــــة  ــــس جاهــــدا للحــــصول عــــ أغلب ــــة  اب ــــة ن ــــس جاهــــدا للحــــصول عــــ أغلب ــــة  اب ن
عــــــــة الدولــــــــة،  طبــــــــق آرائــــــــه  طب ــــــــة ل عــــــــة الدولــــــــة، برلمان طبــــــــق آرائــــــــه  طب ــــــــة ل برلمان
ة الـ رفـضها  ا ما تغ بها دولة اسـالم وغال

ً
ة الـ رفـضها  ا ما تغ بها دولة اسـالم وغال

ً

المتظـــــــــاهرون  جميـــــــــع ســـــــــاحات التظـــــــــاهر المتظـــــــــاهرون  جميـــــــــع ســـــــــاحات التظـــــــــاهر 
دو دومطـــــــــالب  مهــــــــــا القــــــــــانون مطـــــــــالب  ح ــــــــــة  مهــــــــــا القــــــــــانون ٍلــــــــــة مدن ح ــــــــــة  ٍلــــــــــة مدن

سودها العدالة سودها العدالةو   ..و
أرى مـن مــصلحة الـشعب ومــن أجـل احــداث أرى مـن مــصلحة الـشعب ومــن أجـل احــداث 

لمان القادم ة ال لمان القادمالتغي  ب ة ال   . . التغي  ب
ــة الــ اعلــن  اب تــل الن ــل االحــزاب وال ــة الــ اعلــن تمنــع  اب تــل الن ــل االحــزاب وال تمنــع 

انتهم للشعب انتهم للشعبقادتها ع المأل خ   ..قادتها ع المأل خ
قناە قناەوهذا إجراء صائب سبق وان ط   . . وهذا إجراء صائب سبق وان ط

انتــــــــه رغــــــــم انرغــــــــم ان علــــــــن خ انتــــــــه  صــــــــدام حــــــــس لــــــــم  علــــــــن خ  صــــــــدام حــــــــس لــــــــم 
    ..للشعبللشعب

عـــث  عـــد ســـقوط النظـــام منـــع حـــزب ال ـــن  عـــث ل عـــد ســـقوط النظـــام منـــع حـــزب ال ـــن  ل
ا  ة دســـتور اس ا مــن الحــضور  الــساحة الــس ة دســـتور اس مــن الحــضور  الــساحة الــس
ــــات حــــ هــــذا  االنتخا ــــات حــــ هــــذا ومنــــع مــــن المــــشاركة  االنتخا ومنــــع مــــن المــــشاركة 

  ..اليوماليوم

إن منــــع األحــــزاب الـــــ خــــان قادتهــــا الـــــشعب إن منــــع األحــــزاب الـــــ خــــان قادتهــــا الـــــشعب 
ة واحــدة   ــال  قــض مك ــل  نــا ال ة واحــدة  جن ــال  قــض مك ــل  نــا ال جن

انة الشعب انة الشعبخ   ..خ
ــــأع  ة رددوا  ــــ اب االنتفاضــــة ال ــــأع ــــا شــــ ة رددوا  ــــ اب االنتفاضــــة ال ــــا شــــ

م منــــــــــــذ م منــــــــــــذأصــــــــــــوات  اآلن و جميــــــــــــع ســــــــــــاحات  اآلن و جميــــــــــــع ســــــــــــاحات أصــــــــــــوات
  التظاهرالتظاهر

  

  
  

ات  ات ال مشاركة  االنتخا   ال مشاركة  االنتخا
  لمن خانوا الشعبلمن خانوا الشعب

  
ـصح شـعار آخـر المقـال شـعارا للمرحلـة  ـصح شـعار آخـر المقـال شـعارا للمرحلـة هـل  هـل 

  القادمة؟ القادمة؟ 
  

ـــــات عـــــ  االنتخا ـــــات عـــــ وتعتمـــــد مـــــشاركة الحـــــزب  االنتخا وتعتمـــــد مـــــشاركة الحـــــزب 
ة  ـــــــــل المفوضـــــــــ ـــــــــذ هـــــــــذا الـــــــــشعار مـــــــــن ق ة تنف ـــــــــل المفوضـــــــــ ـــــــــذ هـــــــــذا الـــــــــشعار مـــــــــن ق تنف
منـــع الفاســـد مــــن  منـــع الفاســـد مــــن حـــسب المـــادة الـــ تقــــول  حـــسب المـــادة الـــ تقــــول 

ات ح  ات ح المشاركة  االنتخا العفو المشاركة  االنتخا العفو لو تمتع  لو تمتع 
عد ثبوت التهمة عد ثبوت التهمةالعام    ..العام 
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 18  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

 
 

    
  

قائهـــــا أو الغائهـــــا عـــــ  ـــــد أثـــــ النقـــــاش حـــــول مجـــــالس المحافظـــــات،  قائهـــــا أو الغائهـــــا عـــــ مـــــن جد ـــــد أثـــــ النقـــــاش حـــــول مجـــــالس المحافظـــــات،  مـــــن جد
عــدم دســتورة اسـتمرار عمــل المجــالس عــ  ـة  مــة االتحاد ـة قــرار المح عــدم دســتورة اسـتمرار عمــل المجــالس عــ خلف ـة  مــة االتحاد ـة قــرار المح خلف

ن الثــا  ــ لمــان   ــة قــرار ال ن الثــا خلف ــ لمــان   ــة قــرار ال  الــذي أنــ عمــل هــذە المجــالس  الــذي أنــ عمــل هــذە المجــالس 22001199خلف
ــــة عمــــل تت مهمــــة مراق لمــــان  لــــف أعــــضاء ال ن، و ــــ ــــة عمــــل حــــت ضــــغط إنتفاضــــة  مهمــــة مراق لمــــان  لــــف أعــــضاء ال ن، و ــــ حــــت ضــــغط إنتفاضــــة 

ـــه  المحافظـــات ـــه  المحافظـــاتالمحـــافظ ونائ وطعنـــت مجموعـــة مـــن أعـــضاء مجـــالس وطعنـــت مجموعـــة مـــن أعـــضاء مجـــالس       ..المحـــافظ ونائ
مـة  قانون إلغـاء المجـالس الـذي اقـرە مجلـس النـواب أمـام المح مـة المحافظات  قانون إلغـاء المجـالس الـذي اقـرە مجلـس النـواب أمـام المح المحافظات 
عـــد  ع، و ـــت بهـــذا الموضـــ عـــدم ال ب  ـــس مـــة  ـــة، إال أن تعطـــل المح عـــد االتحاد ع، و ـــت بهـــذا الموضـــ عـــدم ال ب  ـــس مـــة  ـــة، إال أن تعطـــل المح االتحاد

ل لــــشك عـــــدم دســــتورة اســــتمرار عمـــــل ــــشك ــــة  مــــة االتحاد ــــد أقـــــرت المح عـــــدم دســــتورة اســــتمرار عمـــــل ها الجد ــــة  مــــة االتحاد ــــد أقـــــرت المح ها الجد
م قل ة غ المنتظمة ب ممجالس المحافظات واألقض قل ة غ المنتظمة ب   ..مجالس المحافظات واألقض

  
ع مجــــــالس المحافظــــــات ان  ــــــد  موضــــــ ع مجــــــالس المحافظــــــات ان الجد ــــــد  موضــــــ الجد
أصـــــــــــــــــــــــــــوات مثقفـــــــــــــــــــــــــــة هواءهـــــــــــــــــــــــــــا متحـــــــــــــــــــــــــــ أصـــــــــــــــــــــــــــوات مثقفـــــــــــــــــــــــــــة هواءهـــــــــــــــــــــــــــا متحـــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــة  ة عــــــــــــ المدن ارها محــــــــــــس ــــــــــــة ومتمــــــــــــدن،وأف ة عــــــــــــ المدن ارها محــــــــــــس ومتمــــــــــــدن،وأف

ـــدأت تطالـــب  ـــة  مقراط ـــدأت تطالـــب والد ـــة  مقراط مـــن مـــن » » ـــالتخلصـــالتخلص««والد
ة مجــــــــالس المحافظــــــــات معمجــــــــالس المحافظــــــــات مع ة تــــــــ َّأن العــــــــراقي َّأن العــــــــراقي ««تــــــــ

جمعـــون عـــ أن قـــانون مجـــالس المحافظـــات جمعـــون عـــ أن قـــانون مجـــالس المحافظـــات 
ة هــــــــــــــو الحلقــــــــــــــة الزائــــــــــــــدة  البنــــــــــــــاء  ة هــــــــــــــو الحلقــــــــــــــة الزائــــــــــــــدة  البنــــــــــــــاء واألقــــــــــــــض واألقــــــــــــــض

، وال أدري مــــــــــــــن ايـــــــــــــــن جــــــــــــــاء اجمـــــــــــــــاع ، وال أدري مــــــــــــــن ايـــــــــــــــن جــــــــــــــاء اجمـــــــــــــــاع »»اإلدارياإلداري
  العراقي هذا؟العراقي هذا؟

لة؟ لة؟أين  المش   أين  المش
 اإلطـــــــــــار الدســـــــــــتوري العـــــــــــام فـــــــــــان مجــــــــــــالس  اإلطـــــــــــار الدســـــــــــتوري العـــــــــــام فـــــــــــان مجــــــــــــالس 
المحافظــــــات  نمــــــوذج مــــــصغر عــــــن مجلــــــس المحافظــــــات  نمــــــوذج مــــــصغر عــــــن مجلــــــس 

ات أقــل واعــضاء م ــصالح ات أقــل واعــضاء مالنــواب  ــصالح نتخبــ مـــن نتخبــ مـــن النــواب 
ــــــــــة  ــــــــــة ابنــــــــــاء المحافظــــــــــة إلدارة شــــــــــؤونها، والمطال ابنــــــــــاء المحافظــــــــــة إلدارة شــــــــــؤونها، والمطال
ــــــــالتخلص مــــــــن مجــــــــالس المحافظــــــــات لــــــــسوء ــــــــالتخلص مــــــــن مجــــــــالس المحافظــــــــات لــــــــسوء 
ـــــة  لفتهــــا الماد ــــشار الفــــساد فيهــــا وت ـــــة عملهــــا وان لفتهــــا الماد ــــشار الفــــساد فيهــــا وت عملهــــا وان

ــــة  ه مــــع المطال ــــشا جــــب ان ي ــــة،  ان ــــة عــــ الم ه مــــع المطال ــــشا جــــب ان ي ــــة،  ان عــــ الم
خــدم  مــا  قـم  لمـان الــذي لــم  خــدم ـالتخلص مــن ال مــا  قـم  لمـان الــذي لــم  ـالتخلص مــن ال

، وآخرهـــــــا عـــــــدم ، وآخرهـــــــا عـــــــدم 22000055الــــــشعب والـــــــوطن منــــــذ الــــــشعب والـــــــوطن منــــــذ 
تمال النصاب ل تمال النصاب لا   ..حضور الجلساتحضور الجلساتا

ـل  زهـا عـ  جـب تع ل  ة التتجزأ  مقراط ـل الد زهـا عـ  جـب تع ل  ة التتجزأ  مقراط الد
ــــاة،  ــــل مجــــاالت العمــــل والح ات و  ــــاة، المــــست ــــل مجــــاالت العمــــل والح ات و  المــــست
قـــة  ات الناجحــة والعم مقراط قـــة و تجــارب الــد ات الناجحــة والعم مقراط و تجــارب الــد

ادارة ادارة  فــان مجــالس المحافظــات حلقــة مهمــة فــان مجــالس المحافظــات حلقــة مهمــة 
ــــة،  ــــة والوطن ــــة المحل ة اليوم اس ــــاة الــــس ــــة، الح ــــة والوطن ــــة المحل ة اليوم اس ــــاة الــــس الح
ــــة  مجــــاالت  ــــة  ممارســــة يوم مقراط ــــة  مجــــاالت والد ــــة  ممارســــة يوم مقراط والد

ضااا ة أ اة األ م والح ضالعمل والتعل ة أ اة األ م والح   . . لعمل والتعل
  

ـــــــــدكتاتورات  ـــــــــدكتاتورات والــــــــشعب العــــــــرا الــــــــذي ابــــــــت  والــــــــشعب العــــــــرا الــــــــذي ابــــــــت 
ــــة  مقراط ــــشدة ا د حتــــاج و لــــة الوقــــت،  ــــة ط مقراط ــــشدة ا د حتــــاج و لــــة الوقــــت،  ط
مــــا هــــو موجــــود  ــــست زائفــــة  ــــة حقــــا، ول ق مــــا هــــو موجــــود حق ــــست زائفــــة  ــــة حقــــا، ول ق حق

  ..اآلناآلن

  الديمقراطية . 
  ومجالس المحافظات   
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عـــــا مــــن المـــــادة  عـــــا مــــن المـــــادة لقــــد نـــــصت الفقــــرة را  مـــــن  مـــــن 112222لقــــد نـــــصت الفقــــرة را
قــــــــــانون انتخــــــــــاب ««الدســــــــــتور عــــــــــ ان الدســــــــــتور عــــــــــ ان  قــــــــــانون انتخــــــــــاب ُيــــــــــنظم  ُيــــــــــنظم 

ا امجلـــــــــس المحافظـــــــــة وصـــــــــالح ، وهنـــــــــا  ، وهنـــــــــا  »»تهتهمجلـــــــــس المحافظـــــــــة وصـــــــــالح
لة لةالمش   . . المش

لة  قـــانون مجـــالس المحافظـــات ذاتـــه،  لة  قـــانون مجـــالس المحافظـــات ذاتـــه، المـــش المـــش
لة العـــــــــراق مـــــــــع مجـــــــــالس المحافظـــــــــات  لة العـــــــــراق مـــــــــع مجـــــــــالس المحافظـــــــــات ومـــــــــش ومـــــــــش
وقانونهـــــــــــــــــا  ان القــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــنح األعــــــــــــــــــضاء وقانونهـــــــــــــــــا  ان القــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــنح األعــــــــــــــــــضاء 
مــستوى عــال  ـة  ف غ لدرجــة وظ ِالمنتخبـ تفــ مــستوى عــال ّ ـة  ف غ لدرجــة وظ ِالمنتخبـ تفــ ّ

اتـــــــــــب  ـــــــــــازات للـــــــــــسكن وم راتـــــــــــب عـــــــــــال وامت اتـــــــــــب ِو ـــــــــــازات للـــــــــــسكن وم راتـــــــــــب عـــــــــــال وامت ِو
ارات وتقاعــــد عــــال وحــــ خــــط  ــــات وســــ ارات وتقاعــــد عــــال وحــــ خــــط ٍوحما ــــات وســــ ٍوحما

ـــا خـــاص ال ـــا خـــاص الكه ـــاء، إضـــافة كه ه ـــاء، إضـــافة تنقطـــع عنـــه ال ه تنقطـــع عنـــه ال
ــــع  ــــــــــــــــرص الفــــــــــــــــــساد المــــــــــــــــــا  المــــــــــــــــــشار ــــع ا فــ ــــــــــــــــرص الفــــــــــــــــــساد المــــــــــــــــــا  المــــــــــــــــــشار ا فــ
ــــــــــــــشمل ذلــــــــــــــك  ــــــــــــــشمل ذلــــــــــــــك المطروحــــــــــــــة  المحافظــــــــــــــة، و المطروحــــــــــــــة  المحافظــــــــــــــة، و

ــــــــــــضا ة والنــــــــــــوا أ ــــــــــــضامجــــــــــــالس األقــــــــــــض ة والنــــــــــــوا أ ُوتــــــــــــتهم ُوتــــــــــــتهم ..مجــــــــــــالس األقــــــــــــض

انهــــــــــا  انهــــــــــا مجــــــــــالس المحافظــــــــــات  ــــــــــات ««مجــــــــــالس المحافظــــــــــات  ــــــــــات أحــــــــــد بوا أحــــــــــد بوا
الد الدالفـــــساد والهـــــدر المـــــا  الـــــ   1155، فهنـــــاك ، فهنـــــاك »»الفـــــساد والهـــــدر المـــــا  الـــــ

لـدي 112200مجلـس محافظـة ومجلـس محافظـة و لـدي  مجلـس  ) ) قــضاءقــضاء(( مجلـس 
ـــــــةنن(( مجلـــــــس محـــــــ  مجلـــــــس محـــــــ 440000و و  ـــــــةاح ـــــــستهلك مـــــــا ـــــــستهلك مـــــــا ) ) اح

 مليـــــــــــون دوالر أمـــــــــــ كرواتـــــــــــب  مليـــــــــــون دوالر أمـــــــــــ كرواتـــــــــــب 118800قـــــــــــارب قـــــــــــارب 
حـــــــــسب  ا،  ــــــــات ونفقـــــــــات اخـــــــــرى ســـــــــن حـــــــــسب وحما ا،  ــــــــات ونفقـــــــــات اخـــــــــرى ســـــــــن وحما

ة ةتقارر صحف   ..تقارر صحف
  

ة ة الدنمارك ة التج ة الدنمارك   :: التج
  
ـــــع ســـنوات  -- ـــل أر ـــات المـــدن  ـــــع ســـنوات   تجـــري انتخا ـــل أر ـــات المـــدن   تجـــري انتخا

ـــــــــدأ عمـــــــــل المجلـــــــــس  ، و ن الثـــــــــا ـــــــــ ـــــــــدأ عمـــــــــل المجلـــــــــس شـــــــــهر  ، و ن الثـــــــــا ـــــــــ شـــــــــهر 
ة د منذ اليوم األول للسنة التال ةالجد د منذ اليوم األول للسنة التال   ..الجد

ــــل مدينــــة مجلــــ-- تخــــب  ــــل مدينــــة مجلــــ ت تخــــب  سا لهــــا حــــسب عــــدد سا لهــــا حــــسب عــــدد  ت
تخـب المجلـس المنتخـب محافظــا  ان، و تخـب المجلـس المنتخـب محافظــا ُالـس ان، و ُالـس

ـــــذي للمجلـــــس  كـــــون المـــــسؤول التنف ـــــذي للمجلـــــس للمدينـــــة  كـــــون المـــــسؤول التنف للمدينـــــة 
  ..صفة موظفصفة موظف

كــــون عملهــــم تطــــو -- ــــا اعــــضاء المجلــــس  كــــون عملهــــم تطــــو   ــــا اعــــضاء المجلــــس   
ـــــــــة  ـــــــــه اجـــــــــور أو رواتـــــــــب، وال أ أخـــــــــذون عل ـــــــــة وال  ـــــــــه اجـــــــــور أو رواتـــــــــب، وال أ أخـــــــــذون عل وال 

ازات اخرى ازات اخرىامت   ..امت
ـــــــل مــــــــن أقـــــــام لمــــــــدة ثـــــــالث ســــــــنوات -- حـــــــق ل ـــــــل مــــــــن أقـــــــام لمــــــــدة ثـــــــالث ســــــــنوات   حـــــــق ل  

شــــــح و شــــــح ومتواصـــــلة  الــــــدنمارك ال ت  متواصـــــلة  الــــــدنمارك ال ت  التــــــص التــــــص
س  الدنمارك ط التج ات، دون  س  الدنماركاالنتخا ط التج ات، دون    ..االنتخا

ــات مجــالس المـــدن -- ة المــشاركة  انتخا ــس ــات مجــالس المـــدن   ة المــشاركة  انتخا ــس  
ا ا األع  اور   .. األع  اور

ة عـــــــــــام -- ـــــــــــات األخـــــــــــ ة عـــــــــــام   االنتخا ـــــــــــات األخـــــــــــ انـــــــــــت 22001177  االنتخا انـــــــــــت    
عمـــــر  منـــــصب محــــافظ  عمـــــر أصــــغر مـــــن فــــازت  منـــــصب محــــافظ    2244أصــــغر مـــــن فــــازت 
عمــــر  عمــــر عامــــا، وأصــــغر عــــضو مجلــــس مدينــــة    1188عامــــا، وأصــــغر عــــضو مجلــــس مدينــــة 

  ..عاماعاما
ـــــــان  الغالـــــــب ـــــــان  الغالـــــــب محافظـــــــات العـــــــراق   تعيـــــــ  تعيـــــــ  محافظـــــــات العـــــــراق 

عـــــــــــــد  منــــــــــــصب المحــــــــــــافظ، و اط  عـــــــــــــد ضــــــــــــ منــــــــــــصب المحــــــــــــافظ، و اط    22000033ضــــــــــــ
اع األحزاب المتنفذة ع المنصب،  اع األحزاب المتنفذة ع المنصب، نالحظ  نالحظ 
س مجلـــس  ختلـــف المحـــافظ مـــع رئـــ ا مـــا  س مجلـــس وكثـــ ختلـــف المحـــافظ مـــع رئـــ ا مـــا  وكثـــ

 ، ـــــ ق أ ـــــ ، المحافظـــــة حـــــول مـــــن  ـــــ ق أ ـــــ ة ((المحافظـــــة حـــــول مـــــن  ـــــ ة  ال ـــــ  ال
و  اح الـ س مجلس المحافظة ص و اختلف رئ اح الـ س مجلس المحافظة ص اختلف رئ
ـــــــم  اوي، األول ح ـــــــم ُمـــــــع المحـــــــافظ ماجـــــــد النـــــــ اوي، األول ح ُمـــــــع المحـــــــافظ ماجـــــــد النـــــــ

الجمل ا  الجمل ا ُوسجن والثا هرب  اُوسجن والثا هرب  ال ااس ال   ))..اس
ــــــــــــــالتخلص مــــــــــــــن مجــــــــــــــالس  ــــــــــــــة  ــــــــــــــالتخلص مــــــــــــــن مجــــــــــــــالس وتــــــــــــــأ المطال ــــــــــــــة  وتــــــــــــــأ المطال
أنهــا دعــوة إلعــادة التعيــ  ــدو و أنهــا دعــوة إلعــادة التعيــ المحافظــات لت ــدو و المحافظــات لت
ـــــــر  ــــــل مــــــن؟ وز ، ومــــــن ق ـــــــر المركــــــزي للمحــــــافظ ــــــل مــــــن؟ وز ، ومــــــن ق المركــــــزي للمحــــــافظ
س الــــــوزراء او مجلــــــس النــــــواب  ــــــة أو رئــــــ س الــــــوزراء او مجلــــــس النــــــواب الداخل ــــــة أو رئــــــ الداخل

ـــــــق التحاصـــــــص؟ ـــــــق التحاصـــــــص؟عـــــــن ط و نفـــــــس االتجـــــــاە و نفـــــــس االتجـــــــاە     عـــــــن ط
ـم  ـل نظـام الح ـم جب التصدي لطروحات تح ـل نظـام الح جب التصدي لطروحات تح

ـــــدع ـــــدعمــــن برلمـــــا ا رئــــا  وى فــــساد مجلـــــس وى فــــساد مجلـــــس مــــن برلمـــــا ا رئــــا 
حمــــــل نفــــــس المخــــــاطر، لــــــذلك  حمــــــل نفــــــس المخــــــاطر، لــــــذلك النــــــواب، فهــــــو  النــــــواب، فهــــــو 
جــــب العمــــل عــــ تطهــــ مجلــــس النــــواب مــــن جــــب العمــــل عــــ تطهــــ مجلــــس النــــواب مــــن 
خـدم الـشعب  ـد ان  شح مـن ي ازات، لي خـدم الـشعب االمت ـد ان  شح مـن ي ازات، لي االمت

قدر مقبول من الراتب قدر مقبول من الراتبحقا و   ..حقا و
مقـــــرا  لـــــدا د كـــــون العـــــراق  ـــــد ان  مقـــــرا عنـــــدما ن لـــــدا د كـــــون العـــــراق  ـــــد ان  عنـــــدما ن
طيئــة لبنائهــا عــ  خطــوات ولــو  ــدأ  طيئــة لبنائهــا عــ علينــا أن ن خطــوات ولــو  ــدأ  علينــا أن ن

لنــــــا اســـــاس صــــــحيح، وهـــــذا مــــــاال اســـــاس صــــــحيح، وهـــــذا مــــــاال  لنــــــا يتحقـــــق  ج يتحقـــــق  ج
ال قادمة ع األقل ال قادمة ع األقلالحا وثالثة أج   . . الحا وثالثة أج

اب  ـــة وشـــ مقراط ـــة والد اب وعــ األحـــزاب المدن ـــة وشـــ مقراط ـــة والد وعــ األحـــزاب المدن
ــــــازات  لغــــــاء الرواتــــــب واالمت ــــــة ب ن المطال ــــــازات ـــــ لغــــــاء الرواتــــــب واالمت ــــــة ب ن المطال ـــــ
كــــــون األعــــــضاء متطــــــوع  لفــــــة، و اهظــــــة ال كــــــون األعــــــضاء متطــــــوع ال لفــــــة، و اهظــــــة ال ال
لخدمة ابناء محافظاتهم مجانا، واقدر ان هـذە لخدمة ابناء محافظاتهم مجانا، واقدر ان هـذە 
ــــــن المحافظــــــة  ــــــة لــــــن تتحقــــــق اآلن، ول ــــــن المحافظــــــة المطال ــــــة لــــــن تتحقــــــق اآلن، ول المطال

ـشذبيها مـن فـرص عع ـة و مقراط ة الد ل ـشذبيها مـن فـرص  اله ـة و مقراط ة الد ل  اله
ـــة  ق ـــة حق مقراط ـــق نحـــو د ـــة الفـــساد، هـــو الط ق ـــة حق مقراط ـــق نحـــو د الفـــساد، هـــو الط

ل ال المستق لألج ال المستق   ..ألج
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ـــــدا  هـــــذە الموضـــــوعة علينـــــا معرفـــــة ان موضـــــوعة االنتفاضـــــات  ـــــل ال ـــــدا  هـــــذە الموضـــــوعة علينـــــا معرفـــــة ان موضـــــوعة االنتفاضـــــات ق ـــــل ال ق

ات الفكــــر الماركــــ  ك الســــ لم عنهــــا معظــــم  ات الفكــــر الماركــــ المــــسلحة الــــ يــــت ك الســــ لم عنهــــا معظــــم  نــــادرة نــــادرة , , المــــسلحة الــــ يــــت
عـــــد انتهــــــاء الحـــــدوث  ظـــــل التطـــــورالحـــــدوث  ظـــــل التطـــــور عـــــد انتهــــــاء ات الـــــ شـــــهدها العـــــالم خـــــصوصا  ات الـــــ شـــــهدها العـــــالم خـــــصوصا 

ــــة اواســــط االرعينـــــات مــــن القــــرن المــــا وتطـــــور  ــــة الثان ــــة اواســــط االرعينـــــات مــــن القــــرن المــــا وتطـــــور الحــــرب العالم ــــة الثان الحــــرب العالم
ا لهــا  ــان االتحــاد الــسوفي الــداعم اال ا لهــا ســحرــات التحــرر الــوط الــ  ــان االتحــاد الــسوفي الــداعم اال , , ســحرــات التحــرر الــوط الــ 

تعمارة ا اشــــــــاعة مفهــــــــوم  ــــــــات اال ــــــــات والحر ال ســــــــفقـــــــد عمــــــــدت اإل تعمارة ا اشــــــــاعة مفهــــــــوم م ــــــــات اال ــــــــات والحر ال ســــــــفقـــــــد عمــــــــدت اإل م
ـــــــــل حركــــــــة تحــــــــرر ـــــــــل حركــــــــة تحــــــــرراالرهــــــــاب ولــــــــصقها    وطـــــــــ تحمــــــــل الــــــــسالح بوجـــــــــه  وطـــــــــ تحمــــــــل الــــــــسالح بوجـــــــــه االرهــــــــاب ولــــــــصقها  

تعمار  تعمار ســـاال لـــدان المـــستعمرة, , ســـاال ـــة للتـــدخل العـــسكري لل ان ـــيح اال لـــدان المـــستعمرةمممـــا ي ـــة للتـــدخل العـــسكري لل ان ـــيح اال , , مممـــا ي
ـــا  ا و لي ع منهـــا تجـــ ســـور ـــدة حـــول هـــذا الموضـــ ـــا وهنـــاك تجـــارب عد ا و لي ع منهـــا تجـــ ســـور ـــدة حـــول هـــذا الموضـــ وهنـــاك تجـــارب عد

ات اخـــرى لم عنـــه  مناســـ ع اخـــر ممكـــن ان نـــت ات اخـــرىوهـــذا موضـــ لم عنـــه  مناســـ ع اخـــر ممكـــن ان نـــت نـــه يبـــ , , وهـــذا موضـــ نـــه يبـــ ل ل
ــ ــشار الــسالح ومل حــدث  ظــل ان مكــن ان  ــالمــأل الــذي  ــشار الــسالح ومل حــدث  ظــل ان مكــن ان  الم المــأل الــذي  ات اال الم ســش ات اال ســش

ا  ا الس   . . الس
  

نعود ا االنتفاضة وموضوعات لين حول نعود ا االنتفاضة وموضوعات لين حول 
عمــــــم لينــــــ  ــــــث  ة واالنتفاضــــــة ح عمــــــم لينــــــ الماركــــــس ــــــث  ة واالنتفاضــــــة ح الماركــــــس
ضـــــــــــــــمن منظومـــــــــــــــة متناســـــــــــــــقة اراء مـــــــــــــــاركس ضـــــــــــــــمن منظومـــــــــــــــة متناســـــــــــــــقة اراء مـــــــــــــــاركس 

وهـــــو وهـــــو , , وانجلـــــس حـــــول االنتفاضـــــة المـــــسلحةوانجلـــــس حـــــول االنتفاضـــــة المـــــسلحة
ــــــــضع خطــــــــا واضــــــــحا وفاصــــــــال بــــــــ موقــــــــف ــــــــضع خطــــــــا واضــــــــحا وفاصــــــــال بــــــــ موقــــــــف 
لــة مــن  لــة مــن الماركـسي مــن االنتفاضــة وحفنـة قل الماركـسي مــن االنتفاضــة وحفنـة قل

ن م نالمت م   ..المت
عتــــــــــــــــــ ان الــــــــــــــــــ عتــــــــــــــــــ ان الــــــــــــــــــو ا لنجــــــــــــــــــاح و ا لنجــــــــــــــــــاح ســــــــــــــــــضامن اال ســــــــــــــــــضامن اال

ــــل الــــشعب  ــــل الــــشعب االنتفاضـــة هــــو الــــدعم لهـــا مــــن ق االنتفاضـــة هــــو الــــدعم لهـــا مــــن ق
ە وكــــــــذلك النهــــــــوض الثــــــــوري ە وكــــــــذلك النهــــــــوض الثــــــــوريــــــــا واســــــــاس واســــــــاس , , ــــــــا

حــدث  تلــك اللحظــة  ــ ان  حــدث  تلــك اللحظــة االنتفاضــة ي ــ ان  االنتفاضــة ي

ـــشاط الفئـــات  ـــة عنـــدما يتـــضح ان  ـــشاط الفئـــات االنعطاف ـــة عنـــدما يتـــضح ان  االنعطاف
ة من الشعب  اوجه  ع ة من الشعب  اوجه الطل ع   . . الطل

ــ  ــارل مــاركس االنتفاضــة فنــا وانــه ي ــ اعتــ  ــارل مــاركس االنتفاضــة فنــا وانــه ي اعتــ 
قـدما مـن نجـاح ا قـدما مـن نجـاح ا احراز نجـاح اول والمـ احراز نجـاح اول والمـ 

, , نجـــــــــاح دون وقـــــــــوف الهجـــــــــوم عـــــــــ العـــــــــدونجـــــــــاح دون وقـــــــــوف الهجـــــــــوم عـــــــــ العـــــــــدو
عتمـــــــــــــــــد المنتفـــــــــــــــــضون تتـــــــــــــــــابع  جـــــــــــــــــب ان  عتمـــــــــــــــــد المنتفـــــــــــــــــضون تتـــــــــــــــــابع ف جـــــــــــــــــب ان  ف
االنتـــــــصارات عـــــــ الحكومـــــــة ورفـــــــع ســـــــقوف االنتـــــــصارات عـــــــ الحكومـــــــة ورفـــــــع ســـــــقوف 
ــــــان  ــــــاي منهــــــا حــــــ وان  ــــــان مطــــــالبهم والظفــــــر  ــــــاي منهــــــا حــــــ وان  مطــــــالبهم والظفــــــر 
ــــــــا عــــــــ  جاب عكــــــــس مـــــــردودا ا طا ألنــــــــه  ــــــــا عــــــــ ـــــــس جاب عكــــــــس مـــــــردودا ا طا ألنــــــــه  ـــــــس

ــــــــــــــــات المنتفــــــــــــــــض ــــــــــــــــات المنتفــــــــــــــــضمعن جــــــــــــــــب عـــــــــــــــــ , , معن جــــــــــــــــب عـــــــــــــــــ اذ  اذ 
ـــة  ع قـــة الطل ـــة االنتفاضـــة ان تعتمـــد عـــ الط ع قـــة الطل االنتفاضـــة ان تعتمـــد عـــ الط

  الماركسية . 
  نتفاضة واإل
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ــــا عــــ النهــــوض الثــــوري عنــــد , , اوالاوالهــــذا هــــذا  ــــا عــــ النهــــوض الثــــوري عنــــد وثان وثان
ــــخ , , الـــــــــــشعبالـــــــــــشعب ــــخ واالنعطـــــــــــاف الحاســـــــــــم  تـــــــــــار واالنعطـــــــــــاف الحاســـــــــــم  تـــــــــــار

ــشاط الـــصفوف  لــغ  ــشاط الـــصفوف الثــورة الــصاعدة حــ ي لــغ  الثــورة الــصاعدة حــ ي
المتقدمــــة مــــن الــــشعب ذروتــــه والــــضعف  المتقدمــــة مــــن الــــشعب ذروتــــه والــــضعف  

داء ع اشدە داء ع اشدەعصفوف اال   . . عصفوف اال
ولــ ال نقـــع  متاهــة المـــصطلحات اعتمـــاد ولــ ال نقـــع  متاهــة المـــصطلحات اعتمـــاد 
ة  ــــــــــات الماركــــــــــس ة النهــــــــــوض الثــــــــــوري  االدب ــــــــــات الماركــــــــــس النهــــــــــوض الثــــــــــوري  االدب

ـــة ختلـــف عـــن اللحظـــة الثوختلـــف عـــن اللحظـــة الثو ـــة ر ـــث تعـــرف , , ر ـــث تعـــرف ح ح
ـــة  ة الزمن ـــة اللحظـــة  المعجـــم عـــ انهـــا الفـــ ة الزمن اللحظـــة  المعجـــم عـــ انهـــا الفـــ

ـــــــــــل الحـــــــــــدث ـــــــــــة ق ة المرتق ـــــــــــل الحـــــــــــدثالقـــــــــــص ـــــــــــة ق ة المرتق مكـــــــــــن مكـــــــــــن , , القـــــــــــص
ــــــة الـــــــ  تفادة مــــــن هـــــــذە اللحظــــــة الثور ــــــة الـــــــ ســــــاال تفادة مــــــن هـــــــذە اللحظــــــة الثور ســــــاال
سارة و  ل االحزاب ال شها الشعب من ق سارة و ع ل االحزاب ال شها الشعب من ق ع
ــــــــــة للمــــــــــ  اهــــــــــداف  ة والتقدم ــــــــــة للمــــــــــ  اهــــــــــداف الـــــــــشيوع ة والتقدم الـــــــــشيوع

ـف . . االنتفاضةاالنتفاضة ـف اذن ما هو الوضـع الثـوري وك اذن ما هو الوضـع الثـوري وك
ـــــشا؟  ـــــشا؟ ي ا للثـــــورة الــــــذي ان القـــــانونان القـــــانون. . ي ا للثـــــورة الــــــذي ســـــ اال ســـــ اال

ــــــــل االنتفاضــــــــات  ـــــــه  رهنــــــــت عل ــــــــل االنتفاضــــــــات صـــــــادقت و ـــــــه  رهنــــــــت عل صـــــــادقت و
والثـــــورات يتمثـــــل  كـــــون الـــــشعوب ادركـــــت والثـــــورات يتمثـــــل  كـــــون الـــــشعوب ادركـــــت 
مـــــــــــة وان  قــــــــــة القد الط ش  مـــــــــــة وان اســــــــــتحالة العــــــــــ قــــــــــة القد الط ش  اســــــــــتحالة العــــــــــ

ـــــــــالتغي ـــــــــالتغيتطالـــــــــب  ـــــــــه ال الحكومـــــــــة واال , , تطالـــــــــب  ـــــــــه ال الحكومـــــــــة واال وعل وعل
قـــــــــــة  الط ش  قـــــــــــة الـــــــــــشعوب قـــــــــــادرة عـــــــــــ العـــــــــــ الط ش  الـــــــــــشعوب قـــــــــــادرة عـــــــــــ العـــــــــــ

مة مةالقد مات , , القد ا مكن تطبيق قانون ال مات وهنا  ا مكن تطبيق قانون ال وهنا 
ـــــــــــة الـــــــــــ تـــــــــــؤدي ا ت م ـــــــــــة الـــــــــــ تـــــــــــؤدي ا تال م ـــــــــــةال ات نوع ـــــــــــةغيـــــــــــ ات نوع , , غيـــــــــــ

لـــــــــــــدان جـــــــــــــراء  ــــــــــــشهدها ال مــــــــــــات الـــــــــــــ  ا لـــــــــــــدان جـــــــــــــراء ال ــــــــــــشهدها ال مــــــــــــات الـــــــــــــ  ا ال
ــــة وحــــ  ة واالجتماع اسات االقتــــصاد ــــة وحــــ الــــس ة واالجتماع اسات االقتــــصاد الــــس

ــــــــــــة  ــــــــــــة الثقاف ــــــــــــة((الثقاف اله طــــــــــــة  ــــــــــــةالمرت اله طــــــــــــة  ئة  ) ) المرت ئة  الــــــــــــس الــــــــــــس
ــــــة المطــــــاف ا انفجــــــار  ــــــة المطــــــاف ا انفجــــــار االدارة تــــــؤدي  نها االدارة تــــــؤدي  نها
لـــــــة  لـــــــة الجمـــــــاه مـــــــن جهـــــــة ومـــــــن الجهـــــــة المقا الجمـــــــاه مـــــــن جهـــــــة ومـــــــن الجهـــــــة المقا
ســـــــــوء وعـــــــــدم تمكـــــــــن الحكومـــــــــات مـــــــــن ادارة ســـــــــوء وعـــــــــدم تمكـــــــــن الحكومـــــــــات مـــــــــن ادارة 

قا ـان سـا ما  قاالوضع  ـان سـا ما  ف لينـ انـه مـا مـا . . الوضع  ف لينـ انـه ـض ـض
ة شاملة ام ثورة دون ازمة قوم ل ق ة شاملةستح ام ثورة دون ازمة قوم ل ق   ..ستح

لغ  عة ت لة زادة  لغ من اعراض اي ثورة اص عة ت لة زادة  من اعراض اي ثورة اص
ــــــل وحــــــ مائــــــة ضــــــعف   ة اضــــــعاف  ــــــل وحــــــ مائــــــة ضــــــعف  عــــــ ة اضــــــعاف  عــــــ

ممــــا ممــــا , , حجــــم الجمــــاه المــــضطهدة والعاملــــةحجــــم الجمــــاه المــــضطهدة والعاملــــة
جعـــــــــــل مـــــــــــن الـــــــــــسهل  جعـــــــــــل مـــــــــــن الـــــــــــسهل ـــــــــــضعف الحكومـــــــــــة و ـــــــــــضعف الحكومـــــــــــة و

ـــــك الـــــصحيح  , , اســـــقاطهااســـــقاطها ـــــدل التكت ـــــك الـــــصحيح  وهنـــــا  ـــــدل التكت وهنـــــا 

ام والمعروف ام والمعروفمالم دائما ا اال الـ مالم دائما ا اال الـ   تفـوق تفـوق (( 
ــــصفها دانتــــون وهــــو واحــــد ) ) المعنــــويالمعنــــوي ــــصفها دانتــــون وهــــو واحــــد الــــذي  الــــذي 

ــــخ   ـــ المعلمـــ الـــذين عـــرفهم التـــار ــــخ  مـــن ا ـــ المعلمـــ الـــذين عـــرفهم التـــار مـــن ا
ـــــــــك الثـــــــــوري  ـــــــــك الثـــــــــوري التكت ـــــــــضا, , الجـــــــــرأةالجـــــــــرأة  --التكت ـــــــــضاالجـــــــــرأة ا , , الجـــــــــرأة ا

ـــدا  ـــدا الجـــرأة ا ـــد ان تـــدرك   --الجـــرأة ا ـــام ثـــورة ال  ـــد ان تـــدرك اذن لق ـــام ثـــورة ال  اذن لق
ـــــــــــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــــات المهمـــــــــــــــــــــشة  ـــــــــــــال وغالب ـــــــــــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــــات المهمـــــــــــــــــــــشة العمــــــــ ـــــــــــــال وغالب العمــــــــ

ــــا ق ــــاوالمــــسحوقة ط ق ــــشط , , والمــــسحوقة ط ن وال ــــشط والمفكــــ ن وال والمفكــــ
ا ان االنتفاضـــــــــــة  اســـــــــــ ا ان االنتفاضـــــــــــة س اســـــــــــ ـــــــــــة وعلـــــــــــيهم س ـــــــــــة وعلـــــــــــيهم ور ور

  . . الموت من اجلها الموت من اجلها 
وط حدوث االنتفاضة الناجحة  وط حدوث االنتفاضة الناجحة اذن      --::اذن 

   ة ع قة الطل كون مع الحزب الط ة ان  ع قة الطل كون مع الحزب الط   ان 
   ـــــشمل النهـــــوض الثـــــوري الـــــشعب ـــــشمل النهـــــوض الثـــــوري الـــــشعب ان  ان 

ە  ە ا   ا
    ا ات ذات المـــــــــدى الـــــــــس ـــــــــذ ا  تذ ات ذات المـــــــــدى الـــــــــس ـــــــــذ تذ

  صفوف الحكومة صفوف الحكومة 
   ــة الحاســمة ــة الحاســمة لحظــة االنعطافــة التارخ لحظــة االنعطافــة التارخ

ــــخ الثورة  ــــخ الثورة  تار    تار
  

  د الــو د الــوعــض التجــارب عــ الــصع ط ط عــض التجــارب عــ الــصع
  والعال والعال 

ـــــانون  ــــة  ـــــانون ووث ــــة    11990077وو11990055ثـــــور ثـــــور  ,  , 11994488ووث
ا  ا  روس ة , ,  روس ل ة الش ة التج ل ة الش   التج

   انون ة  انون وث ة      11994488وث
انون واحدة مـن االنتفاضـات الناجحـة  ة  انون واحدة مـن االنتفاضـات الناجحـة وث ة  وث
ـــم  ـــان الح ـــة ا تها الجمـــاه العراق ـــم الـــ كـــس ـــان الح ـــة ا تها الجمـــاه العراق الـــ كـــس

ارتهـــــــــا  , , الملــــــــ للعــــــــراقالملــــــــ للعــــــــراق ارتهـــــــــا  فقــــــــد انطلقــــــــت  فقــــــــد انطلقــــــــت 
ال شاركت فيها ال شاركت فيها 11994488انون الثا من عام انون الثا من عام 

واســعة مــن الــشعب العــرا بــ عمــال واســعة مــن الــشعب العــرا بــ عمــال فئـات فئـات 
اسات  ـــــــــــــة الرافـــــــــــــض للـــــــــــــس اسات وفالحـــــــــــــ وطل ـــــــــــــة الرافـــــــــــــض للـــــــــــــس وفالحـــــــــــــ وطل
عتهـــــــا حكومـــــــة صـــــــالح جــــــــ  عتهـــــــا حكومـــــــة صـــــــالح جــــــــ الجـــــــائرة الـــــــ ات الجـــــــائرة الـــــــ ات

ت مـع حكومـة , , آنذاك آنذاك  ئة الص ت مـع حكومـة ومعاهدة س ئة الص ومعاهدة س
طــا  طــا االنتــداب ال الــشارع العــرا , , االنتــداب ال الــشارع العــرا مــا دفــع  مــا دفــع 

ة اسقاط حكومة  غ ة اسقاط حكومة للخروج ضد المعاهدة  غ للخروج ضد المعاهدة 
انـة مهمـة , , االحتالل االحتالل  ـانون تحتـل م ـة  انـة مهمـة وث ـانون تحتـل م ـة    وث

ث كونهـــــــــــــا احــــــــــــــدى  ــــخ العـــــــــــــراق الحــــــــــــــد ث كونهـــــــــــــا احــــــــــــــدى تـــــــــــــار ــــخ العـــــــــــــراق الحــــــــــــــد تـــــــــــــار



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االنتفاضـــــــــــــــــات الثالثـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــ اســـــــــــــــــتطاعت االنتفاضـــــــــــــــــات الثالثـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــ اســـــــــــــــــتطاعت 
الجمـــــــاه ان تفـــــــرض نفـــــــسها عـــــــ الـــــــسلطة الجمـــــــاه ان تفـــــــرض نفـــــــسها عـــــــ الـــــــسلطة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــسقطها  ـــــــــــــــــــــــــــــــسقطها و ـــــــــــــــــــــــــــــــانون , , و ـــــــــــــــــــــــــــــــانون و انتفاضـــــــــــــــــــــــــــــــة  و انتفاضـــــــــــــــــــــــــــــــة 
وانتفاضـــة وانتفاضـــة   11995522وانتفاضــة الفالحـــ وانتفاضــة الفالحـــ 11994488

ن  ن ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة  ,  , 22001199ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة ولألحــــــــــــــــــــــــزاب الوطن ولألحــــــــــــــــــــــــزاب الوطن
ــــــة دور كبــــــ ومعنــــــوي لعبتــــــه   مقراط ــــــة دور كبــــــ ومعنــــــوي لعبتــــــه  والد مقراط والد

االحــزاب هــو االحــزاب هــو هــذە االنتفاضــة عــ راس هــذە هــذە االنتفاضــة عــ راس هــذە 
ــــــــــت . . الحـــــــــزب الــــــــــشيو العـــــــــرا الحـــــــــزب الــــــــــشيو العـــــــــرا  ــــــــــت وقــــــــــد طال وقــــــــــد طال

عــــــــــــدد مــــــــــــن المطالــــــــــــب و  عــــــــــــدد مــــــــــــن المطالــــــــــــب و االنتفاضــــــــــــة    --11االنتفاضــــــــــــة 
الخـــروج مـــن الخـــروج مـــن   --22اســـقاط حكومـــة صـــالح جـــ اســـقاط حكومـــة صـــالح جـــ 

غــداد  غــداد حلــف  أســعار مقبولــة   --33حلــف  أســعار مقبولــة تــوف الخــ  تــوف الخــ 
ـــــــة لألحـــــــزاب واالتحـــــــادات    --44 ـــــــة لألحـــــــزاب واالتحـــــــادات  اتاحــــــة الح اتاحــــــة الح

ل  ـــشك ل ال ـــشك اســـتطاعت االنتفاضـــة ان تحقـــق اســـتطاعت االنتفاضـــة ان تحقـــق . . ال
خــــ خــــ ــــل المطالــــب االنفــــة عــــدى المطلــــب االــــل المطالــــب االنفــــة عــــدى المطلــــب اال

لـــم يتحقـــق حـــ ثـــورة الرابـــع عـــ مـــن تمـــوز لـــم يتحقـــق حـــ ثـــورة الرابـــع عـــ مـــن تمـــوز 
11995588 .  .   

   ا   11990077وو11990055ثور ثور ا  روس    روس
ــــــــــة  ة اول ثـــــــــورة برجواز ــــــــــة تعـــــــــد الثـــــــــورة الروســـــــــ ة اول ثـــــــــورة برجواز تعـــــــــد الثـــــــــورة الروســـــــــ
ــــــــــــة  مــــــــــــشاركة جماه ت  ــــــــــــة تمــــــــــــ مقراط ــــــــــــة د مــــــــــــشاركة جماه ت  ــــــــــــة تمــــــــــــ مقراط د
ائــح المجتمــع الـــرو  ــل  ائــح المجتمــع الـــرو واســعة شــملت  ــل  واســعة شــملت 
ــة ومثقفــ  ــة ومثقفــ مــن فالحــ وعمــال وجنــود وطل مــن فالحــ وعمــال وجنــود وطل
ـــــة بهـــــدف اقامـــــة  جواز قـــــة ال ـــــة بهـــــدف اقامـــــة ا جانــــب الط جواز قـــــة ال ا جانــــب الط

ـــــــة نن حقـــــــق لهـــــــا الح ـــــــد  ـــــــة ظـــــــام اجتمـــــــا جد حقـــــــق لهـــــــا الح ـــــــد  ظـــــــام اجتمـــــــا جد
عـــــــــالوة عـــــــــ ذلـــــــــك ان تحقيـــــــــق عـــــــــالوة عـــــــــ ذلـــــــــك ان تحقيـــــــــق , , والمـــــــــساواةوالمـــــــــساواة

ا  هــذە الثــورة تمثــل نقطــة  ا  هــذە الثــورة تمثــل نقطــة النجــاح الــس النجــاح الــس
ة  العمـــل  اس ة الـــس ـــساب الخـــ ـــة ال ة  العمـــل دا اس ة الـــس ـــساب الخـــ ـــة ال دا

ة ا ةشــالثــوري الالحــق وصــوال ا اال ا فهــذە فهــذە , , شــالثــوري الالحــق وصــوال ا اال
ا  ــــخ روســــ ة  تــــار ا الثــــورة تعــــد انعطافــــة كبــــ ــــخ روســــ ة  تــــار الثــــورة تعــــد انعطافــــة كبــــ

الهــــدف الهــــدف ــــالرغم مــــن عــــدم تمكنهــــا مــــن انجــــاز ــــالرغم مــــن عــــدم تمكنهــــا مــــن انجــــاز 
احـــــــة  ات الماثـــــــل آنـــــــذاك وهـــــــو اال طاال احـــــــة ســـــــ ات الماثـــــــل آنـــــــذاك وهـــــــو اال طاال ســـــــ

ي ــــــ يالنظــــــام الق ــــــ انــــــت تلــــــك الثــــــورة , , النظــــــام الق انــــــت تلــــــك الثــــــورة لقــــــد  لقــــــد 
الناجمــــــــة عــــــــن الظــــــــروف الملموســــــــة لتطــــــــور الناجمــــــــة عــــــــن الظــــــــروف الملموســــــــة لتطــــــــور 

ن ا التـــار  مـــستهل القـــرن العـــ نروســـ ا التـــار  مـــستهل القـــرن العـــ , , روســـ
دة وال شك  دة وال شك ثورة ف مـا اسـلفنا تعتـ .. .. ثورة ف مـا اسـلفنا تعتـ و  و 

للمجتمــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــرو مهــــــــــــــــــدت للمجتمــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــرو مهــــــــــــــــــدت ) ) بروفــــــــــــــــــة بروفــــــــــــــــــة ( ( 

ر ت رللجماه انجاح ثورة ا ت عـد فف  11991177للجماه انجاح ثورة ا عـد ما  ما 
..  
  

   ة ل ة الش ة التج ل ة الش   التج
خ " "  ــــ ــــش  خ ســــنجعل اقتــــصاد  ــــ ــــش  هــــذا مــــا هــــذا مــــا " " ســــنجعل اقتــــصاد 

عـــــــد فـــــــوز  كـــــــسون  س اال ن عـــــــد فـــــــوز مـــــــقالـــــــة الـــــــرئ كـــــــسون  س اال ن مـــــــقالـــــــة الـــــــرئ
س المنتخــــــــــــب س المنتخــــــــــــبالــــــــــــرئ ــــــــــــق الجبهـــــــــــــة   الــــــــــــرئ ــــــــــــق الجبهـــــــــــــة عـــــــــــــن ط عـــــــــــــن ط

م عــــــــــام  ــــــــــالح ة ســــــــــلفادور الينــــــــــدي  م عــــــــــام الــــــــــشعب ــــــــــالح ة ســــــــــلفادور الينــــــــــدي  الــــــــــشعب
ـة , , 11997700 ك ـات اال ـان الوال ـة ممكن القـول  ك ـات اال ـان الوال ممكن القـول 

س الماركــــــــــــــــ  س الماركــــــــــــــــ نجحــــــــــــــــت  افــــــــــــــــشال الــــــــــــــــرئ نجحــــــــــــــــت  افــــــــــــــــشال الــــــــــــــــرئ
عــــــــــد ذلـــــــــك , , المنتخـــــــــبالمنتخـــــــــب عــــــــــد ذلـــــــــك ومهـــــــــدت  النقــــــــــالب النقــــــــــالب ومهـــــــــدت 

ه عــــام  نوشــــ ال ب ــــادة الجــــ ه عــــام ق نوشــــ ال ب ــــادة الجــــ ضــــمن ضــــمن   11997733ق
عـــد اشـــعال ازمــــة  ونـــدور  ال ت  ـــة ســـم عـــد اشـــعال ازمــــة عمل ونـــدور  ال ت  ـــة ســـم عمل
ة  ة االحتجاجـــــات وتـــــردي االوضـــــاع االقتـــــصاد االحتجاجـــــات وتـــــردي االوضـــــاع االقتـــــصاد

ــــش ــــش ال عــــد , ,  ال عــــد و ســــنوات مــــن الخــــوف ســــنوات مــــن الخــــوف   1100و
والقمــــــــع مــــــــن النظــــــــام الــــــــدكتاتوري المتمثــــــــل والقمــــــــع مــــــــن النظــــــــام الــــــــدكتاتوري المتمثــــــــل 
ج  ـــــــــــدأت النـــــــــــاس تخـــــــــــ ه  نوشـــــــــــ ال ب ج ـــــــــــالج ـــــــــــدأت النـــــــــــاس تخـــــــــــ ه  نوشـــــــــــ ال ب ـــــــــــالج
ـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــراء االزمـــــــــــــــــــــة  ات احتجاج ــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــراء االزمـــــــــــــــــــــة مـــــــ ات احتجاج ــــــــــــــس مـــــــ

لــــــــــــد عــــــــــــام االقتـــــــــــصااالقتـــــــــــصا ة  ال لــــــــــــد عــــــــــــام د ة  ال وعــــــــــــ وعــــــــــــ , , 11998822د
الــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن أن الـــــــــــــــــدكتاتور اراد اضـــــــــــــــــعاف الــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن أن الـــــــــــــــــدكتاتور اراد اضـــــــــــــــــعاف 
ــة اال انهـــا ظلــت  مقدمـــة  ــة اال انهـــا ظلــت  مقدمـــة المنظمــات النقاب المنظمــات النقاب

ـــــــــات وال , , المعارضـــــــــةالمعارضـــــــــة ـــــــــات وال وســـــــــاهمت هـــــــــذە النقا وســـــــــاهمت هـــــــــذە النقا
ما عمـــال النحــــاس  ما عمـــال النحــــاس ســـ ل،   CCTTCCســـ غ ـــادة ســــ ل، ق غ ـــادة ســــ ق

ة ضــــــد النظــــــام ة ضــــــد النظــــــامبنمــــــو االحتجاجــــــات الــــــشعب , , بنمــــــو االحتجاجــــــات الــــــشعب
ـات مختلفـة  ـات مختلفـة لقـد اسـتخدمت الجمـاه تكت لقـد اسـتخدمت الجمـاه تكت

ق((  مــــن االحتجـــــاج مــــثالمــــن االحتجـــــاج مــــثال قتظـــــاهرات الـــــ و و ) ) تظـــــاهرات الـــــ
ــــــــــــل  مــــــــــــشاركة عـــــــــــدد قل ة  ــــــــــــل تظـــــــــــاهرات قـــــــــــص مــــــــــــشاركة عـــــــــــدد قل ة  تظـــــــــــاهرات قـــــــــــص
طة و الغناء  ل وصول ال قها ق سهل تف طة و الغناء ل ل وصول ال قها ق سهل تف ل

ـــــسقط (( ـــــسقط ســـــوف  ـــــسقط.. .. ســـــوف  ـــــسقطســـــوف  والقـــــاء والقـــــاء , , ) ) ســـــوف 
ــــــة والطوابــــــق  ــــــات العال ــــــشورات مــــــن البنا ــــــة والطوابــــــق م ــــــات العال ــــــشورات مــــــن البنا م

ـــــة , , الـــــشاهقةالـــــشاهقة ـــــة وغن ة ث ل ـــــة الـــــش ـــــة ان التج ـــــة وغن ة ث ل ـــــة الـــــش ان التج
ـــــــــــة   ة الالعنف ل المعارضـــــــــــة الـــــــــــسلم ـــــــــــة  ــــــــــش ة الالعنف ل المعارضـــــــــــة الـــــــــــسلم ــــــــــش

تفتاء اســـــــــقاط الـــــــــدكتاتور عـــــــــن طاســـــــــقاط الـــــــــدكتاتور عـــــــــن ط تفتاء ســــــــــــــــــق اال ســــــــــــــــــق اال
  . . 11998888الشع الذي جرى عام الشع الذي جرى عام 

لمان  لمان عمل الحزب ب الجماه وداخل ال   عمل الحزب ب الجماه وداخل ال
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ــــــــل شــــــــيو تعميــــــــق وتوســــــــيع  ــــــــ عــــــــ  ــــــــل شــــــــيو تعميــــــــق وتوســــــــيع ي ــــــــ عــــــــ  ي
ان العمــــــــل ان العمــــــــل , , العمـــــــل والنفـــــــوذ بـــــــ الجمـــــــاهالعمـــــــل والنفـــــــوذ بـــــــ الجمـــــــاه

ـــــا  ور عتــــــ عمـــــال  ـــــا وســـــط الجمـــــاه  ور عتــــــ عمـــــال  ــــــل ــــــل , , وســـــط الجمـــــاه 
وري عـــ الـــدوام وري عـــ الـــدوامو الن ضـــعفه هـــو دائمـــا الن ضـــعفه هـــو دائمـــا , , و

اجـع نفوذنـا داخـل المح اب ل اجـع نفوذنـا داخـل المحساحد اال اب ل افـل افـل ساحد اال
ة ورمـا يـؤدي ا االنهـزام اس ة ورمـا يـؤدي ا االنهـزامالس اس ال يرغـب ال يرغـب , , الس

اي عــــــضو مــــــن اعــــــضاء الحــــــزب الــــــشيو ان اي عــــــضو مــــــن اعــــــضاء الحــــــزب الــــــشيو ان 
ة اس مـــة الــــس ــــه  حالـــة مــــن اله ةيـــرى ح اس مـــة الــــس ــــه  حالـــة مــــن اله , , يـــرى ح

مــــــا ان العمــــــل وســــــط الجمــــــاه يــــــؤدي ا  مــــــا ان العمــــــل وســــــط الجمــــــاه يــــــؤدي ا و و
القــدر نفــسه علينــا  وري ف القــدر نفــسه علينــا تعميــق نفوذنــا  وري ف تعميــق نفوذنــا 

العمـــل داخـــل هـــذا القطـــاع كـــ  العمـــل داخـــل هـــذا القطـــاعال كـــ  ســـواء  ســـواء  , , ال
ا او   ا او  عهــــــد الركـــــــود الـــــــس زمـــــــن النهـــــــوض زمـــــــن النهـــــــوض عهــــــد الركـــــــود الـــــــس

ــشه اليــوم  ظــل  ــشه اليــوم  ظــل الثــوري العاصــف الــذي نع الثــوري العاصــف الــذي نع
ن ـــــ نانتفاضـــــة  ـــــ ــــخ الحـــــزب , , انتفاضـــــة  بـــــع لتـــــار ــــخ الحـــــزب اي مت بـــــع لتـــــار اي مت

قـة وواضـحة الحظ مالحظة عم قـة وواضـحةس الحظ مالحظة عم ـان اي ـان اي , , س
حـــــــدث  لـــــــد  حـــــــدث حالـــــــة مـــــــن النهـــــــوض الثـــــــوري لل لـــــــد  حالـــــــة مـــــــن النهـــــــوض الثـــــــوري لل
جـــــــــسم الحــــــــــزب وتوســـــــــع قاعدتــــــــــه  جـــــــــسم الحــــــــــزب وتوســـــــــع قاعدتــــــــــه تـــــــــضخم  تـــــــــضخم 

ـــة ـــةالجماه جـــب ان تـــدرس , , الجماه جـــب ان تـــدرس هـــذە مالحظـــة  هـــذە مالحظـــة 
ا ثوري ة وضع خطاب س ا ثوري اهم ة وضع خطاب س   . .  اهم

لمــــــــان مهــــــــم العمــــــــل داالعمــــــــل دا ــــــــة ال لمــــــــان مهــــــــم خــــــــل ق ــــــــة ال كونــــــــه كونــــــــه , , خــــــــل ق
المنــــــــصة الــــــــ ينطلــــــــق منهــــــــا الــــــــشيوعي  المنــــــــصة الــــــــ ينطلــــــــق منهــــــــا الــــــــشيوعي  

ـة خـصومهم ـة خـصومهمتع كـون , , تع مكـن ان  ـف  ـن ك كـون ل مكـن ان  ـف  ـن ك ل
ــــــضطر اي حـــــــزب  ؟ قـــــــد  ا ـــــــل ســــــ ــــــضطر اي حـــــــزب لنــــــا تمث ؟ قـــــــد  ا ـــــــل ســــــ لنــــــا تمث
ـــــف وفـــــق  جـــــاد حل ـــــف وفـــــق للـــــدخول  تحالفـــــات وا جـــــاد حل للـــــدخول  تحالفـــــات وا

ة  اســــــــــــ ــــــــــــات وتحالفـــــــــــــات س ة اتفاق اســــــــــــ ــــــــــــات وتحالفـــــــــــــات س يرتـــــــــــــأي يرتـــــــــــــأي .. .. اتفاق
ارة ا ان هــــــذە , , الوصــــــول اليهــــــاالوصــــــول اليهــــــا ارة ا ان هــــــذە شــــــجــــــدر اال شــــــجــــــدر اال

ــــــــــــا ــــــــــــاالتحالفــــــــــــات واالتفاق ت ال تعيــــــــــــق عملـــــــــــــه ت ال تعيــــــــــــق عملـــــــــــــه التحالفــــــــــــات واالتفاق
وتوســـــــع مـــــــن حـــــــضورە وتوســـــــع مـــــــن حـــــــضورە , , التنظـــــــ والفكـــــــريالتنظـــــــ والفكـــــــري

ات افـــة المـــست ي   ا والجمـــاه اتالـــس افـــة المـــست ي   ا والجمـــاه . . الـــس
ة داخـــــــــل  اســــــــ ة داخـــــــــل تاذن قــــــــد تحــــــــدث تنــــــــازال س اســــــــ تاذن قــــــــد تحــــــــدث تنــــــــازال س

كــون , , التحــالف الواحــد وهــذا جــائزالتحــالف الواحــد وهــذا جــائز ــن ان  كــون ل ــن ان  ل
ك وال تكون هـذە  ك وال تكون هـذە هذا التنازل ضد عدو مش هذا التنازل ضد عدو مش
ر  ــــــــــادئ واال طـــــــــــالتنــــــــــازال عــــــــــ اســـــــــــاس الم ر ت ــــــــــادئ واال طـــــــــــالتنــــــــــازال عــــــــــ اســـــــــــاس الم ت

ــــــة للحــــــزب م ــــــة للحــــــزبالتنظ م ــــــدا عــــــن ا, , التنظ ع ــــــدا عــــــن او ع ــــــسار و ــــــسار ل ل

جــــدون  , , الطفـــولي المتحــــذلقالطفـــولي المتحــــذلق جــــدون  والـــذين  والـــذين 
ـسارة فقــط جمـل يرددونهــا ـسارة فقــط جمـل يرددونهــاال فـان المقاعــد فـان المقاعــد , , ال

األهـــداف الدائمـــة  ـــست ضـــارة  لمـــان ل األهـــداف الدائمـــة  ال ـــست ضـــارة  لمـــان ل  ال
مــــــــق للحــــــــزب الــــــــشيو مــــــــق للحــــــــزب الــــــــشيوعواال ــــــــارل . . عواال ــــــــارل ــــــــصف  ــــــــصف 

قـا  ر وصـفا دق كنخـت هـذا اال قـا مـلي ر وصـفا دق كنخـت هـذا اال العــدوان العــدوان " " مـلي
الــذي يتعــ عــ الــشيوعي ان تخافــه وهــو الــذي يتعــ عــ الــشيوعي ان تخافــه وهــو 

ــات ا ع  االتفاق ــات االوقــ ع  االتفاق ــة مــع صــديق الوقــ ــة مــع صــديق النتخاب النتخاب
ـــف ـــفم كـــون فــــرض " " حـــ انــــه قـــال حـــ انــــه قـــال , , م كـــون فــــرض ســــوف  ســــوف 

ا  ي اقــــل  ا ــــد منــــاهض لالشــــ ا قــــانون جد ي اقــــل  ا ــــد منــــاهض لالشــــ قــــانون جد
ـــــــــــة  ق ـــــــــــة عـــــــــــ التناقـــــــــــضات الط ـــــــــــة مـــــــــــن التعم ق ـــــــــــة عـــــــــــ التناقـــــــــــضات الط مـــــــــــن التعم
اتفاقـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــة  اتفاقـــــــــــــــــات وخطـــــــــــــــــوط الحـــــــــــــــــدود الح ـــــــــــــــــة  وخطـــــــــــــــــوط الحـــــــــــــــــدود الح

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة انتخاب ـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل , , " " انتخاب مـــــــــــــــن اهم ـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل اذن ت مـــــــــــــــن اهم اذن ت
ت االو واالهـــــــــــــــــم   ت االو واالهـــــــــــــــــم  الـــــــــــــــــسا  قـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــسا  قـــــــــــــــــض

ي يالعمــــــل الجمــــــاه ــــــة العمــــــل داخــــــل , , العمــــــل الجمــــــاه ــــــة العمــــــل داخــــــل والثان والثان
لمانات لماناتال   . . ال

  
   الخالصة الخالصة  
  
    الغــة ــة  ي لــه اهم الغــة  العمــل الجمــاه ــة  ي لــه اهم العمــل الجمــاه

بــــ  كــــ ال ــــة وعلينــــا ال ــــاة الح بــــ الح كــــ ال ــــة وعلينــــا ال ــــاة الح الح
اب  ــــــــــــــه خـــــــــــــــصوصا وســــــــــــــط الـــــــــــــــش اب عل ــــــــــــــه خـــــــــــــــصوصا وســــــــــــــط الـــــــــــــــش عل

ة والمرأة ة والمرأةوالطل   . . والطل
   ـــــة فــــان الحـــــزب ـــــة فــــان الحـــــزب مــــن التجــــارب التارخ مــــن التجــــارب التارخ

اب   ــــــــة للــــــــش ــــــــة جاذ ــــــــارە الثور اب  واف ــــــــة للــــــــش ــــــــة جاذ ــــــــارە الثور واف
  اوقات االنتفاضات والثورات اوقات االنتفاضات والثورات 

  لمـــــــــــا اك  ال لمـــــــــــاشــــــــــالتحالفــــــــــات و اال اك  ال ن ن شــــــــــالتحالفــــــــــات و اال
ال النضال ل من اش ال النضالعد ش ل من اش وتجـدر وتجـدر , , عد ش

ل التط  ة لألوضاع ق ل التط الدراسة المتأن ة لألوضاع ق الدراسة المتأن
  ..المواقف المواقف 

   عاب ة واال اس عاب ســـح مواقفنـــا الـــس ة واال اس ســـح مواقفنـــا الـــس
وري جدا  وري جدا الفكري للرفاق    ..الفكري للرفاق 

   ــشاط المبـ عــ اســاس ة ال ــشاط المبـ عــ اســاس رفـع وتــ ة ال رفـع وتــ
ا  ض الــــــــــــــــــــس ا التحــــــــــــــــــــ ض الــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــه , , التحــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه وتوج وتوج

  الجماه نحوا التغي الجماه نحوا التغي 
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ينكــــــــر أن المحتــــــــل األمــــــــ هــــــــو مــــــــن وضــــــــع أســــــــس نظــــــــام ينكــــــــر أن المحتــــــــل األمــــــــ هــــــــو مــــــــن وضــــــــع أســــــــس نظــــــــام مـــــــا مــــــــن أحــــــــد مـــــــا مــــــــن أحــــــــد 

ـــة  ـــة المحاصـــصة الطائف م المـــد للعـــراق --المحاصـــصة الطائف ـــد الحـــا ض عـــ  غـــ ـــة ال م المـــد للعـــراق  العرق ـــد الحـــا ض عـــ  غـــ ـــة ال  العرق
مـــــر22000033عـــــد عـــــد  مـــــر بـــــول ب ند إ األثـــــا الـــــثالث , ,  بـــــول ب ـــــس ـــــم  ند إ األثـــــا الـــــثالث وجعـــــل نظـــــام الح ـــــس ـــــم  وجعـــــل نظـــــام الح

المكونات  المكونات المسماة  عة--المسماة  عة الش رد, ,  الش ردال   . . السنةالسنة, , ال
ــــــه عــــــ العــــــ ــــــدت ح ــــــه عــــــ العــــــوســــــلم الــــــسلطة إ األحــــــزاب الــــــ أ ــــــدت ح ــــــدت وســــــلم الــــــسلطة إ األحــــــزاب الــــــ أ مــــــا أ ــــــدت راق  مــــــا أ راق 

ات القــــــرن المــــــا ــــــسعي ه   ات القــــــرن المــــــاالحــــــصار االقتــــــصادي عــــــ شــــــع ــــــسعي ه   والــــــ والــــــ , , الحــــــصار االقتــــــصادي عــــــ شــــــع
ل  تت الوقائع والحقائق ع االرض انها ال تمثل جماه مكونها حقا  ل أث تت الوقائع والحقائق ع االرض انها ال تمثل جماه مكونها حقا  أث

اتها ش ل اتهااحزابها وم ش ل   . . احزابها وم
  

ونهـــــــــــا  تـــــــــــت فــــــــــشلها ل ونهـــــــــــا المحاصــــــــــصة الــــــــــ أث تـــــــــــت فــــــــــشلها ل المحاصــــــــــصة الــــــــــ أث
الد ــــــــق للمجتمــــــــع وتــــــــدم للـــــــــ وع تم الدمــــــــ ــــــــق للمجتمــــــــع وتــــــــدم للـــــــــ وع تم , , مــــــــ

ــــــــل قــــــــة منظمــــــــة مــــــــن ق رنــــــــامج  ــــــــلو قــــــــة منظمــــــــة مــــــــن ق رنــــــــامج   أطــــــــراف  أطــــــــراف و
وات العــراقي مــة لــ وات العــراقيالطغمــة الحا مــة لــ ومــصدر ومــصدر , , الطغمــة الحا

ثـــــــــــراء فـــــــــــاحش لهـــــــــــا ولقادتهـــــــــــا وفقـــــــــــر وعـــــــــــوز ثـــــــــــراء فـــــــــــاحش لهـــــــــــا ولقادتهـــــــــــا وفقـــــــــــر وعـــــــــــوز 
ع العراقي ع العراقيلمجم   ..لمجم

ــــدي  أ ــــديهم  ــــدي ونفــــس هــــؤالء الــــذين وضــــعوا أ أ ــــديهم  ونفــــس هــــؤالء الــــذين وضــــعوا أ
أفــــــــــضاله أفــــــــــضالهالمحتــــــــــل وتمتعــــــــــوا  انقلبــــــــــوا عــــــــــ انقلبــــــــــوا عــــــــــ , , المحتــــــــــل وتمتعــــــــــوا 

ــــف األمـــــس وتحولـــــوا اليـــــوم إ مقـــــاوم  ــــف األمـــــس وتحولـــــوا اليـــــوم إ مقـــــاوم حل حل
ته مـن , , لهله قـدر خـش ته مـن وهو أمر ال يهـم العـرا  قـدر خـش وهو أمر ال يهـم العـرا 

ــــع إشــــــ ــــع إشــــــمــــــشار ل مــــــشار ل عال الحــــــروب واســــــتمرار ســــــ عال الحــــــروب واســــــتمرار ســــــ
عا من الخراب  قاء وطنهم  عا من الخراب دماء ابنائهم و قاء وطنهم  دماء ابنائهم و

  مريكانيكرهون األ. 
  يعشقون محاصصتهم ...     
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــاب القــــــانون  ــــــاب القــــــانون والفـــــساد وفــــــو الــــــسالح وغ والفـــــساد وفــــــو الــــــسالح وغ
  ..والعدالةوالعدالة

ــــات س ونك ــهم مــــن مــــ ــــه حــــرو ــــاتوممــــا تجل س ونك ــهم مــــن مــــ ــــه حــــرو ... ... وممــــا تجل
ــــــدا عنـــــــا" " فهــــــو الــــــذي يـــــــردد فهــــــو الــــــذي يـــــــردد  ع ــــــدا عنـــــــافليتقــــــاتلوا  ع … … فليتقــــــاتلوا 

ـــــــل حطـــــــبهم  ـــــــل حطـــــــبهم نـــــــارهم تا قـــــــة , , ""نـــــــارهم تا قـــــــة ألنـــــــه خـــــــ حق ألنـــــــه خـــــــ حق
ارهمــــــا العــــــصا المدسوســـــــة  اعت ارهمــــــا العــــــصا المدسوســـــــة الطــــــرف  اعت   الطــــــرف 

  ..عجلة التقدمعجلة التقدم
ة والهجمـــــات عـــــ  ارط ة والهجمـــــات عـــــ ســــــــــل الحماســـــة اال ارط ســــــــــل الحماســـــة اال
ــــــــان وقــــــــوى التحــــــــالف  ــــــــان وقــــــــوى التحــــــــالف مواقــــــــع تواجــــــــد األم مواقــــــــع تواجــــــــد األم
ــــصدق  ــــستطيع أن تقنــــع العــــرا  ــــصدق الــــدو ال  ــــستطيع أن تقنــــع العــــرا  الــــدو ال 
ـه  مـا تدع ات المقاومـة ف ش ل ا هذە الم ـه نوا مـا تدع ات المقاومـة ف ش ل ا هذە الم نوا

ألن ألن , , ــــــــــــــــسعيها لطـــــــــــــــــرد المحتـــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــــــــــسعيها لطـــــــــــــــــرد المحتـــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــ
ممثلــيهم  الــسلطة لــم يهيئــوا عنــا القــوة ممثلــيهم  الــسلطة لــم يهيئــوا عنــا القــوة 

طــوال طــوال , , ب ناجحــةب ناجحــةوالمنعــة لخــوض غمــار حــروالمنعــة لخــوض غمــار حــر
ـــة عـــ عامـــا مـــن وجـــودهم  الـــسلطة  ـــة عـــ عامـــا مـــن وجـــودهم  الـــسلطة ثمان ثمان
ـــــة  ة ق ـــــشمل تـــــوف قاعـــــدة اقتـــــصاد ـــــة وهـــــذا  ة ق ـــــشمل تـــــوف قاعـــــدة اقتـــــصاد وهـــــذا 
ـــــــــات وكرامـــــــــات  م حقــــــــوق وح حـــــــــ ـــــــــات وكرامـــــــــات ونظــــــــام  م حقــــــــوق وح حـــــــــ ونظــــــــام 

قـــــــــــدراتهم ووضــــــــــــعهم , , المـــــــــــواطنالمـــــــــــواطن قـــــــــــدراتهم ووضــــــــــــعهم يــــــــــــنهض  يــــــــــــنهض 
جعلـــــه  ــــ العـــــام إ المــــستوى الـــــذي  جعلـــــه المع ــــ العـــــام إ المــــستوى الـــــذي  المع

دة ة جد ات مص دةقادرا ع تحمل عق ة جد ات مص   ..قادرا ع تحمل عق
  

  

د د وان اقتــــــــــــصار مظــــــــــــاهر القــــــــــــوة عــــــــــــ وجــــــــــــووان اقتــــــــــــصار مظــــــــــــاهر القــــــــــــوة عــــــــــــ وجــــــــــــو
عــة  ــة مــسلحة وتا ات وفــصائل طائف ــش ل عــة م ــة مــسلحة وتا ات وفــصائل طائف ــش ل م
الفــــــساد وقتــــــل ومطــــــاردة  الفــــــساد وقتــــــل ومطــــــاردة لجهــــــات متورطــــــة  لجهــــــات متورطــــــة 

ن ـ اب انتفاضــة  نابنـائهم مــن شـ ـ اب انتفاضــة  ال يــؤمن ال يــؤمن , , ابنـائهم مــن شـ
ة ةاســتعداد شــع للتــضح ن هــذە , , اســتعداد شــع للتــضح ما و ن هــذە ســال ما و ســال

ات ال تخـــــــــــــــ انـــــــــــــــضوائها تحـــــــــــــــت  ـــــــــــــــش ل ات ال تخـــــــــــــــ انـــــــــــــــضوائها تحـــــــــــــــت الم ـــــــــــــــش ل الم
وع اإليـرا لجعــل العـراق سـاحة حــرب  وع اإليـرا لجعــل العـراق سـاحة حــرب المـ المـ
ـــــات المتحـــــدة ة والوال الم ـــــات المتحـــــدةســـــبـــــ الدولـــــة اال ة والوال الم   ســـــبـــــ الدولـــــة اال

ة دماء عراق ةو دماء عراق   ..و
هــــو هــــو , , أن المقــــاوم الحقــــ ذو الــــوالء الــــوطأن المقــــاوم الحقــــ ذو الــــوالء الــــوط

ًقـــــو وفعـــــ, , مـــــن يـــــتخمـــــن يـــــتخ ًقـــــو وفعـــــً عـــــن المحاصـــــصة عـــــن المحاصـــــصة , , ً
ــــذ قواهــــا ــــم و ــــذ قواهــــاكــــنهج للح ــــم و والــــذي ينخــــرط والــــذي ينخــــرط , , كــــنهج للح

تهــــــا ــــــالدە واســــــتقاللها وهي تهــــــا إعــــــالء شــــــأن  ــــــالدە واســــــتقاللها وهي , ,  إعــــــالء شــــــأن 
العمـــــل الجـــــاد إلرســـــاء اقتـــــصاد وطـــــ قـــــوي العمـــــل الجـــــاد إلرســـــاء اقتـــــصاد وطـــــ قـــــوي 

ه مة لشع اة حرة ك هوتحقيق ح مة لشع اة حرة ك   … … وتحقيق ح
ذلك تتحقق عنا القوة ذلك تتحقق عنا القوةو ت و ت  والمنعة وت  والمنعة وت

الد  ة ع أرض ال الد الحاجة لوجود قوى أجن ة ع أرض ال الحاجة لوجود قوى أجن
ة ةوتغلق األبواب أمام التدخالت الخارج   ..وتغلق األبواب أمام التدخالت الخارج

ة  المحاصصة الطائف ة أي تمسك  المحاصصة الطائف ـة--أي تمسك  ـة العرق , ,  العرق
قتـال  تـه  ـان حـ لـو رفـع عق قتـال ٍمن أي طرف  تـه  ـان حـ لـو رفـع عق ٍمن أي طرف 

ــــــالوجود األمــــــ  , , المحتــــــلالمحتــــــل ث  ــــــش ــــــالوجود األمــــــ  هــــــو  ث  ــــــش هــــــو 
ألن اســــــــــــــــتمرار نهجهــــــــــــــــا النهبــــــــــــــــوي ألن اســــــــــــــــتمرار نهجهــــــــــــــــا النهبــــــــــــــــوي , , العــــــــــــــــراقالعــــــــــــــــراق

اســــــــــــة الفــــــــــــو التخــــــــــــ هــــــــــــو جــــــــــــوهرالتخــــــــــــ هــــــــــــو جــــــــــــوهر اســــــــــــة الفــــــــــــو  س  س
قــاء العــراق  ــة الــ تهــدف إل ك قــاء العــراق الخالقــة األم ــة الــ تهــدف إل ك الخالقــة األم

فا تتقاذفــــــــه األهــــــــواء فا ممزقــــــــا مــــــــست فا تتقاذفــــــــه األهــــــــواءضــــــــع فا ممزقــــــــا مــــــــست , , ضــــــــع
ث  ع ل من هب ودب ل عة امام  ه م ث ابوا ع ل من هب ودب ل عة امام  ه م ابوا

ه هف   ..ف
  

ــدة محاولــة  ن المج ــ انــت انتفاضــة  ــدة محاولــة لقــد  ن المج ــ انــت انتفاضــة  لقــد 
ــــــــاب أمــــــــام اســــــــتمرار  اســــــــلة لــــــــسد ال ة  ــــــــاب أمــــــــام اســــــــتمرار شـــــــعب اســــــــلة لــــــــسد ال ة  شـــــــعب
اســـــــــــــــــات الفــــــــــــــــــو الخالقـــــــــــــــــة برفــــــــــــــــــضها  اســـــــــــــــــات الفــــــــــــــــــو الخالقـــــــــــــــــة برفــــــــــــــــــضها س س

   : :ها ورفعها شعارها ورفعها شعارللمحاصصة واحزابللمحاصصة واحزاب
ـــــــد وطـــــــن " "  ـــــــد وطـــــــن ار وهـــــــو هـــــــدف ال يـــــــزال عـــــــ وهـــــــو هـــــــدف ال يـــــــزال عـــــــ , , " " ار
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ك والتدهور ع مختلـف  شا د وال دا من التعق ك والتدهور ع مختلـف شهد األوضاع  العراق م شا د وال دا من التعق شهد األوضاع  العراق م

ة  ة واالقتصاد اس ة الصعد الس ة واالقتصاد اس ة ––الصعد الس ة  االجتماع عـاد , ,  االجتماع عـاد لتصبح ازمـة شـاملة ذات ا لتصبح ازمـة شـاملة ذات ا
ة  اس ة وس ي ة ب اس ة وس ي أزمـة وقد تعمقتوقد تعمقت, , ب جوانبهـا المتعـددة وتجلـت  أزمـة  هـذە األزمـة  جوانبهـا المتعـددة وتجلـت   هـذە األزمـة 

تـــل  ادلـــة بـــ القـــوى وال ـــم وحكومـــة وأزمـــة عالقـــات وعـــدم ثقـــة مت تـــل نظـــام ح ادلـــة بـــ القـــوى وال ـــم وحكومـــة وأزمـــة عالقـــات وعـــدم ثقـــة مت نظـــام ح
  ..المتنفذة المتنفذة 

  
ـــــــش الحـــــــزب الـــــــشيو العـــــــرا  وثائقـــــــه  ـــــــش الحـــــــزب الـــــــشيو العـــــــرا  وثائقـــــــه و و
ـــم  العـــراق  ل صـــائب ا ان ازمـــة الح ـــش ـــم  العـــراق و ل صـــائب ا ان ازمـــة الح ـــش و

    --::تتج  عدة مظاهر منها تتج  عدة مظاهر منها 
لــــــــــــــد واألداء غــــــــــــــ ال) ) 11 لــــــــــــــد واألداء غــــــــــــــ الســــــــــــــوء ادارة ال فــــــــــــــوء فــــــــــــــوء ســــــــــــــوء ادارة ال

ـــــــــــام  ـــــــــــام لمؤســـــــــــسات الدولـــــــــــة وعجزهـــــــــــا عـــــــــــن الق لمؤســـــــــــسات الدولـــــــــــة وعجزهـــــــــــا عـــــــــــن الق
فــــــرط  ب بنائهــــــا وفــــــق مــــــنهج  ــــــس اتهــــــا  فــــــرط بواج ب بنائهــــــا وفــــــق مــــــنهج  ــــــس اتهــــــا  بواج
ــــــــــــة لحــــــــــــساب  فــــــــــــاءات الوطن ــــــــــــة لحــــــــــــساب الطاقــــــــــــات وال فــــــــــــاءات الوطن الطاقــــــــــــات وال

ل دين والمط لتجميع األنصار والم دين والمط   ..تجميع األنصار والم
تمـــــــــاد عــــــــــ ) ) 22 اســـــــــة التفــــــــــرد واال تمـــــــــاد عــــــــــ عانتهـــــــــاج س اســـــــــة التفــــــــــرد واال عانتهـــــــــاج س

قة مـــــــن المقـــــــ  قة مـــــــن المقـــــــ الـــــــدائرة الـــــــض مـــــــا ادى ا مـــــــا ادى ا , , الـــــــدائرة الـــــــض
تعمــــــق مظــــــاهر التميــــــ عــــــ اســــــاس المــــــواالة تعمــــــق مظــــــاهر التميــــــ عــــــ اســــــاس المــــــواالة 

  ..التحزب الضيق التحزب الضيق وو
فـــاءة ) ) 33 فـــاءة اعتمـــاد المحاصـــصة عـــ حـــساب ال اعتمـــاد المحاصـــصة عـــ حـــساب ال

فـــة العامـــة اهـــة  اســـناد الوظ ـــة وال فـــة العامـــةوالمهن اهـــة  اســـناد الوظ ـــة وال , , والمهن
وامتــــــــــــداد اخطبــــــــــــوط المحاصــــــــــــصة حــــــــــــ ا وامتــــــــــــداد اخطبــــــــــــوط المحاصــــــــــــصة حــــــــــــ ا 
ــــــة الــــــ صــــــار المتحاصــــــصون  لمان ــــــة الــــــ صــــــار المتحاصــــــصون اللجــــــان ال لمان اللجــــــان ال

ا ع اداء تلك , , يتقاسمون رئاستها يتقاسمون رئاستها  ا ع اداء تلك ما اثر سل ما اثر سل
اللجان وعملها وهذا ينطبق ا حد كبـ عـ اللجان وعملها وهذا ينطبق ا حد كبـ عـ 

ــــــــــــــــــة ومجـــــــــــــــــــالس عمــــــــــــــــــل الحعمــــــــــــــــــل الح ــــــــــــــــــة ومجـــــــــــــــــــالس كومــــــــــــــــــات المحل كومــــــــــــــــــات المحل
مــــا ادى ا تفــــاقم معانــــاة ابنــــاء مــــا ادى ا تفــــاقم معانــــاة ابنــــاء , , المحافظــــات المحافظــــات 

  ..الشعب العراق الشعب العراق 

ع المظــــــــاهر المـــــــــسلحة خــــــــارج اطـــــــــار ) ) 44 ع المظــــــــاهر المـــــــــسلحة خــــــــارج اطـــــــــار شــــــــي شــــــــي
  ..الدولةالدولة

املـة لبنــاء ) ) 55 ة المت ج ات ـة اال ـاب الرؤ املـة لبنــاء ســغ ة المت ج ات ـة اال ـاب الرؤ ســغ
د المال العام والوقت  د د المال العام والوقت الدولة واللجوء ا ت د الدولة واللجوء ا ت

  ..والجهد والجهد 
اســـــــــــتمرار نفـــــــــــاذ معظـــــــــــم قـــــــــــوان النظــــــــــــام اســـــــــــتمرار نفـــــــــــاذ معظـــــــــــم قـــــــــــوان النظــــــــــــام ) ) 66

مهامــــه المقالمق ــــام مجلــــس النــــواب  مهامــــه بــــور وعــــدم ق ــــام مجلــــس النــــواب  بــــور وعــــدم ق
ـــــة عـــــ نحـــــو مقنـــــع وعـــــدم  ة والرقاب ع ـــــ ـــــة عـــــ نحـــــو مقنـــــع وعـــــدم ال ة والرقاب ع ـــــ ال
ـــــــــد مـــــــــن القـــــــــوان الـــــــــ تمـــــــــس  عه العد ـــــــــد مـــــــــن القـــــــــوان الـــــــــ تمـــــــــس ـــــــــ عه العد ـــــــــ

  ..الحاجة اليها الحاجة اليها 
ــــــــدأ الفــــــــصل بــــــــ الــــــــسلطات ) ) 77 م ط  ــــــــدأ الفــــــــصل بــــــــ الــــــــسلطات التفــــــــ م ط  التفــــــــ

ــــك العمــــل  ات مــــا ار ــــث تــــداخلت الــــصالح ــــك العمــــل ح ات مــــا ار ــــث تــــداخلت الــــصالح ح
التــــدخل  شــــؤون القــــضاء الــــذي التــــدخل  شــــؤون القــــضاء الــــذي ) ) 88وعرقلــــه وعرقلــــه 

دا كون مستقال ومحا داي ان  كون مستقال ومحا   ..  ي ان 
التــــــــــــــدخالت الفظــــــــــــــة  عمــــــــــــــل الهيئــــــــــــــات التــــــــــــــدخالت الفظــــــــــــــة  عمــــــــــــــل الهيئــــــــــــــات ) ) 99

لها وفقـــــــــــا للمحاصـــــــــــصة , , المـــــــــــستقلة المـــــــــــستقلة  ـــــــــــشك لها وفقـــــــــــا للمحاصـــــــــــصة و ـــــــــــشك و
خـدم مـصالحهم  مـا  خـدم مـصالحهم وإلرادة المتنفذين و مـا  مـا مـا , , وإلرادة المتنفذين و

ا  ا دورهـــــــا المــــــــسند لهـــــــا دســــــــتور ا اضـــــــعف كثــــــــ ا دورهـــــــا المــــــــسند لهـــــــا دســــــــتور اضـــــــعف كثــــــــ
  ..وشوهه وشوهه 

تـــــــــل ) ) 1100 تـــــــــل ســـــــــعة الخالفـــــــــات وعمقهـــــــــا بـــــــــ ال ســـــــــعة الخالفـــــــــات وعمقهـــــــــا بـــــــــ ال
اشــــــــق  ــــــــدات وال اشــــــــق المتنفــــــــذة ومواصــــــــلتها المنا ــــــــدات وال المتنفــــــــذة ومواصــــــــلتها المنا

  أبرز مظاهر أزمة الحكم . 
  في العراق   
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ا واال ط الــــــــس ــــــــسق ال وال ا واالعــــــــاال ط الــــــــس ــــــــسق ال وال جتمــــــــا جتمــــــــا عــــــــاال
ـــــــــــــد مـــــــــــــن القـــــــــــــوى  ـــــــضال عـــــــــــــن ارتهـــــــــــــان العد ـــــــــــــد مـــــــــــــن القـــــــــــــوى فــــــ ـــــــضال عـــــــــــــن ارتهـــــــــــــان العد فــــــ
تـــل المتنفـــذة ا  ات المـــؤثرة  ال تـــل المتنفـــذة ا والشخـــص ات المـــؤثرة  ال والشخـــص

ة وخضوعها ا اجنداتها  ة وخضوعها ا اجنداتها دول وقوى خارج   ..دول وقوى خارج
ـــة ) ) 1111 ـــة تـــوتر العالقـــات بـــ الحكومـــة االتحاد تـــوتر العالقـــات بـــ الحكومـــة االتحاد

قائها ع تأزمها  م كردستان و قائها ع تأزمها وحكومة اقل م كردستان و   ..وحكومة اقل
ال متنوعــــــــــــة حــــــــــــاال ) ) 1122 أشــــــــــــ ال متنوعــــــــــــة حــــــــــــاال تتواصــــــــــــلت و أشــــــــــــ تتواصــــــــــــلت و

ــــــــات العا يق عــــــــ الح ــــــــات العاالتــــــــض يق عــــــــ الح مــــــــة والخاصــــــــة مــــــــة والخاصــــــــة التــــــــض
ــــــة والحــــــد مــــــن  مقراط م الد ــــــة والحــــــد مــــــن والمــــــسا لتقــــــ مقراط م الد والمــــــسا لتقــــــ

ـــــــشاط المهـــــــ والنقـــــــا  ـــــــشاط المهـــــــ والنقـــــــا ال يق عــــــــ , , ال يق عــــــــ والتـــــــض والتـــــــض
ـــــــة  ـــــــة وح ــــــشطة الثقاف الم واأل ـــــــة عـــــــوســــــائل اال ـــــــة وح ــــــشطة الثقاف الم واأل عـــــــوســــــائل اال

  ..التعب والحصول ع المعلومة التعب والحصول ع المعلومة 
ة ) ) 1133 ة ســــوء بنــــاء مؤســــسات الدولــــة العــــسك ســــوء بنــــاء مؤســــسات الدولــــة العــــسك

ــــــث تجــــــ ذلــــــك  ــــــار قادتهــــــا ح ــــــة واخت ــــــث تجــــــ ذلــــــك واألمن ــــــار قادتهــــــا ح ــــــة واخت واألمن
ة  ة والعـــــسك اس مـــــة الـــــس ة اله ة والعـــــسك اس مـــــة الـــــس  الموصـــــل  الموصـــــل اله

ـــــــران  ـــــــة  ح ـــــــران واحـــــــتالل ثلـــــــث األرا العراق ـــــــة  ح واحـــــــتالل ثلـــــــث األرا العراق
وتمــــــدد داعــــــش الــــــذي مــــــازال موجــــــودا وتمــــــدد داعــــــش الــــــذي مــــــازال موجــــــودا   22001144

ـــــــشاطه االرهـــــــا عـــــــ  مـــــــارس  ـــــــة اليـــــــوم  ـــــــشاطه االرهـــــــا عـــــــ لغا مـــــــارس  ـــــــة اليـــــــوم  لغا
ر األرا ال احتلها  ر األرا ال احتلها الرغم من تح   ..الرغم من تح

ــــد الدولــــة ) ) 1144 ــــد الدولــــة مــــا زال شــــعار حــــ الــــسالح ب مــــا زال شــــعار حــــ الــــسالح ب
الت  ـــشك ـــدا عـــن التطبيـــق  ظـــل ظهـــور  الت ع ـــشك ـــدا عـــن التطبيـــق  ظـــل ظهـــور  ع

ــــة  ة غــــ نظام ــــة عــــسك ة غــــ نظام ــــش( ( عــــسك ل ــــشم ل تمــــارس تمــــارس ) ) ات ات م
  ..دورها المؤثر ع الدولة دورها المؤثر ع الدولة 

ــــــــة الــــــــ ) ) 1155 ة والمال ات االقتــــــــصاد ــــــــة الــــــــ الــــــــصع ة والمال ات االقتــــــــصاد الــــــــصع
يواجههــا العــراق جــراء انخفــاض اســعار الــنفط يواجههــا العــراق جــراء انخفــاض اســعار الــنفط 

ـــا منـــذ  ـــا منـــذ عالم عـــد تفـــ   22001144عالم عـــد تفـــ وتعمـــق األزمـــة  وتعمـــق األزمـــة 
جائحـــــــة كورونـــــــا ليبـــــــ الـــــــوهن الـــــــذي اصـــــــاب جائحـــــــة كورونـــــــا ليبـــــــ الـــــــوهن الـــــــذي اصـــــــاب 
عــــــــه  عــــــــه اقتــــــــصادنا الــــــــوط والــــــــشلل وتعمــــــــق طا اقتــــــــصادنا الــــــــوط والــــــــشلل وتعمــــــــق طا

جـــــة ســـــوء االدارة وعـــــدم الت جـــــة ســـــوء االدارة وعـــــدم التالـــــ ن ط الـــــ ن ط خطـــــ خطـــــ
ة  ــــــة قاعــــــدة اقتــــــصاد ة والتوجــــــه الجــــــاد ا تنم ــــــة قاعــــــدة اقتــــــصاد والتوجــــــه الجــــــاد ا تنم

ة  ة انتاج   ..انتاج
بــــــــــــ  مؤســــــــــــسات ) ) 1166 بــــــــــــ  مؤســــــــــــسات تفــــــــــــ الفــــــــــــساد ال تفــــــــــــ الفــــــــــــساد ال

ــشوء  ة و ــة والعــسك ــشوء الدولــة المختلفــة المدن ة و ــة والعــسك الدولــة المختلفــة المدن
ــــــــــــــــب بــــــــــــــــ منظومــــــــــــــــة الفــــــــــــــــساد  ك م ــــــــــشا ــــــــــــــــب بــــــــــــــــ منظومــــــــــــــــة الفــــــــــــــــساد ــــــ ك م ــــــــــشا ــــــ
والمتنفــــــــــــذين الفاســــــــــــدين  اجهــــــــــــزة الدولــــــــــــة والمتنفــــــــــــذين الفاســــــــــــدين  اجهــــــــــــزة الدولــــــــــــة 

ـــــــــة  جواز ـــــــــة ومؤســـــــــساتها مـــــــــن جهـــــــــة وفئـــــــــات ال جواز ومؤســـــــــساتها مـــــــــن جهـــــــــة وفئـــــــــات ال
ـــة واوســـاط  وقراط ـــة والب ل ـــة واوســـاط الطف وقراط ـــة والب ل مـــن التجـــار مـــن التجـــار الطف

عــــــــــــض اصــــــــــــحاب المــــــــــــصارف  ادور و ــــــــــــوم عــــــــــــض اصــــــــــــحاب المــــــــــــصارف ال ادور و ــــــــــــوم ال
ات  العملــــــــــــة ومــــــــــــال الفــــــــــــضائ ن  ات والمتــــــــــــاج العملــــــــــــة ومــــــــــــال الفــــــــــــضائ ن  والمتــــــــــــاج
ــث توســعت هــذە الظــاهرة  ــث توســعت هــذە الظــاهرة ومهــر الــنفط ح ومهــر الــنفط ح

ة  عادا مجتمع سب ا ة لتك عادا مجتمع سب ا وقد انعكس ذلـك وقد انعكس ذلـك . . لتك
ــــــاة النـــــــاس ومـــــــستوى  حـــــــدة عـــــــ ح ــــــاة النـــــــاس ومـــــــستوى وامثالــــــه  حـــــــدة عـــــــ ح وامثالــــــه 
ة وارتفاع  ائ شتهم وانخفاض قدرتهم ال ة وارتفاع مع ائ شتهم وانخفاض قدرتهم ال مع

ـادة اعـداد الم طالة وز ـادة اعـداد المتمعدال ال طالة وز همـش و همـش و تمعدال ال
ــــاء والمــــاء  ه ــــاء والمــــاء ســــوء الخــــدمات واالزمــــات  ال ه ســــوء الخــــدمات واالزمــــات  ال
م والـــصحة وتـــصاعد  م والـــصحة وتـــصاعد والنقـــل والـــسكن والتعلـــ والنقـــل والـــسكن والتعلـــ

ة من هم تحت خط الفقر  ة من هم تحت خط الفقر س   . . س
  

ورة  ؤكــــد الحــــزب الــــشيو العــــراق عــــ  ورة و ؤكــــد الحــــزب الــــشيو العــــراق عــــ  و
ة   ة واالقتــــــصاد اس ة  اصــــــالح األوضــــــاع الــــــس ة واالقتــــــصاد اس اصــــــالح األوضــــــاع الــــــس
الد والــــــــــــتخلص مــــــــــــن نهــــــــــــج المحاصــــــــــــصة  الد والــــــــــــتخلص مــــــــــــن نهــــــــــــج المحاصــــــــــــصة الــــــــــــ الــــــــــــ

الء  العــــــــــرا ــــــــــة الــــــــــذي هــــــــــو اس الــــــــــ الء  العــــــــــراالطائف ــــــــــة الــــــــــذي هــــــــــو اس الــــــــــ ق ق الطائف
والـــتخلص مـــن االقتـــصاد الـــ والعمـــل عـــ والـــتخلص مـــن االقتـــصاد الـــ والعمـــل عـــ 
ر  ـل وتطـ ــــع مصادر الـدخل القـو بتفع ر تن ـل وتطـ ــــع مصادر الـدخل القـو بتفع تن
قطاعـــــــــــــــات الـــــــــــــــصناعة والزراعـــــــــــــــة والتعـــــــــــــــدين قطاعـــــــــــــــات الـــــــــــــــصناعة والزراعـــــــــــــــة والتعـــــــــــــــدين 

ها  احة وغ ها والس احة وغ اضافة ا توف الخـدمات اضافة ا توف الخـدمات ,,والس
طالـــــــة  ـــــــاء والمـــــــاء ومعالجـــــــة ال ه طالـــــــة وخاصـــــــة ال ـــــــاء والمـــــــاء ومعالجـــــــة ال ه وخاصـــــــة ال
ة إلرادة  تجا افحـــــة الفـــــساد واال ة إلرادة ســـــوالفقـــــر وم تجا افحـــــة الفـــــساد واال ســـــوالفقـــــر وم

ـــــة الجمـــــاه الواســـــعة  اقامـــــةالجمـــــاه الواســـــعة  اقامـــــة ـــــة  الدولـــــة المدن  الدولـــــة المدن
ـــــــــة  ـــــــــة والعدالـــــــــة االجتماع مقراط ـــــــــة الد ـــــــــة والعدالـــــــــة االجتماع مقراط ـــــــــرى ..الد ـــــــــرى و و

ة  ورة موضـــــوع ة الحـــــزب ان التغيـــــ اصـــــبح  ورة موضـــــوع الحـــــزب ان التغيـــــ اصـــــبح 
ب  ب ملحـــة والــــذي هــــو تغيــــ  المــــنهج واســــال ملحـــة والــــذي هــــو تغيــــ  المــــنهج واســــال

وع وطــــــ , , األداء ونمـــــط التفكــــــ األداء ونمـــــط التفكــــــ  وع وطــــــ وتبـــــ مــــــ وتبـــــ مــــــ
ب لحاجــــــــــــــات الــــــــــــــوطن  ــــــــــــــستج مقــــــــــــــرا  ب لحاجــــــــــــــات الــــــــــــــوطن د ــــــــــــــستج مقــــــــــــــرا  د

تصدى  تصدى والمواطن و   والمواطن و
  

فـتح  لـدنا والمنطقـة و ات ال تواجـه  فـتح للتحد لـدنا والمنطقـة و ات ال تواجـه  للتحد
ــة الحقــة ونحــو اا ــة الحقــة ونحــو آلفــاق نحــو المــصالحة الوطن آلفــاق نحــو المــصالحة الوطن

م  بها مخاطر التقس الد وتجن م حفظ وحدة ال بها مخاطر التقس الد وتجن حفظ وحدة ال
اب الداخ  اب الداخ واالح   ..واالح
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ــ  موقعهــا  ــة و ك ــسارة اال ــ  موقعهــا م حــوار أجرتــه معــه مجلــة جــا ال ــة و ك ــسارة اال م حــوار أجرتــه معــه مجلــة جــا ال
فــو  س البــول الــسابق ا ا نائــب الــرئ ا لينــ ، تحــدث ألفــارو غارســ فــو األلمــا س البــول الــسابق ا ا نائــب الــرئ ا لينــ ، تحــدث ألفــارو غارســ األلمــا

س آيــــرس حــــول دروس انقــــالب مــــورالمــــورال ــــة بــــ ي س آيــــرس حــــول دروس انقــــالب س،  العاصــــمة األرجن ــــة بــــ ي س،  العاصــــمة األرجن
ـــة وأفـــضل 22001199 ن ـــا الالت ـــة  أم ميــ ، وحالـــة الحكومـــات التقدم ـــة وأفـــضل  ال ن ـــا الالت ـــة  أم ميــ ، وحالـــة الحكومـــات التقدم  ال

ــات  قــاف محــاوال االنقال ــسارة ب ــام حكومــة  ة لق اســ ة س ج ات ــات تاســ قــاف محــاوال االنقال ــسارة ب ــام حكومــة  ة لق اســ ة س ج ات تاســ
ا ل اش ق لمستق د الط ارات، وتمه ة، وك سلطة االحت مي اال ل اش ق لمستق د الط ارات، وتمه ة، وك سلطة االحت مي   ..ال

  
ــــــل ان ن ــــــل ان نوق قــــــدم عرضــــــا الهــــــم الموضــــــوعات قــــــدم عرضــــــا الهــــــم الموضــــــوعات وق

الـواردة  الحــوار، دعونــا نتعـرف عــ ألفــارو الـواردة  الحــوار، دعونــا نتعـرف عــ ألفــارو 
ا ا لين اغارس ا لين   ::غارس

ـــــة  ن ـــــا الالت ـــــة هـــــو أحـــــد أهـــــم المثقفـــــ  أم ن ـــــا الالت هـــــو أحـــــد أهـــــم المثقفـــــ  أم
ة   اسي خــــــــــ ــــــــــ الفـــــــــاعل الــــــــــس ة  ومـــــــــن أ اسي خــــــــــ ــــــــــ الفـــــــــاعل الــــــــــس ومـــــــــن أ

وخـالل أرعـة عـ عامـا مـن عملــه وخـالل أرعـة عـ عامـا مـن عملــه . . المنطقـةالمنطقـة
ـــات، لـــم  ـــا المتعـــددة القوم ف ـــات، لـــم  حكومـــة بول ـــا المتعـــددة القوم ف  حكومـــة بول

ة ًكــــن مــــسؤو فقــــط عــــن رســــًكــــن مــــسؤو فقــــط عــــن رســــ ج ات ة ســــم اإل ج ات ســــم اإل
ــضا  ــل أ س،  فــو مــورال ة لحكومــة إ اس ــضا الــس ــل أ س،  فــو مــورال ة لحكومــة إ اس الــس
م  ـــــــــــة للحـــــــــــزب الحـــــــــــا م وضـــــــــــع األســـــــــــس النظ ـــــــــــة للحـــــــــــزب الحـــــــــــا وضـــــــــــع األســـــــــــس النظ

ة"" ا ةشحركة من اجل اال ا   ""شحركة من اجل اال
ا أحــــد قــــادة  ا لينــــ ــــان غارســــ ـــات  ن ا أحــــد قــــادة  الثمان ا لينــــ ــــان غارســــ ـــات  ن  الثمان

ة  فـــــــاح المــــــسلح الماركـــــــس ة حركــــــة ال فـــــــاح المــــــسلح الماركـــــــس ـــــــاك ""حركــــــة ال ـــــــاك ت ت
، أمــــ ". ". كتـــاريكتـــاري ا ـــشاطه الـــس ب  ـــس ، أمــــ و ا ـــشاطه الـــس ب  ـــس و

نــــــه الفكــــــري خلــــــف  ثــــــ مــــــن ســــــنوات تك نــــــه الفكــــــري خلــــــف ال ثــــــ مــــــن ســــــنوات تك ال
ان انالقـــــــــــــض ـــــــــــــة : : القـــــــــــــض قـــــــــــــ عق ـــــــــــــان  ـــــــــــــة وعنـــــــــــــدما  قـــــــــــــ عق ـــــــــــــان  وعنـــــــــــــدما 

الــــــــــــسجن لمــــــــــــدة خمــــــــــــس ســــــــــــنوات بتهمــــــــــــة الــــــــــــسجن لمــــــــــــدة خمــــــــــــس ســــــــــــنوات بتهمــــــــــــة 
مـــشاركته  انتفاضــــة مــــسلحة ضــــد حكومــــة مـــشاركته  انتفاضــــة مــــسلحة ضــــد حكومــــة 
ــــــــــاز زامــــــــــورا، كــــــــــرس وقتــــــــــه لدراســــــــــة  ــــــــــاز زامــــــــــورا، كــــــــــرس وقتــــــــــه لدراســــــــــة خــــــــــا  خــــــــــا 

ة وكتب كتاب  ة وكتب كتاب الماركس ل ((الماركس مة وش ل الق ل ش مة وش ل الق ش
ات ))المجتمـــعالمجتمـــع ك الســـ عـــد اآلن مـــن  ات ، الـــذي  ك الســـ عـــد اآلن مـــن  ، الـــذي 

ة ن ا الالت ة  أم ةالماركس ن ا الالت ة  أم   ..الماركس
ــــة الــــ تــــأ ــــة الــــ تــــأالمنــــابع الفك ا المنــــابع الفك ا لينــــ ا ثر بهــــا غارســــ ا لينــــ ثر بهــــا غارســــ

ة، المــــــــوروث : : متعــــــــددة الجوانــــــــبمتعــــــــددة الجوانــــــــب ة، المــــــــوروث الماركــــــــس الماركــــــــس
ان األصــــلي  ان األصــــلي الثقــــا للــــس ، ، ))الهنــــود الحمــــرالهنــــود الحمــــر((الثقــــا للــــس

غــــــــــــــــــــري  ــــــــــــــــــ المــــــــــــــــــــستقل ألنطونيــــــــــــــــــــو ن غــــــــــــــــــــري التفكـ ــــــــــــــــــ المــــــــــــــــــــستقل ألنطونيــــــــــــــــــــو ن التفكـ
كــــــــــــــــــــــــــوس  ــــــــــــــــــــــــــة لن مقراط ة الد ا كــــــــــــــــــــــــــوس شــــــــــــــــــــــــــواال ــــــــــــــــــــــــــة لن مقراط ة الد ا شــــــــــــــــــــــــــواال

اس اسبـــــــوالن عـــــــد اليـــــــوم مـــــــن أبـــــــرز مفكـــــــري . . بـــــــوالن عـــــــد اليـــــــوم مـــــــن أبـــــــرز مفكـــــــري ُو ُو

ة وخارجها ن ا الالت سار  أم ة وخارجهاال ن ا الالت سار  أم   ..ال
عة االنقالب عة االنقالبطب   طب

ــــه لعــــدد أن االنقالأن االنقال م ائــــد ت ــــه لعــــدد ــــات  دائمــــا م م ائــــد ت ــــات  دائمــــا م
مكـــــــــن أن  نهــــــــا ال  ــــــــل مــــــــن األشـــــــــخاص، ل مكـــــــــن أن قل نهــــــــا ال  ــــــــل مــــــــن األشـــــــــخاص، ل قل
ــــــــــــــة  انــــــــــــــت العوامــــــــــــــل الخارج ــــــــــــــة تــــــــــــــنجح إال إذا  انــــــــــــــت العوامــــــــــــــل الخارج تــــــــــــــنجح إال إذا 

جـــــــب أن . . مالئمـــــــةمالئمـــــــة جـــــــب أن ولـــــــ يـــــــنجح االنقـــــــالب،  ولـــــــ يـــــــنجح االنقـــــــالب، 
كون قسم من المجتمع مـستعدا لالنفـصال كون قسم من المجتمع مـستعدا لالنفـصال 

ة مقراط ةعن النظام الدستوري والد مقراط   ..عن النظام الدستوري والد
ـــــه المـــــسؤولة  م ـــــه المـــــسؤولة لقـــــد ضـــــمت المجموعـــــة الت م لقـــــد ضـــــمت المجموعـــــة الت

ش   22001199عــــــــــن انقــــــــــالب عــــــــــن انقــــــــــالب  اال  الجــــــــــ ش تجــــــــــ اال  الجــــــــــ تجــــــــــ

  االشتراكية تعني . 
   من الديمقراطية فيضًا  
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اط  طة، ورجال أعمال قاموا برشوة ض اط وال طة، ورجال أعمال قاموا برشوة ض وال
س ألمـــــــــاغرو ســـــــــكرت منظمـــــــــة  س ألمـــــــــاغرو ســـــــــكرت منظمـــــــــة وقـــــــــادة، ولـــــــــ وقـــــــــادة، ولـــــــــ
قــــة الــــصلة بواشــــنطن،  ــــة، وث ك قــــة الــــصلة بواشــــنطن، الــــدول األم ــــة، وث ك الــــدول األم
عض أعـضاء  ة، و عض أعـضاء وعامل  ووزارة الخارج ة، و وعامل  ووزارة الخارج

ق ـة، وحـ رؤسـاء سـا ك اثول سة ال ن قال ـة، وحـ رؤسـاء سـا ك اثول سة ال ن . . ال
ة وادارت  ة وادارت اجتمعت هذە المجموعة األساسـ اجتمعت هذە المجموعة األساسـ

ذ االنقالبالقوات الالزمةالقوات الالزمة ذ االنقالب لتنف   .. لتنف
ـــــأت مـــــن فـــــراغ ـــــأت مـــــن فـــــراغواالنقـــــالب لـــــم   الـــــسنوات  الـــــسنوات : : واالنقـــــالب لـــــم 

ا مـــــــــــن  ة رأينـــــــــــا وســـــــــــطا كبـــــــــــ ـــــــــــع الماضـــــــــــ ــ ا مـــــــــــن األر ة رأينـــــــــــا وســـــــــــطا كبـــــــــــ ـــــــــــع الماضـــــــــــ ــ األر
ـة  د الفئات الوس التقل ـة المجتمع، ممثال  د الفئات الوس التقل المجتمع، ممثال 

ـــــــــــــدة (( ا عـــــــــــــن الفئـــــــــــــات الوســـــــــــــ الجد ـــــــــــــدة تمـــــــــــــ ا عـــــــــــــن الفئـــــــــــــات الوســـــــــــــ الجد تمـــــــــــــ
ــــــــــة اسات التقدم فــــــــــضل الــــــــــس ــــــــــةالــــــــــصاعدة  اسات التقدم فــــــــــضل الــــــــــس ، ، ))الــــــــــصاعدة 

ة مقراط غضب الد ةعارض  مقراط غضب الد   . . عارض 
وهـــو مـــا خلـــق مناخـــا مـــن العنـــف، مـــن خـــالل وهـــو مـــا خلـــق مناخـــا مـــن العنـــف، مـــن خـــالل 
ة عــــ مواقــــع  ة عــــ مواقــــع ــــ اراء وموضــــوعات عنــــ ــــ اراء وموضــــوعات عنــــ
التواصــــــــــل االجتمــــــــــا والقنــــــــــوات األخــــــــــرى، التواصــــــــــل االجتمــــــــــا والقنــــــــــوات األخــــــــــرى، 
ـــــة المطــــــاف إطاحـــــة مــــــسلحة  ـــــة المطــــــاف إطاحـــــة مــــــسلحة دعمـــــت  نها دعمـــــت  نها

ة السلطة المنتخ ة  داد ةاس السلطة المنتخ ة  داد   ..اس
ـة ال تـزال موجـودة   تلة االجتماع ـة ال تـزال موجـودة  وهذە ال تلة االجتماع وهذە ال

وعنــــــــــــدما وعنــــــــــــدما . . أوســــــــــــاط الــــــــــــراي العــــــــــــام البــــــــــــولأوســــــــــــاط الــــــــــــراي العــــــــــــام البــــــــــــول
ـــــات  حت نتـــــائج انتخا ـــــات أصـــــ حت نتـــــائج انتخا  معروفـــــة،  معروفـــــة، 22002200أصـــــ

ة توجهـــــوا مـــــرة أخـــــرىتوجهـــــوا مـــــرة أخـــــرى ة  ا الثكنـــــات العــــــسك  ا الثكنـــــات العــــــسك
وزعمـــــــــــــــــوا  وزعمـــــــــــــــــوا  . . للــــــــــــــــدعوة إ انقـــــــــــــــــالب آخـــــــــــــــــرللــــــــــــــــدعوة إ انقـــــــــــــــــالب آخـــــــــــــــــر

 ، ـــــر انتخـــــا اتهم وجـــــود تزو ، صـــــحفهم وشـــــ ـــــر انتخـــــا اتهم وجـــــود تزو صـــــحفهم وشـــــ
اب تام لألدلة اب تام لألدلةمع غ   . . مع غ

ة لهـــــم عـــــ هـــــذا النحـــــو ـــــس ال ة لهـــــم عـــــ هـــــذا النحـــــوان األمـــــر  ـــــس ال إذا إذا : : ان األمـــــر 
ــــد مــــن وجــــود ""الهنــــود الحمــــرالهنــــود الحمــــر""انتــــ انتــــ  ــــد مــــن وجــــود ، فــــال  ، فــــال 
ال اًلاحت   . . ًاحت

ــــــستمرون  الخــــــسارة  وا وس ــــــنهم خــــــ ــــــستمرون  الخــــــسارة ل وا وس ــــــنهم خــــــ   --ل
ة، ومنحطون كذ ة، ومنحطون كذألنهم أقل   ..لكلكألنهم أقل

سار ساررد فعل حكومة ال   رد فعل حكومة ال
ن الثا  ن الثا ما حدث  انقالب  ـان 22001199ما حدث  انقالب  ـان    

ا شــع وع ســ ة لمــ مــة عــسك ا شــعه وع ســ ة لمــ مــة عــسك تــم تــم . . ه
ـــة المحافظـــة الحـــتالل  مي ـــة المحافظـــة الحـــتالل حـــشد القـــوات ال مي حـــشد القـــوات ال

ــــــسار . . المــــــدن والمنــــــاطقالمــــــدن والمنــــــاطق ــــــسار ــــــان رد حكومــــــة ال ــــــان رد حكومــــــة ال

ــــا مــــن أي إجــــراءات  ــــا مــــن أي إجــــراءات عــــ هــــذە المحاولــــة خال عــــ هــــذە المحاولــــة خال
ـــــشجيع العمـــــل الجمـــــا  ة؛ وحاولـــــت  ـــــشجيع العمـــــل الجمـــــا قـــــ ة؛ وحاولـــــت  قـــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــة  مثا كــــــــــــــون  ــــــــــــــل ــــــــــــــة  مثا كــــــــــــــون  ا أمــــــــــــــواج لمواجهـــــــــــــــة ا أمــــــــــــــواج لمواجهـــــــــــــــة ل
ـة مي ـةالتظاهرات ال مي ـان الهـدف امتـصاص . . التظاهرات ال ـان الهـدف امتـصاص و و

  زخم التظاهراتزخم التظاهرات
ــــــــ  ا، ولــــــــو  اســــــــ ــــــــان رد الحكومــــــــة س ــــــــ لقــــــــد  ا، ولــــــــو  اســــــــ ــــــــان رد الحكومــــــــة س لقــــــــد 
ت  ا النتـــــ اع عـــــ المـــــستوى الـــــس ت الـــــ ا النتـــــ اع عـــــ المـــــستوى الـــــس الـــــ

ة ع ةالـ ع ــاە . . الـ بـ عــدم االن ــاە خطــأ الحكومــة ال بـ عــدم االن خطــأ الحكومــة ال
قوم برشــــــــــــوة  مــــــــــــ المحــــــــــــافظ ســــــــــــ قوم برشــــــــــــوة ا ان ال مــــــــــــ المحــــــــــــافظ ســــــــــــ ا ان ال

ة ــــة كبــــ ــــالغ مال م ةالقــــوات المــــسلحة  ــــة كبــــ ــــالغ مال م ــــان ــــان . . القــــوات المــــسلحة 
ــــــــد  انقــــــــالب عــــــــام هــــــــذهــــــــذ ــــــــد  انقــــــــالب عــــــــام ا هــــــــو العامــــــــل الجد ا هــــــــو العامــــــــل الجد

، ، 22000088 مواجهــــــــــــة انقــــــــــــالب عــــــــــــام  مواجهــــــــــــة انقــــــــــــالب عــــــــــــام . . 22001199
كـــــــــ عـــــــــت الحكومـــــــــة تكت كـــــــــات عـــــــــت الحكومـــــــــة تكت ، حاولـــــــــت : : ات ، حاولـــــــــت ًأو ًأو

ا حـــــ يــــــتم القــــــضاء  اســــــ ا حـــــ يــــــتم القــــــضاء عـــــزل االنقالبــــــ س اســــــ عـــــزل االنقالبــــــ س
ــــــــــا، نظمــــــــــت تعبئــــــــــة  ــــــــــة؛ وثان ــــــــــا، نظمــــــــــت تعبئــــــــــة عليهــــــــــا  النها ــــــــــة؛ وثان عليهــــــــــا  النها

ـــة حاشــــدة للتغلـــب عــــ االنقالبــــ ـــة حاشــــدة للتغلـــب عــــ االنقالبــــاجتماع . . اجتماع
ــــــل أن تــــــتمكن  ، وق ـــــن  االنقــــــالب األخــــــ ــــــل أن تــــــتمكن ل ، وق ـــــن  االنقــــــالب األخــــــ ل

ـــــانوا قـــــد الال ا،  اســـــ ـــــانوا قـــــد حكومـــــة مـــــن إضـــــعافهم س ا،  اســـــ حكومـــــة مـــــن إضـــــعافهم س
طة إ جانبهم ش وال طة إ جانبهمكسبوا الج ش وال   ..كسبوا الج

ـان هنـاك  ق العـسكري،  ـان هنـاك عندما اختاروا الط ق العـسكري،  عندما اختاروا الط
ـــــــــــاران ـــــــــــارانخ ان لمواجهـــــــــــة : : خ د الـــــــــــس ان لمواجهـــــــــــة إمـــــــــــا تحـــــــــــش د الـــــــــــس إمـــــــــــا تحـــــــــــش

ش او عدمــــه طة والجــــ ش او عدمــــهالـــ طة والجــــ ــــان . . الـــ ــــان هــــذا القــــرار  هــــذا القــــرار 
س، الــذي قـال ـد الـرئ س، الــذي قـالب ـد الـرئ لــن أرسـل رفــا إ لــن أرسـل رفــا إ : ": "ب

ــــا ""حــــتفهمحــــتفهم ــــان قــــرارا متعمــــدا مب ــــا ، لقــــد  ــــان قــــرارا متعمــــدا مب عــــ عــــ ، لقــــد 
ـــــة ـــــةقناعــــة أخالق ـــــان . . قناعــــة أخالق ـــــة،  ــــة النظ ـــــان مـــــن الناح ـــــة،  ــــة النظ مـــــن الناح

ـــــــــــان الـــــــــــدخول  مواجهـــــــــــة مفتوحـــــــــــة،  ـــــــــــان الـــــــــــدخول  مواجهـــــــــــة مفتوحـــــــــــة، ماإل ماإل
ــــد مـــــن  ع خـــــسائر فادحــــة، ومـــــوت العد ــــد مـــــن ووقــــ ع خـــــسائر فادحــــة، ومـــــوت العد ووقــــ

ان القرار عـدم التعبئـة واختـار . . الناسالناس ان القرار عـدم التعبئـة واختـار لذلك  لذلك 
س التن س التنالرئ   ..الرئ

ــــــــــشعر  ــــــــــة، الـــــــــ  د قـــــــــة الوســـــــــ التقل ــــــــــشعر الط ــــــــــة، الـــــــــ  د قـــــــــة الوســـــــــ التقل الط
ــــدة  قــــة وســــ جد ــــد مــــن صــــعود ط ــــدة التهد قــــة وســــ جد ــــد مــــن صــــعود ط التهد

ال ان ال ة من س الوشعب ان ال ة من س ، ال تملك وشعب ، ال تملك د األصلي د األصلي
ل  لها الخاصـة  شـ ا ن لديها ه ات، ل ل نقا لها الخاصـة  شـ ا ن لديها ه ات، ل نقا
ة ونــــــوادي كــــــرة  ــــــاء الــــــسكن ة ونــــــوادي كــــــرة مجموعــــــات األح ــــــاء الــــــسكن مجموعــــــات األح
اتها الخاصــــــــــة   افة إ شــــــــــ اإل اتها الخاصــــــــــة  ضــــــــــالقــــــــــدم  افة إ شــــــــــ اإل ضــــــــــالقــــــــــدم 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كــــــــــــن لــــــــــــدى . . المــــــــــــدارس والجامعــــــــــــاتالمــــــــــــدارس والجامعــــــــــــات كــــــــــــن لــــــــــــدى ولــــــــــــم  ولــــــــــــم 
ـــات للـــدخول  حـــوار مـــع هـــذە  ـــات للـــدخول  حـــوار مـــع هـــذە الحكومـــة آل الحكومـــة آل

ا اســــــــ ــــــــدها س ـــــــل لتحي ا االه اســــــــ ــــــــدها س ـــــــل لتحي ا لقــــــــد تمخــــــــض لقــــــــد تمخــــــــض . . اله
اع عن دروس منها اع عن دروس منهاال   ..ال

اب الـــــــ : : لـــــــدرس األوللـــــــدرس األولاا اب الـــــــ هـــــــو معالجـــــــة األســـــــ هـــــــو معالجـــــــة األســـــــ
أدت بهــــــــذە الجماعــــــــات إ االنجــــــــراف نحــــــــو أدت بهــــــــذە الجماعــــــــات إ االنجــــــــراف نحــــــــو 

ة ةالفاش إذا توقفت الحكومـة عـن جهودهـا إذا توقفت الحكومـة عـن جهودهـا .. .. الفاش
ـــــــــــــــة وحقـــــــــــــــوق  ـــــــــــــــة وحقـــــــــــــــوق لتحقيــــــــــــــق العدالـــــــــــــــة االجتماع لتحقيــــــــــــــق العدالـــــــــــــــة االجتماع
مكنهـــــــا التوقـــــــف عــــــــن  ، ف ان األصـــــــلي مكنهـــــــا التوقـــــــف عــــــــن الـــــــس ، ف ان األصـــــــلي الـــــــس

ة الحكومة التقدم ة نفسها  ةسم الحكومة التقدم ة نفسها    . . سم
اســـتها  مكـــن فعلـــه، هـــو الحفـــاظ عـــ س اســـتها مـــا  مكـــن فعلـــه، هـــو الحفـــاظ عـــ س مـــا 

ــــــــــــالحرا ــــــــــــالحراالخاصــــــــــــة  قــــــــــــات الخاصــــــــــــة  قــــــــــــات ك االجتمــــــــــــا للط ك االجتمــــــــــــا للط
اك  ـــــــــضا إ ة، و الوقـــــــــت نفـــــــــسه أ اك الـــــــــشعب ـــــــــضا إ ة، و الوقـــــــــت نفـــــــــسه أ الـــــــــشعب
ــك  ــة مــن أجــل تفك د قــة الوســ التقل ــك الط ــة مــن أجــل تفك د قــة الوســ التقل الط
ميــــــــ  ــــــــار ال الت قـــــــة  ة الوث اس ميــــــــ صـــــــلتها الــــــــس ــــــــار ال الت قـــــــة  ة الوث اس صـــــــلتها الــــــــس

  ..المتطرفالمتطرف
ـــدا ـــ تعق ش أ طة والجـــ ـــداالتعامـــل مـــع الـــ ـــ تعق ش أ طة والجـــ . . التعامـــل مـــع الـــ

ـــا مـــن رشـــوتهم  ـــدا رجـــل أعمـــال ث ـــا مـــن رشـــوتهم لـــن تمنـــع أ ـــدا رجـــل أعمـــال ث لـــن تمنـــع أ
  . . مالي الدوالراتمالي الدوالرات

ش جــــــزء مــــــن الد ش جــــــزء مــــــن الدالجــــــ اتــــــه الجــــــ ك اتــــــه ولــــــة ولــــــه دينام ك ولــــــة ولــــــه دينام
اسة . . الخاصــــــــةالخاصــــــــة جــــــــب أن تكــــــــون الــــــــس ــــــــن  اسة ل جــــــــب أن تكــــــــون الــــــــس ــــــــن  ل

ــة مــن  ك ــة مــن قــادرة عــ التــأث عــ هــذە الدينام ك قــادرة عــ التــأث عــ هــذە الدينام
ـن   ة، ول ام المؤسـسة العـسك ـن  خالل احـ ة، ول ام المؤسـسة العـسك خالل احـ
ـــــل الجنــــود مـــــن  ـــــل الجنــــود مـــــن الوقــــت نفـــــسه التــــأث  تأه الوقــــت نفـــــسه التــــأث  تأه
ـــز  ـــة أقـــل فـــسادا وتع ـــز أجـــل خلـــق روح جماع ـــة أقـــل فـــسادا وتع أجـــل خلـــق روح جماع

ان انالتضامن مع مصالح الس   . . التضامن مع مصالح الس
ــــك تغيــــ ال ــــك تغيــــ المعــــ آخــــر، عل ــــة معــــ آخــــر، عل ق ــــة الط ــــة كي ق ــــة الط كي

  ..للقوات المسلحةللقوات المسلحة
ـــــــــــــــة الملموســـــــــــــــة تقـــــــــــــــول  لحظـــــــــــــــات  ـــــــــــــــة الملموســـــــــــــــة تقـــــــــــــــول  لحظـــــــــــــــات التج التج
ــــــــب والمراهنــــــــات  ــــــــان للتج ــــــــب والمراهنــــــــات المواجهــــــــه ال م ــــــــان للتج المواجهــــــــه ال م

قة قةع تجارب سا   . . ع تجارب سا
اال ووقفـــت  مر رجـــال األعمـــال والجـــ اال ووقفـــت تإذا تـــ مر رجـــال األعمـــال والجـــ تإذا تـــ
ـــــــــــــة المحافظــــــــــــــة  د قـــــــــــــة الوســــــــــــــ التقل ـــــــــــــة المحافظــــــــــــــة الط د قـــــــــــــة الوســــــــــــــ التقل الط
جــــب مواجهــــة ذلــــك عــــ  جــــب مواجهــــة ذلــــك عــــ وراءهــــم، فعندئــــذ  وراءهــــم، فعندئــــذ 

ة الجماه التعبئة االجتماع ة الجماهالفور  التعبئة االجتماع   ..ةةالفور 

س مجـــرد درس للمثقـــف أو الحكومـــة  س مجـــرد درس للمثقـــف أو الحكومـــة هـــذا لـــ هـــذا لـــ
ء درس  ـــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــل  ء درس أو المرشــــــــــــــــــح، انــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــل  أو المرشــــــــــــــــــح، انــــــــــــــــــه ق

ا وتتحــرك للــدفاع : : اجتمــااجتمــا ــش ا وتتحــرك للــدفاع أن تكــون م ــش أن تكــون م
وهــــذا مــــا حــــدث  وهــــذا مــــا حــــدث  . . عمــــا ناضــــلت مــــن أجلــــهعمــــا ناضــــلت مــــن أجلــــه

 عنـــــــــــــدما تظـــــــــــــاهر أنـــــــــــــصار  عنـــــــــــــدما تظـــــــــــــاهر أنـــــــــــــصار 22002200أغـــــــــــــسطس أغـــــــــــــسطس 
ة وأغلقـــوا الطـــرق  ا ة وأغلقـــوا الطـــرق شـــالحركـــة مـــن اجـــل اال ا شـــالحركـــة مـــن اجـــل اال
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــع حكومــــــــــــــــة االنقــــــــــــــــالب مــــــــــــــــن تأج ــــــــــــــــل لمنــ ــــــــــــــع حكومــــــــــــــــة االنقــــــــــــــــالب مــــــــــــــــن تأج لمنــ

ـــــــــــــد ـــــــــــــات الجد ـــــــــــــداالنتخا ـــــــــــــات الجد عنـــــــــــــدما تواصـــــــــــــلت عنـــــــــــــدما تواصـــــــــــــلت . . ةةاالنتخا
ــــــات والمنظمــــــات  ــــــات والمنظمــــــات الحركــــــة مــــــع النــــــاس والحر الحركــــــة مــــــع النــــــاس والحر
جــــب علــــيهم  عرفــــون مــــا  ــــانوا  ــــة،  جــــب علــــيهم االجتماع عرفــــون مــــا  ــــانوا  ــــة،  االجتماع

علمـــــــون أنـــــــه عـــــــ الـــــــرغم مـــــــن . . فعلـــــــهفعلـــــــه علمـــــــون أنـــــــه عـــــــ الـــــــرغم مـــــــن ـــــــانوا  ـــــــانوا 
مكـنهم ممارسـة الــسلطة   ، مكـنهم ممارسـة الــسلطة القمـع االنقالبيـ  ، القمـع االنقالبيـ

طرة ع األرض ة من خالل الس اس طرة ع األرضالس ة من خالل الس اس   ..الس
ــة آخــر مــرة  عــام  ــة آخــر مــرة  عــام حــدثت التعبئــة الجماه حــدثت التعبئــة الجماه

كـــــــــن ذلــــــــ--  22000000 كـــــــــن ذلــــــــ لــــــــم  ـــــــــا  اعـــــــــوام  لــــــــم  ور ـــــــــا  اعـــــــــوام ك  ور ك 
ــــا 22000099، و، و22000088، ، 22000055 ور ــــان  نــــه  ــــا ، ل ور ــــان  نــــه  ، ل

ـــــــــــة  . . 22001199 عـــــــــــام  عـــــــــــام  ـــــــــــة  لقـــــــــــد ضـــــــــــاعت التج لقـــــــــــد ضـــــــــــاعت التج
عـــــــــــــد االنقــــــــــــــالب، و آب عـــــــــــــد االنقــــــــــــــالب، و آب . . غـــــــــــــضون ذلــــــــــــــكغـــــــــــــضون ذلــــــــــــــك

طرة عــــــــ األرا مــــــــرة 22002200 انــــــــت الــــــــس طرة عــــــــ األرا مــــــــرة ،  انــــــــت الــــــــس  ،
قظت المعرفـــة . . أخــرى مـــصدر قــوةأخــرى مـــصدر قــوة قظت المعرفـــة لقـــد اســ لقـــد اســ

مكن  التا  ة للمجتمع، و ك ة والتكت مكن العمل التا  ة للمجتمع، و ك ة والتكت العمل
ة  ــة عــسك حــة أو عمل ة منــع مذ ــة عــسك حــة أو عمل قــدم منــع مذ قــدم أخــرى  أخــرى 

ع مــــــن     ..عليهـــــا االنقالبيــــــونعليهـــــا االنقالبيــــــون ع مــــــن حتــــــاج هـــــذا النــــــ حتــــــاج هـــــذا النــــــ
ز ة إ التوسع والتع زالمعرفة الجماع ة إ التوسع والتع   . . المعرفة الجماع

حتــــــه  ة  ا عــــــسك ــــــست مــــــسألة قــــــضا حتــــــه إنهــــــا ل ة  ا عــــــسك ــــــست مــــــسألة قــــــضا إنهــــــا ل
مكــــــن للمــــــرء أن  ــــــف  مكــــــن للمــــــرء أن قــــــدر مــــــا  مــــــسألة ك ــــــف  قــــــدر مــــــا  مــــــسألة ك
عمـــل جمـــا للـــدفاع عـــن نفـــسه ضـــد  عمـــل جمـــا للـــدفاع عـــن نفـــسه ضـــد قـــوم  قـــوم 

  . . العنف المسلحالعنف المسلح
ف  ان ال ث عدد س ا، ح ف لد مثل بول ف   ان ال ث عدد س ا، ح ف لد مثل بول  

رول ، و رولكبـــــ ، و م، كبـــــ ئة التنظـــــ ة ســـــ ـــــا صـــــناع م، يتار ئة التنظـــــ ة ســـــ ـــــا صـــــناع يتار
وجــد النــاس هــذە الفرصــة لممارســة الــسلطة وجــد النــاس هــذە الفرصــة لممارســة الــسلطة 

قتهم الخاصة قتهم الخاصةط   . . ط
نها،  ة وتحـس ج ات نها، سـجب توسـيع هـذە اال ة وتحـس ج ات سـجب توسـيع هـذە اال
قودهـــــــا العـــــــسكر   ـــــــات الـــــــ  قودهـــــــا العـــــــسكر  لمنـــــــع االنقال ـــــــات الـــــــ  لمنـــــــع االنقال

ل لالمستق   المستق
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ــران  ن مــن شــهر ح ــــخ الرابــع والعــ ــران بتــار ن مــن شــهر ح ــــخ الرابــع والعــ ــة22002211بتــار ــستذكر الــذكرى الثان ــة  ــستذكر الــذكرى الثان    

طــــــل ســــــتار خــــــض عــــــضو اللجنــــــة  ــــــشهاد الرفيــــــق ال طــــــل ســــــتار خــــــض عــــــضو اللجنــــــة والخمــــــس عــــــ اس ــــــشهاد الرفيــــــق ال والخمــــــس عــــــ اس
ة للحزب الشيو العرا  ة للحزب الشيو العرا المرك   المرك

د  عـــام  د  عـــام ولـــد الـــشه ـــة 11993300ولـــد الـــشه ـــة   ناح دة ( (   ناح ع دة المـــس ع عـــة ا محافظـــة ) ) المـــس عـــة ا محافظـــة التا التا
حالء  ة ال عد ا ناح ما  سان وال تم تغي اسمها ف حالء م ة ال عد ا ناح ما  سان وال تم تغي اسمها ف   م

اغة، و ـة تعمـل  الـص د من عائلـة مندائ اغة، وينحدر الشه ـة تعمـل  الـص د من عائلـة مندائ ـ ينحدر الشه ـ انـت عائلتـه ا انـت عائلتـه ا
ان ديـوانهم عـامرا وملـت  ث  ة األخرى ح ة العوائل المندائ ق ان ديـوانهم عـامرا وملـت حظا من  ث  ة األخرى ح ة العوائل المندائ ق حظا من 
ة  اس ـار الـس ة عن آخـر االخ ث اليوم ادل االحاد ال وت سامر ل ة الناس لل اس ـار الـس ة عن آخـر االخ ث اليوم ادل االحاد ال وت سامر ل الناس لل

ار السوق ار السوقواخ   ..واخ
  

ـــة و 11993377 عـــام  عـــام  ـــة و  دخـــل المدرســـة االبتدائ  دخـــل المدرســـة االبتدائ
ـــت والدتـــه الـــ تركــــت   ـــت والدتـــه الـــ تركــــت  هـــذە المرحلـــة توف هـــذە المرحلـــة توف

انفسة حزنا عمنفسة حزنا عم اقا وفراغا كب   . . قا وفراغا كب
  

 دخـــل المدرســـة المتوســـطة   دخـــل المدرســـة المتوســـطة  11994455 عـــام  عـــام 
مركـــــــز محافظـــــــة العمــــــــارة وســـــــكن  القــــــــسم مركـــــــز محافظـــــــة العمــــــــارة وســـــــكن  القــــــــسم 
ــــــــة  عــــــــدد مــــــــن الطل ــــــــة الــــــــداخ وهنــــــــاك الــــــــت  عــــــــدد مــــــــن الطل الــــــــداخ وهنــــــــاك الــــــــت 
حملـــــــــون الفكـــــــــر التقـــــــــد فـــــــــتحمس  حملـــــــــون الفكـــــــــر التقـــــــــد فـــــــــتحمس الـــــــــذين  الـــــــــذين 

ة و للتعرف عليها ار الشيوع ة و للتعرف عليهالألف ار الشيوع   . . لألف
ـل  ـان زم ان آخر من القسم الداخ  ـل و م ـان زم ان آخر من القسم الداخ  و م

صــــــــبح عـــــــــام صــــــــبح عـــــــــام الــــــــذي االــــــــذي ا) ) نــــــــاظم كــــــــزارنــــــــاظم كــــــــزار((الدراســــــــة الدراســــــــة 
ـــــــــــم 11996688 ن العـــــــــــام  زمـــــــــــن ح ـــــــــــم مـــــــــــ مـــــــــــدير اال ن العـــــــــــام  زمـــــــــــن ح مـــــــــــ مـــــــــــدير اال

الــــذكر ان نــــاظم كــــزار  عــــث، ومــــن الجــــدير  الــــذكر ان نــــاظم كــــزار ال عــــث، ومــــن الجــــدير  ال

ــــــــــالعنف منــــــــــذ  عا ومعــــــــــروف  ــــــــــالعنف منــــــــــذ مجرمـــــــــا ووضــــــــــ عا ومعــــــــــروف  مجرمـــــــــا ووضــــــــــ
  . . صغرەصغرە

ــــانونحــــدثتحــــدثت11994488 عــــام  عــــام  ــــة  ــــانون وث ــــة   الثــــا الــــ  الثــــا الــــ  وث
قاط حكومــــــة قــــــام بهــــــا الــــــشعب العــــــراقــــــام بهــــــا الــــــشعب العــــــرا قاط حكومــــــة ســــــ ال ســــــ ال
ـــسموث((صـــالح جـــ ومعاهـــدة صـــالح جـــ ومعاهـــدة  ـــسموثبور الجـــائرة الجـــائرة ) ) بور

عهـــا  الخــامس عـــ عهـــا  الخــامس عـــالــ تــم توق  مــن شـــهر  مــن شـــهر الــ تــم توق
ـــــــــــــاخرة   11994488ـــــــــــــانون الثـــــــــــــا ـــــــــــــانون الثـــــــــــــا  ـــــــــــــاخرة عـــــــــــــ مـــــــــــــ ال عـــــــــــــ مـــــــــــــ ال

ــــــــا  طان ــــــــا بــــــــ العــــــــراق و ــــــــة فكتور طان ــــــــا ال طان ــــــــا بــــــــ العــــــــراق و ــــــــة فكتور طان ال
انــــت  ــــث  ــــة ح ــــة الثان انــــت عقــــب الحــــرب العالم ــــث  ــــة ح ــــة الثان عقــــب الحــــرب العالم
ـــــ   ـــــا تحـــــاول ان تجـــــد لهـــــا نفـــــوذا ا طان ـــــ  ب ـــــا تحـــــاول ان تجـــــد لهـــــا نفـــــوذا ا طان ب
ـــــــسط  ق االوســـــــط ومحاولـــــــة ل ـــــــسط منطقـــــــة الـــــــ ق االوســـــــط ومحاولـــــــة ل منطقـــــــة الـــــــ

ــــــــــــ ــــــــــــنفوذهــــــــــــا أ مــــــــــــا تــــــــــــضمنت المعاهــــــــــــدة مــــــــــــا تــــــــــــضمنت المعاهــــــــــــدة , , نفوذهــــــــــــا أ
ل ال ال لتاستمرار حاال التعاون ب  ال ال دين ع دين ع تاستمرار حاال التعاون ب 

   الشهيد البطلمجدًا. 
    "ستار خضير  " 
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ــة  طان الــسماح للقــوات ال قــوم العــراق  ــة ان  طان الــسماح للقــوات ال قــوم العــراق  ان 
م العـــــــــون  ـــــــــة وتقـــــــــد م العـــــــــون ـــــــــدخول االرا العراق ـــــــــة وتقـــــــــد ـــــــــدخول االرا العراق

ا والالزم ا والالزمال   . . ال
عــان  ة  مظــاهرات ســلم عــان ــدأت االنتفاضــة  ة  مظــاهرات ســلم ــدأت االنتفاضــة 
مــــا تحولــــت ا معــــارك بــــ قــــوات الحكومــــة مــــا تحولــــت ا معــــارك بــــ قــــوات الحكومــــة 
طة  ان اهم هذە المعارك ب الـ طة والشعب  ان اهم هذە المعارك ب الـ والشعب 
طدامات  طدامات صــــــــوالــــــــشعب، ومــــــــن اهــــــــم هــــــــذە اال صــــــــوالــــــــشعب، ومــــــــن اهــــــــم هــــــــذە اال

ـة  ل ـة مواقع ال ل ـة الهندسـة ومعركـة مواقع ال ل ـة و ـة الهندسـة ومعركـة الطب ل ـة و الطب
ــــث حــــدث  ــــاب المعظـــم ح ــــث حــــدث الجـــ ومعركــــة  ــــاب المعظـــم ح الجـــ ومعركــــة 
ان عــــام اغلقـــت خاللــــه جميـــع المرافــــق  ان عــــام اغلقـــت خاللــــه جميـــع المرافــــق عـــص عـــص
ـــــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــــــــة، وســـــــــــــــــــــقط  هـــــــــــــــــــــذە  ـــــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــــــــة، وســـــــــــــــــــــقط  هـــــــــــــــــــــذە العامـــ العامـــ
طدامات المئـــــــــــات مـــــــــــن  طدامات المئـــــــــــات مـــــــــــن صـــــــــــالتظـــــــــــاهرات واال صـــــــــــالتظـــــــــــاهرات واال
ب  س ــــح  ل وج ة والمواطن ب قت ب الطل س ــــح  ل وج ة والمواطن ب قت الطل

ة ة الح طة الذخ ةاستخدام ال ة الح طة الذخ   . . استخدام ال
عفــــر عفــــر ــــان بــــ الــــشهداء شــــمران االلــــو وجــــان بــــ الــــشهداء شــــمران االلــــو وج

طة  ــت الــ س االلــو و طة الجــواهري وقــ ــت الــ س االلــو و الجــواهري وقــ
ــــة المــــؤدي  ــــة الطب ل ــــة المــــؤدي حــــصارا عــــ مــــدخل ال ــــة الطب ل حــــصارا عــــ مــــدخل ال
ــــــاب  ــــــب مــــــن ســــــاحة  ــــــاب ا الــــــشارع العــــــام الق ــــــب مــــــن ســــــاحة  ا الــــــشارع العــــــام الق
ـــــــــة منـــــــــذ  ـــــــــه الطل ـــــــــث تجمـــــــــع ف ـــــــــة منـــــــــذ المعظـــــــــم ح ـــــــــه الطل ـــــــــث تجمـــــــــع ف المعظـــــــــم ح
ن مـــن  ات المتظـــاه ر مـــع عـــ ـــا اح ال ن مـــن الـــص ات المتظـــاه ر مـــع عـــ ـــا اح ال الـــص
ـــة  ـــة وعـــدد مـــن طل ـــة عـــدد مـــن المـــدارس الثان ـــة وعـــدد مـــن طل عـــدد مـــن المـــدارس الثان
ة فاخـــذ  ـــة الطـــب للخـــروج بتظـــاهرة ســـلم ة فاخـــذ ل ـــة الطـــب للخـــروج بتظـــاهرة ســـلم ل

عــــد الطلالطل ــــة  اج الخــــار لل عــــد ــــة بتــــدم الــــس ــــة  اج الخــــار لل ــــة بتــــدم الــــس
قــذفون بهــا  ــانوا  قــذفون بهــا نفــاد مــا لــديهم مــن حجــارة  ــانوا  نفــاد مــا لــديهم مــن حجــارة 
الــــــــــــــــــــسالح  طة المدججــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــوات الــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــسالح قـــ طة المدججــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــوات الــــــــــــــــــــ قـــ

ارات المدرعة  ارات المدرعة والس   والس
د ســــتار حــــض  الــــصف  ــــان الــــشه د ســــتار حــــض  الــــصف حينهــــا  ــــان الــــشه حينهــــا 
الثالـــــث المتوســـــط  مدينـــــة العمـــــارة عنـــــدما الثالـــــث المتوســـــط  مدينـــــة العمـــــارة عنـــــدما 
ـــــــــانون وعمــــــــــت التظــــــــــاهرات  ــــــــــة  ـــــــــانون وعمــــــــــت التظــــــــــاهرات حـــــــــدثت وث ــــــــــة  حـــــــــدثت وث

ــــــــــــ ل ا الــــــــــــشارع الرئ ــــــــــــالمدينــــــــــــة فــــــــــــ ل ا الــــــــــــشارع الرئ  مــــــــــــع  مــــــــــــع المدينــــــــــــة فــــــــــــ
اك   اب لالشـــــــــــــــــــ اك  مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــش اب لالشـــــــــــــــــــ مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــش
لغـــــاء  طـــــالبون ب لغـــــاء التظــــاهرات وهـــــم يهتفـــــون و طـــــالبون ب التظــــاهرات وهـــــم يهتفـــــون و
ــــــــــسموث وســـــــــقوط الحكومــــــــــة  ــــــــــسموث وســـــــــقوط الحكومــــــــــة معاهـــــــــدة بور معاهـــــــــدة بور
اب مـــن  طة ونجـــا هـــو والـــش اب مـــن فهـــاجمتهم الـــ طة ونجـــا هـــو والـــش فهـــاجمتهم الـــ
اب وهـــرب  طة وقتـــل احــد الـــش اب وهـــرب رصــاص الـــ طة وقتـــل احــد الـــش رصــاص الـــ

عـــــــــد اغـــــــــالق  حـــــــــالء  ـــــــــة ال عـــــــــد اغـــــــــالق االخـــــــــرون ا ناح حـــــــــالء  ـــــــــة ال االخـــــــــرون ا ناح
، وهنـــــــــــــاك   ، وهنـــــــــــــاك  المدرســـــــــــــة والقـــــــــــــسم الـــــــــــــداخ المدرســـــــــــــة والقـــــــــــــسم الـــــــــــــداخ

ة تم اقامة م ة تم اقامة مالناح جلـس الفاتحـة عـ ارواح جلـس الفاتحـة عـ ارواح الناح
ـــة المجــاور لمـــسكن  ـــة المجــاور لمـــسكن الــشهداء  جــامع الناح الــشهداء  جــامع الناح

د ستار د ستارالشه   ..الشه
ـــــــــة   11995511 عــــــــام  عــــــــام  عــــــــد تخرجــــــــه مــــــــن الثان ـــــــــة و عــــــــد تخرجــــــــه مــــــــن الثان و

غـــــــــــداد  مالـــــــــــه دورة المعلمـــــــــــ انتقـــــــــــل ا  غـــــــــــداد وا مالـــــــــــه دورة المعلمـــــــــــ انتقـــــــــــل ا  وا
م  احـــــــــدى مـــــــــدارس ابـــــــــو  م  احـــــــــدى مـــــــــدارس ابـــــــــو للعمـــــــــل  التعلـــــــــ للعمـــــــــل  التعلـــــــــ
فــة  نــه فــصل مــن الوظ ــة، ول ــب االبتدائ فــة غ نــه فــصل مــن الوظ ــة، ول ــب االبتدائ غ

ا ف ب انتمائـه الـس ـس ـة العـام  ا ف نها ب انتمائـه الـس ـس ـة العـام  عــاد عــاد  نها
قالــــــــة  ــــــــان  فــــــــتح د ــــــــث قــــــــام  ــــــــة ح قالــــــــة ا الناح ــــــــان  فــــــــتح د ــــــــث قــــــــام  ــــــــة ح ا الناح
ـــــادح  ــــد مــــع الفالحــــ وال ـــــادح وعمــــل مــــن جد ــــد مــــع الفالحــــ وال وعمــــل مــــن جد
ووطــــــــد عالقتــــــــه معهـــــــــم واخــــــــذ عــــــــ عاتقـــــــــه ووطــــــــد عالقتــــــــه معهـــــــــم واخــــــــذ عــــــــ عاتقـــــــــه 
أهــــداف الحــــزب الــــشيو العــــرا  فهم  أهــــداف الحــــزب الــــشيو العــــرا تعــــ فهم  تعــــ
ـــــــشورات الـــــــ  الم ـــــــان يـــــــزودهم  ادئـــــــه ف ـــــــشورات الـــــــ وم الم ـــــــان يـــــــزودهم  ادئـــــــه ف وم

  . . يزودها الحزب لهيزودها الحزب له
ان اول لقاء له مع المناضـل  ان اول لقاء له مع المناضـل ف صـاحب مـال صـاحب مـال ((ف

ـــــشهد عـــــ) ) خـــــصافخـــــصاف ـــــشهد عـــــالـــــذي اس ـــــد االقطـــــاع الـــــذي اس ـــــد االقطـــــاع    
ــــــدة  ــــــدة عــــــد ثــــــورة الرابــــــع عــــــ مــــــن تمــــــوز المج عــــــد ثــــــورة الرابــــــع عــــــ مــــــن تمــــــوز المج
الح  ــــة لقـــانون اال ــــح والدعا و ـــال امـــه  الح صــــلق ــــة لقـــانون اال ــــح والدعا و ـــال امـــه  صــــلق

حقــــه االهزوجـــة  ، صـــدرت  حقــــه االهزوجـــة الـــزرا ، صـــدرت  لن ال ((الـــزرا لن ال مــــ مــــ
لن وردة ... ... تـــــــــــنكطن كحـــــــــــل فـــــــــــوك الـــــــــــدمتـــــــــــنكطن كحـــــــــــل فـــــــــــوك الـــــــــــدم لن وردة مـــــــــــ مـــــــــــ

  ...)....).الخزامة تنكط سمالخزامة تنكط سم
الح  الــــــذكر فــــــان قــــــانون اإل الح صــــــومــــــن الجــــــدير  الــــــذكر فــــــان قــــــانون اإل صــــــومــــــن الجــــــدير 
ــــة مـــــن  ق ــــان ثمـــــرة حق ــــة مـــــن الــــزرا آنــــف الـــــذكر  ق ــــان ثمـــــرة حق الــــزرا آنــــف الـــــذكر 

ة 1144 ثــورة  ثــورة ثمــارثمــار ة  تمــوز واحــد أهــدافها األساســ  تمــوز واحــد أهــدافها األساســ
ــــان يهــــدف إ القـــضاء عــــ اإلقطــــاع  ـــث  ــــان يهــــدف إ القـــضاء عــــ اإلقطــــاع ح ـــث  ح

  ..أسلوب إنتاجأسلوب إنتاج
ن الــــــــ 11995522عــــــــامعــــــــام   ــــــــ ــــــــث انتفاضــــــــة  ن الــــــــ  ح ــــــــ ــــــــث انتفاضــــــــة   ح

تعتــ مــن االنتفاضــات واألحــداث المهمــة  تعتــ مــن االنتفاضــات واألحــداث المهمــة  
ــــخ العراق المعـا لمـا تحملـه مـن جـذور  ــــخ العراق المعـا لمـا تحملـه مـن جـذور تار تار
قة تجمعـــت لتنفجـــر  ذلـــك  قة تجمعـــت لتنفجـــر  ذلـــك وممهـــدات ســـا وممهـــدات ســـا

د ســـــتار بت د ســـــتار بتاليـــــوم قـــــام الـــــشه ـــــة مـــــن اليـــــوم قـــــام الـــــشه م ـــــع  ــــ ـــــة مـــــن وز م ـــــع  ــــ وز
ـــــــان الحـــــــزب الـــــــشيو الـــــــ اســـــــتلمها مـــــــن  ـــــــان الحـــــــزب الـــــــشيو الـــــــ اســـــــتلمها مـــــــن ب ب
غـــداد بواســـطة احـــد الرفـــاق وقـــام  غـــداد بواســـطة احـــد الرفـــاق وقـــام الحـــزب   الحـــزب  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جــــــة  حــــــالء ون ــــــان عــــــ أهـــــل ال ـــــــــع الب جــــــة بتوز حــــــالء ون ــــــان عــــــ أهـــــل ال ـــــــــع الب بتوز
ــان ا  م الب ــسل ة أحــدهم الــذي قــام ب ــان ا لوشـا م الب ــسل ة أحــدهم الــذي قــام ب لوشـا
ــه وجميــع  ض عل طة فــأل القــ ــه وجميــع مفــوض الــ ض عل طة فــأل القــ مفــوض الــ
ــــه وأرســــلوا مخفــــورن ا دائـــــرة  ــــه وأرســــلوا مخفــــورن ا دائـــــرة أخوتــــه وأقار أخوتــــه وأقار

ات أمـــــــــــــــن العمـــــــــــــــارة بتهمـــــــــــــــة أمـــــــــــــــن العمـــــــــــــــارة بتهمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــع ال ــــ ات توز ـــــــــــــــ ـــــــــــــــع ال ــــ توز
ب  ث تعرض الجميع ا الـ ة، ح ب الشيوع ث تعرض الجميع ا الـ ة، ح الشيوع
واإلهانة وعندها قال ستار أمام المحقق، أنا واإلهانة وعندها قال ستار أمام المحقق، أنا 
ـشورات وحـدي وال شـأن  ــــع الم ـشورات وحـدي وال شـأن من قام بتوز ــــع الم من قام بتوز

  . . لهؤالء بهالهؤالء بها
الـــــسجن  ـــــه  ـــــم عل مـــــة وح ـــــل ا المح الـــــسجن وأح ـــــه  ـــــم عل مـــــة وح ـــــل ا المح وأح
ج مـــــــن  مـــــــل محكوميتــــــه وخــــــ ج مـــــــن ســــــتة أشــــــهر، أ مـــــــل محكوميتــــــه وخــــــ ســــــتة أشــــــهر، أ
خ أمـــــــام  ـــــــ ـــــــ شـــــــجاعة و  خ أمـــــــام الـــــــسجن وهـــــــو أ ـــــــ ـــــــ شـــــــجاعة و  الـــــــسجن وهـــــــو أ

ة  اا.... (.... (الجميــــــــــــع الجميــــــــــــع  ة  ألن ازدهــــــــــــرت الــــــــــــشيوع ألن ازدهــــــــــــرت الــــــــــــشيوع
حــالء وأســـتأنف ))أعمــاأعمــا ــة ال حــالء وأســـتأنف ، وعــاد ا ناح ــة ال ، وعــاد ا ناح

ـــــــــشاطه الحـــــــــز مـــــــــع رفاقـــــــــه بـــــــــ صـــــــــفوف ـــــــــشاطه الحـــــــــز مـــــــــع رفاقـــــــــه بـــــــــ صـــــــــفوف 
  . . الفالحالفالح

ارة مــــــسلحة مـــــــن 11995544 عــــــام  عــــــام  ارة مــــــسلحة مـــــــن  جــــــاءت ســـــــ  جــــــاءت ســـــــ
ـــشاطه  ب  ـــس ـــه  ض عل ـــشاطه العمـــارة أللقـــاء القـــ ب  ـــس ـــه  ض عل العمـــارة أللقـــاء القـــ
الــــــــشيو فحــــــــاول الهــــــــرب ا قلعــــــــة صــــــــالح الــــــــشيو فحــــــــاول الهــــــــرب ا قلعــــــــة صــــــــالح 

ا امش ـه " " مش ض عل ـه ع األقـدام إال إنـه الـ القـ ض عل ع األقـدام إال إنـه الـ القـ
ــــل ــــلمــــن ق ـــــق مــــن ق عتــــه عــــ الط طة الـــــ تا ـــــق  الــــ عتــــه عــــ الط طة الـــــ تا  الــــ

عــد  حـالء  عــد المـؤدي ا القلعـة وأعـادوە ا ال حـالء  المـؤدي ا القلعـة وأعـادوە ا ال
ب أمــام والــدە و أهــا  الــ ــه  ب أمــام والــدە و أهــا َأن أعتــدي عل الــ ــه  َأن أعتــدي عل

عقالــــــه هــــــو  طة  ــــــة فــــــأنقض عــــــ الــــــ عقالــــــه هــــــو الناح طة  ــــــة فــــــأنقض عــــــ الــــــ الناح
طة  قــــذف الــــ اســــم وقــــام  ــــه األصــــغر  طة وأخ قــــذف الــــ اســــم وقــــام  ــــه األصــــغر  وأخ
طيـــــ مـــــنهم وســـــالت  طيـــــ مـــــنهم وســـــالت الحجـــــارة وأصـــــاب  الحجـــــارة وأصـــــاب 
ض عــــــــ  ض عــــــــ الــــــــدماء مــــــــن رؤوســــــــهم فــــــــأل القــــــــ الــــــــدماء مــــــــن رؤوســــــــهم فــــــــأل القــــــــ

ت الجميــــعالجميــــع الــــسجن ســـــ ــــم عــــ ســــتار  ت  وح الــــسجن ســـــ ــــم عــــ ســــتار   وح
ە فـــــورا ا ســــــجن  ــــــسف ــــــة وتـــــم  ە فـــــورا ا ســــــجن وســـــنة مراق ــــــسف ــــــة وتـــــم  وســـــنة مراق
اح والـــــــدە خـــــــض صــــــــگر  ـــــــة واطلـــــــق  اح والـــــــدە خـــــــض صــــــــگر عق ـــــــة واطلـــــــق  عق
جــة  طة عــن حقهــم ن عــد تنــازل الــ ــه  جــة واخ طة عــن حقهــم ن عــد تنــازل الــ ــه  واخ

ض المادي ض الماديالوساطات والتع   ..الوساطات والتع
  

غــــــــداد  غــــــــداد هــــــــاجر مــــــــع جميــــــــع افــــــــراد عائلتــــــــه ا  هــــــــاجر مــــــــع جميــــــــع افــــــــراد عائلتــــــــه ا 
ـل  قات الـ تعرضـوا لهـا مـن ق جة المـضا ـل ن قات الـ تعرضـوا لهـا مـن ق جة المـضا ن

طة واألمـــــــن و طة واألمـــــــن ورجــــــال الـــــــ ـــــــة رجــــــال الـــــــ ـــــــة العنـــــــا الرجع العنـــــــا الرجع
األقطاع طة  األقطاعالمرت طة    ..المرت

عد انهاء محكوميته عام  عد انهاء محكوميته عام و ە 11995566و ـسف ە  تم  ـسف  تم 
مـــــــــــل الـــــــــــسنة  ـــــــــــدرة وجـــــــــــصان ل مـــــــــــل الـــــــــــسنة ا مدينــــــــــة  ـــــــــــدرة وجـــــــــــصان ل ا مدينــــــــــة 

عـــدا عـــداالمحكـــوم بهـــا م قـــ   ـــدرةـــدرة فـــ  فـــ المحكـــوم بهـــا م ـــث  قـــ ح ـــث  ح
عد  عادهم و ات ا عد المئات من الشيوعي ف عادهم و ات ا المئات من الشيوعي ف
الغـــة ســـنة واحـــدة تـــم  عـــاد ال ة اال الغـــة ســـنة واحـــدة تـــم انقـــضاء فـــ عـــاد ال ة اال انقـــضاء فـــ

احه وعاد ا عائلتـه عـام  احه وعاد ا عائلتـه عـام اطالق      11995577اطالق 
ـشاط  ـشاط غداد وواصل عمله التنظـ بهمـة و غداد وواصل عمله التنظـ بهمـة و
ــــــت قـــــــدرة  ــــــث اث ــــــد ح ــــــت قـــــــدرة مواصــــــال نــــــضاله العن ــــــث اث ــــــد ح مواصــــــال نــــــضاله العن

شاط مم ة و ة عال م شاط ممتنظ ة و ة عال م   . . تنظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غـــــــــــــــداد  ــــــــــــــست   غـــــــــــــــداد وعمــــــــــــــل  معمـــــــــــــــل لألس ــــــــــــــست   وعمــــــــــــــل  معمـــــــــــــــل لألس
غ  ة وتفـــــ ة قـــــص غ بواســـــطة أحـــــد معارفـــــه لفـــــ ة وتفـــــ ة قـــــص بواســـــطة أحـــــد معارفـــــه لفـــــ
ة  حملـــه مـــن ثقافـــة وخـــ ة للعمـــل الحـــز لمـــا  حملـــه مـــن ثقافـــة وخـــ للعمـــل الحـــز لمـــا 

اسي  الـــ الـــكـــسبها اثنـــاء تـــوادە مـــع الـــسجناءكـــسبها اثنـــاء تـــوادە مـــع الـــسجناء اسي س س
ة عق ة ال قضاها  سجن  ةخالل الف عق ة ال قضاها  سجن    . . خالل الف

عــــــــــد ثــــــــــورة  عــــــــــد ثــــــــــورة و ــــــــــدة عمـــــــــــل  1144و ــــــــــدة عمـــــــــــل   تمــــــــــوز المج  تمــــــــــوز المج
غـــــداد لعـــــدة أشـــــهر ثـــــم  ف الرافـــــدين   غـــــداد لعـــــدة أشـــــهر ثـــــم مـــــ ف الرافـــــدين   مـــــ
غ للعمــــل  ــــه مـــن الحــــزب ليتفـــ غ للعمــــل اســـتقال بتوج ــــه مـــن الحــــزب ليتفـــ اســـتقال بتوج

ا إلحــــــــدى اللجــــــــان الحــــــــزالحــــــــز ا إلحــــــــدى اللجــــــــان  وانتــــــــدب ســــــــكرت  وانتــــــــدب ســــــــكرت



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

غداد منتـصف عـام  ة   غداد منتـصف عـام المحل ة   ـان   11995599المحل ـان و و
افح( ( اسمة الحز اسمة الحز  افحم   ).).م
ــل جــ ــل جــوعمــل  ــة وعمــل  حت المحل ــشاط فأصــ ــة د و حت المحل ــشاط فأصــ د و

غـــــداد ـــــات   ــــ المحل قودهـــــا مـــــن ا غـــــدادالــــ  ـــــات   ــــ المحل قودهـــــا مـــــن ا . . الــــ 
ــسب للعمــل  شــمال  ينات  ــة الــس دا ــسب للعمــل  شــمال و  ينات  ــة الــس دا و 
عـــــد  مـــــات الحـــــزب  ادة بنـــــاء تنظ عـــــد عـــــالعـــــراق إل مـــــات الحـــــزب  ادة بنـــــاء تنظ عـــــالعـــــراق إل
سة الـــــــ تعـــــــرض لهـــــــا الحـــــــزب  سة الـــــــ تعـــــــرض لهـــــــا الحـــــــزب الهجمـــــــة الـــــــ الهجمـــــــة الـــــــ
عــــــــــد محاولــــــــــة الــــــــــشواف  عــــــــــد محاولــــــــــة الــــــــــشواف الــــــــــشيو العــــــــــرا  الــــــــــشيو العــــــــــرا 

ــــة عــــام  ــــة عــــام االنقالب ة 11995599االنقالب ــــال أعــــداد كبــــ ة  واغت ــــال أعــــداد كبــــ  واغت
زب  مـــــــــــدين الموصـــــــــــل زب  مـــــــــــدين الموصـــــــــــل مــــــــــن كـــــــــــوادر الحـــــــــــمــــــــــن كـــــــــــوادر الحـــــــــــ

قــــــود  ـــــان  ــــــل ذلـــــك فقــــــد  قــــــود وكركـــــوك أضـــــافة ل ـــــان  ــــــل ذلـــــك فقــــــد  وكركـــــوك أضـــــافة ل
م العسكري  كردستان العراق م العسكري  كردستان العراقالتنظ   ..التنظ

ــة برفـــع الـــسالح  رد ـــدأت الحركـــة ال ــة برفـــع الـــسالح فعنــدما  رد ـــدأت الحركـــة ال فعنــدما 
ح موقــــــــف الحـــــــــزب 11996622/ / عــــــــام عــــــــام  ـــــــــ ــــــــان  ح موقــــــــف الحـــــــــزب   ـــــــــ ــــــــان   

زا  زا المعــــــــارض للقتــــــــال للمــــــــال مــــــــصط الــــــــ المعــــــــارض للقتــــــــال للمــــــــال مــــــــصط الــــــــ
ة مــن خــالل اللقــاءات معــه والــذي مــن  ــا ة مــن خــالل اللقــاءات معــه والــذي مــن م ــا م

ـــــضعف ثـــــورة  ـــــضعف ثـــــورة شـــــأنه أن  عرضــــــها  تمـــــو تمـــــو1144شـــــأنه أن  عرضــــــها ز و ز و
ــــــة  ــــــة للخطـــــر وهـــــذا مــــــا اســـــتغلته القـــــوى الرجع للخطـــــر وهـــــذا مــــــا اســـــتغلته القـــــوى الرجع

انقالب  ام  انقالب للق ام  اط 88للق اط  ش   .. المشؤوم المشؤوم11996633/ /  ش
مل مهمتـه  شـمال العـراق بنجـاح  مل مهمتـه  شـمال العـراق بنجـاح عد ان أ عد ان أ
غـداد  أواسـط  غـداد  أواسـط سب مـرة أخـرى للعمـل   سب مـرة أخـرى للعمـل  
جــــة  ات عــــدة ن ينات وتحمــــل مــــسؤول جــــة الــــس ات عــــدة ن ينات وتحمــــل مــــسؤول الــــس

ي م ال مة  التنظ ا ة الم يالخ م ال مة  التنظ ا ة الم   ..الخ
عث الفا للسلطة عث الفا للسلطةعاد حزب ال ـدعاد حزب ال ـد من جد    من جد

 وتحــــت  وتحــــت 11996688 تمــــوز مــــن عــــام  تمــــوز مــــن عــــام 3300 ـ  ـ 1177  
فـــة أنطلـــت مـــع األســـف  ـــة م فـــة أنطلـــت مـــع األســـف شـــعارات وهم ـــة م شـــعارات وهم
ــــة،  ة العراق اس ثــــ مــــن القــــوى الــــس ــــة، عــــ ال ة العراق اس ثــــ مــــن القــــوى الــــس عــــ ال
عـــث  عـــث وقـــد كـــرس الـــشخص الثـــا  حـــزب ال وقـــد كـــرس الـــشخص الثـــا  حـــزب ال
ـــة  ـــة المجـــرم صـــدام حـــس جـــل اهتمامـــه لتق المجـــرم صـــدام حـــس جـــل اهتمامـــه لتق
ــــة والـــ تـــضم داخلهــــا  ــــة والـــ تـــضم داخلهــــا منظمـــة حنـــ اإلرهاب منظمـــة حنـــ اإلرهاب

فــــــــ وطورهــــــــا لتــــــــصبح جهــــــــا فــــــــ وطورهــــــــا لتــــــــصبح جهــــــــاّالقتلــــــــة المح ز ز ّالقتلــــــــة المح
ة قـــــــادة  قـــــــوم بتـــــــصف ـــــــة ل ة قـــــــادة المخـــــــابرات العراق قـــــــوم بتـــــــصف ـــــــة ل المخـــــــابرات العراق
ات  التـــصف ة ســـواء  اس ات وكـــوادر القـــوى الـــس التـــصف ة ســـواء  اس وكـــوادر القـــوى الـــس
الــسموم  ارات أو  الــس ة أو الــدهس  الــسموم الجــسد ارات أو  الــس ة أو الــدهس  الجــسد
القاتلــــــــــة بنــــــــــاء عــــــــــ األوامــــــــــر الــــــــــصادرة منــــــــــه القاتلــــــــــة بنــــــــــاء عــــــــــ األوامــــــــــر الــــــــــصادرة منــــــــــه 

ــــل  ف عــــ  ـــ قــــود و ـــان  ة، والــــذي  ـــا ــــل م ف عــــ  ـــ قــــود و ـــان  ة، والــــذي  ـــا م
ــــــة ووضــــــع عــــــ  ــــــة والمخابرات ــــــة ووضــــــع عــــــ األجهــــــزة األمن ــــــة والمخابرات األجهــــــزة األمن

فــــــــون أم فــــــــون أمقمـــــــة تلــــــــك األجهــــــــزة قتلــــــــة مح ثــــــــال ثــــــــال قمـــــــة تلــــــــك األجهــــــــزة قتلــــــــة مح
عـــــــث الـــــــ  ـــــــادات ال عـــــــث الـــــــ المجـــــــرم نـــــــاظم كـــــــزار وق ـــــــادات ال المجـــــــرم نـــــــاظم كـــــــزار وق
ات  ـــــة مقـــــرا للتـــــصف ات أتخـــــذت مـــــن قـــــ النها ـــــة مقـــــرا للتـــــصف أتخـــــذت مـــــن قـــــ النها

ة  اس ل القوى الس ة ل ة الجسد اس ل القوى الس ة ل   ..الجسد
ة كـــوادر  عـــث قـــرارا بتـــصف ـــادة ال ة كـــوادر واتخـــذت ق عـــث قـــرارا بتـــصف ـــادة ال واتخـــذت ق
مــا فــيهم  ــادات الحــزب الــشيو العــرا  مــا فــيهم وق ــادات الحــزب الــشيو العــرا  وق
ـــة  د ســـتار خـــض عـــضو اللجنـــة المرك ـــة الـــشه د ســـتار خـــض عـــضو اللجنـــة المرك الـــشه
ت عـــــــ أجهزتهـــــــا المختلفـــــــة  ـــــــا ت عـــــــ أجهزتهـــــــا المختلفـــــــة للحـــــــزب، و ـــــــا للحـــــــزب، و
ــــل  ــــل جمــــع المعلومــــات عــــن الــــشيوعي مــــن  جمــــع المعلومــــات عــــن الــــشيوعي مــــن 

  . . الجوانبالجوانب
ـــران  /  / 1166فـــ عـــ يـــوم فـــ عـــ يـــوم  ـــران ح ج 11996699/ / ح ج  خـــ  خـــ

ـــــــــــــت    د ســـــــــــــتار خــــــــــــض مـــــــــــــن ب ـــــــــــــت   ٍالــــــــــــشه د ســـــــــــــتار خــــــــــــض مـــــــــــــن ب ٍالــــــــــــشه
غــداد وتوجــه / / المعلمـ المعلمـ  غــداد وتوجــه شــارع فلــسط   شــارع فلــسط  

اصــات للعـودة ا أهلــه، وأثنــاء  اصــات للعـودة ا أهلــه، وأثنــاء ا موقـف ال ا موقـف ال
ــــــــــــــه شخــــــــــــــصان  ــــــــــــــاص توجــــــــــــــه أل ــــــــــــــه شخــــــــــــــصان انتظــــــــــــــارە ال ــــــــــــــاص توجــــــــــــــه أل انتظــــــــــــــارە ال
ة مـــــــــن  ـــــــــه ســـــــــ ة مـــــــــن مـــــــــسلحان وأطلقـــــــــا النـــــــــار عل ـــــــــه ســـــــــ مـــــــــسلحان وأطلقـــــــــا النـــــــــار عل

طنــه ســالحيســالحي عــدة إطالقــات   ب  طنــه هما فأصــ عــدة إطالقــات   ب  هما فأصــ
اتجــــــــــــاههم  اتجــــــــــــاههم غــــــــــــ أنــــــــــــه أســــــــــــتطاع أن يــــــــــــركض  غــــــــــــ أنــــــــــــه أســــــــــــتطاع أن يــــــــــــركض 
ــــــسقطه أرضــــــا وســــــقط  أحــــــدهم و مــــــسك  ــــــسقطه أرضــــــا وســــــقط و أحــــــدهم و مــــــسك  و
نـــــه أســـــتطاع الوقـــــوف رغـــــم جراحـــــه،  نـــــه أســـــتطاع الوقـــــوف رغـــــم جراحـــــه، معـــــه ل معـــــه ل
ــــــن القاتــــــل األخــــــر فاجــــــأە برصاصــــــة أخــــــرى  ــــــن القاتــــــل األخــــــر فاجــــــأە برصاصــــــة أخــــــرى ل ل
أصــابته  رجلــه وأعاقتــه عــن الحركــة وغــادر أصــابته  رجلــه وأعاقتــه عــن الحركــة وغــادر 
نـــــــادي  ـــــــشدة و ف  ـــــــان وهـــــــو يـــــــ نـــــــادي القتلـــــــة الم ـــــــشدة و ف  ـــــــان وهـــــــو يـــــــ القتلـــــــة الم

ــ ــالــواقف  محطــة ال أنــه ســتار خــض الــواقف  محطــة ال أنــه ســتار خــض اص  اص 
ــــــــة للحــــــــزب الــــــــشيو  ــــــــة للحــــــــزب الــــــــشيو عــــــــضو اللجنــــــــة المرك عــــــــضو اللجنــــــــة المرك
العــــــرا وطلــــــب اســــــعافه وغــــــاب عــــــن الــــــو العــــــرا وطلــــــب اســــــعافه وغــــــاب عــــــن الــــــو 
ـــش  طـــة النجـــدة ا مس ـــل  ـــش ونقـــل مـــن ق طـــة النجـــدة ا مس ـــل  ونقـــل مـــن ق
ـــــــ مــــــن ســـــــاعة عـــــــ  عـــــــد مــــــرور أ ـــــــ مــــــن ســـــــاعة عـــــــ الطــــــوارئ  عـــــــد مــــــرور أ الطــــــوارئ 

  . . أصابتهأصابته
د مـــــــن المخـــــــدر  عـــــــد ســـــــاعات أفـــــــاق الـــــــشه د مـــــــن المخـــــــدر و عـــــــد ســـــــاعات أفـــــــاق الـــــــشه و
وأســـتطاع أن يتحــــدث ا أهلــــه وأخوتــــه عــــن وأســـتطاع أن يتحــــدث ا أهلــــه وأخوتــــه عــــن 

ـــدە أمـــام ـــدە أمـــامالحـــدث وهـــذا مـــا أ ـــام التحقيـــق الحـــدث وهـــذا مـــا أ ـــام التحقيـــق  ح  ح



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأحد رجال األمن الذين حققوا معه وسـألوە وأحد رجال األمن الذين حققوا معه وسـألوە 
ك  ك من تعتقد الذي أطلق النار عل   ؟؟.... .... من تعتقد الذي أطلق النار عل

  
  ..ـ أنهم أعداء الحزب الشيو العراـ أنهم أعداء الحزب الشيو العرا

ـــــ هــــل أنــــت مــــن الحــــزب الــــشيو العــــرا أم ـــــ هــــل أنــــت مــــن الحــــزب الــــشيو العــــرا أم 
ز الحاج؟ ز الحاج؟من جماعة ع   من جماعة ع

 ال يوجـــــــــد  العـــــــــراق غـــــــــ حـــــــــزب شـــــــــيو  ال يوجـــــــــد  العـــــــــراق غـــــــــ حـــــــــزب شـــــــــيو --
  ..واحد هو الحزب الشيو العرا واحد هو الحزب الشيو العرا 

  
طة رغـــــم رغـــــم  ـــــل الــــــ طة الحراســــــة المـــــشددة مــــــن ق ـــــل الــــــ الحراســــــة المـــــشددة مــــــن ق

ون  نــــــــــــاو ــــــــــــان أخوتــــــــــــه ومعارفــــــــــــه ي ون لغرفتــــــــــــه  نــــــــــــاو ــــــــــــان أخوتــــــــــــه ومعارفــــــــــــه ي لغرفتــــــــــــه 
ــان القــ وصــدام  ــل نهــار و ــه ل ــان القــ وصــدام الــدخول أل ــل نهــار و ــه ل الــدخول أل
عــد  ــارە عــن  عون أخ عــد حــس ونــاظم كــزار يتــا ــارە عــن  عون أخ حــس ونــاظم كــزار يتــا
ت  مــــا لــــو تحــــس ــــه ف ت  محاولــــة اإلجهــــاز عل مــــا لــــو تحــــس ــــه ف  محاولــــة اإلجهــــاز عل

د دحالته من جد   . . حالته من جد
ــــــــدأت أعــــــــراض  د و ــــــــدأت أعــــــــراض تــــــــدهورت صــــــــحة الــــــــشه د و تــــــــدهورت صــــــــحة الــــــــشه

سمم تتوضح، و اليوم الثالـث تـ سمم تتوضح، و اليوم الثالـث تـال دهورت دهورت ال
ي   ـــ ـــدأ  ـــسمم الـــذي  ـــ أثـــر ال ي  صــحته أ ـــ ـــدأ  ـــسمم الـــذي  ـــ أثـــر ال صــحته أ
ـــــانهم دون  ــــاء جهـــــد ام ـــــانهم دون جــــسمه وحـــــاول األط ــــاء جهـــــد ام جــــسمه وحـــــاول األط
فارقـــه  اســـم ال  ـــه الـــدكتور  ـــان أخ فارقـــه جـــدوى و اســـم ال  ـــه الـــدكتور  ـــان أخ جـــدوى و

ش قاءە  المس لة  شط قاءە  المس لة    . . ط
الــــــــــة العـــــــــــراق اليــــــــــوم  وصــــــــــفتوصــــــــــفت ـــــــــــران2244  و ـــــــــــران ح    ح

جـــــاوز الثالثـــــة مــــــن جـــــاوز الثالثـــــة مــــــن الزمـــــان الـــــساعة تتالزمـــــان الـــــساعة تت. . 22001199
ـــد يـــوم  التحد ـــد يـــوم يـــوم صـــ حـــار و التحد ـــران 2233يـــوم صـــ حـــار و ـــران  ح  ح

، ومسؤول 11996699عام عام  ج القائد الشيو خ ، ومسؤول ُ  ج القائد الشيو خ  ُ

ــــــت حــــــز  ــــــت حــــــز الخــــــط العــــــسكري للحــــــزب مــــــن ب الخــــــط العــــــسكري للحــــــزب مــــــن ب
  المعلمــــــــــ متوجهــــــــــا لمحطــــــــــة   المعلمــــــــــ متوجهــــــــــا لمحطــــــــــة ) ) وكــــــــــروكــــــــــر((

ستقل  ، ل اصات  شارع فلسط ستقل وقوف ال ، ل اصات  شارع فلسط وقوف ال
عــــــد أن انجــــــز عمــــــ  تــــــه  عــــــد أن انجــــــز عمــــــ ًأحــــــدها راجعــــــا ا ب تــــــه  ًأحــــــدها راجعــــــا ا ب

ا  الوكر ا  الوكرح   . . ح
ــــــة النـــــاسالنـــــاس طء تحــــــت الحـــــرارة الاله ــــــس بـــــ ــــــة   طء تحــــــت الحـــــرارة الاله ــــــس بـــــ  

ة  ب ليــــــــن ظهــــــــ قــــــــ حــــــــاول ان  ة والمــــــــساء  ب ليــــــــن ظهــــــــ قــــــــ حــــــــاول ان  والمــــــــساء 
ــــــــص  قفــــــــون م ــــــــن ثمــــــــة قتلــــــــة  ــــــــص ســــــــاخنة ل قفــــــــون م ــــــــن ثمــــــــة قتلــــــــة  ســــــــاخنة ل

تحــت احــزمتهم أدوات مــوت وعيــونهم تلمــع تحــت احــزمتهم أدوات مــوت وعيــونهم تلمــع 
داد ) ) المقــصودالمقــصود((والقائــد الــشيو والقائــد الــشيو  ب، فــ داد قــ ب، فــ قــ

ــهم يــــــزداد  ــــــ وقلــــــ ب أ قــــــ ــــــضهم  قــــــاع ن ــهم يــــــزداد ا ــــــ وقلــــــ ب أ قــــــ ــــــضهم  قــــــاع ن ا
ضها أ فأ  ضها أ فأ ن   .. .. ن

ة ل ة لوهــــــــا  اللحظـــــــــة المناســــــــ ـــــــــذ تـــــــــزفوهــــــــا  اللحظـــــــــة المناســــــــ ـــــــــذ تـــــــــزفلتنف   لتنف
ـدر، الــشيو  ب ســتار خـض صــكر الح ـدر، الــشيو قـ ب ســتار خـض صــكر الح قـ
عـا، مـن محطـة  ـسعة والثالثـ ر عـا، مـن محطـة صـاحب ال ـسعة والثالثـ ر صـاحب ال
عالجــــــــه أحــــــــد القتلــــــــة برصاصــــــــة  اصــــــــات،  عالجــــــــه أحــــــــد القتلــــــــة برصاصــــــــة ال اصــــــــات،  ال
نح ال تخـــور قــــواە  طنـــه، ال يــــ ق  نح ال تخـــور قــــواە غـــادرة تخــــ طنـــه، ال يــــ ق  غـــادرة تخــــ
ــــــاة رغـــــــم  ــــــسقط وهــــــو الـــــــذي خــــــ الح ــــــاة رغـــــــم َولــــــم  ــــــسقط وهــــــو الـــــــذي خــــــ الح َولــــــم 

ـــــــأ أن  اتها، فمثلـــــــه  ها وخـــــــاض صــــــع ـــــــأ أن قــــــ اتها، فمثلـــــــه  ها وخـــــــاض صــــــع قــــــ
الحــ الحــــسقط عــ األرض لــذلك راح  ــه ــسقط عــ األرض لــذلك راح  ــه ق قاتل ق قاتل

ــــــأع  ــــــا  خ مناد ــــــ غــــــزارة، ف ف  ــــــأع ودمــــــه يــــــ ــــــا  خ مناد ــــــ غــــــزارة، ف ف  ودمــــــه يــــــ
ـدر عـضو اللجنـة : : صوتهصوته ـدر عـضو اللجنـة أنا ستار خـض الح أنا ستار خـض الح

ـــــة للحــــــزب الـــــشيو العــــــرا اغتــــــال  ـــــة للحــــــزب الـــــشيو العــــــرا اغتــــــال المرك المرك
ـــــــصل  عـــــــ غـــــــدرا فـــــــأرجو أن  ـــــــصل أفـــــــراد األمـــــــن ال عـــــــ غـــــــدرا فـــــــأرجو أن  أفـــــــراد األمـــــــن ال
لماتــه   ت  ــ لماتــه  صـو للحــزب والــشعب فان ت  ــ صـو للحــزب والــشعب فان
ما ين العطـر الـز الفـواح، فتعلـو  ان  ما ين العطـر الـز الفـواح، فتعلـو الم ان  الم

ـصل ا أحـد لماته فوق صوت لماته فوق صوت  ـصل ا أحـد الرصاص و الرصاص و
ـسقطه  ــــح و أسـد جـ ـه  ـسقطه القتلة، فيـنقض عل ــــح و أسـد جـ ـه  القتلة، فيـنقض عل
ت  فعـــــل فعلتـــــه فـــــ ـــــن نـــــزف الـــــدم  ت أرضــــا ل فعـــــل فعلتـــــه فـــــ ـــــن نـــــزف الـــــدم  أرضــــا ل
عاجلــه القاتــل الــسافل  ــ و د أ ــضة الــشه عاجلــه القاتــل الــسافل ق ــ و د أ ــضة الــشه ق
ـــضته  فلـــت مـــن ق انـــة أخـــرى، ف ـــضته برصاصـــة ج فلـــت مـــن ق انـــة أخـــرى، ف برصاصـــة ج

نجح القاتالن  الهرب نجح القاتالن  الهربلألسف و   ..لألسف و
  

ع النـــــــــــاس  ــــح يـــــــــــزأر وســـــــــــط جمـــــــــــ ع النـــــــــــاس ُأســـــــــــد جـــــــــــ ــــح يـــــــــــزأر وســـــــــــط جمـــــــــــ ُأســـــــــــد جـــــــــــ

مــــــألن فـــــــ مــــــألن فـــــــالــــــصمت والوجــــــوم والخــــــوف  ضاء ضاء الــــــصمت والوجــــــوم والخــــــوف 
، القتلـــة  ـــان، والنـــاس عـــ رؤوســـها الطـــ ، القتلـــة الم ـــان، والنـــاس عـــ رؤوســـها الطـــ الم
مـــــا تعـــــود األفـــــا  مـــــا تعـــــود األفـــــا إذن عـــــادوا ا جحـــــورهم  إذن عـــــادوا ا جحـــــورهم 
الـــــــــــــذنب، او  الـــــــــــــذنب، او ا جحورهـــــــــــــا دون أي شـــــــــــــعور  ا جحورهـــــــــــــا دون أي شـــــــــــــعور 

  ....الندم الندم 
طــــــــل ســــــــتار  د ال طــــــــل ســــــــتار المجــــــــد والخلــــــــود للــــــــشه د ال المجــــــــد والخلــــــــود للــــــــشه

در درخض صگر الح   خض صگر الح
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قدم التال ، رفيـق ّحّسحس.. .. صديق صديق  قدم التال ، رفيـق سك  عمـق النـضال ، عمـق النـضال ، ّحسـسك ّحسـسك .. .. سك 
برائحــة القلــب ، برائحــة القلــب ، ّحســسك ّحســسك .. .. طعــم اللــون ، عاشــق طعــم اللــون ، عاشــق سك سك ّحســّحســ.. .. فنــان فنــان 
اء ّحسسك ّحسسك .. .. ارە ارە  عث والغ اء عفن ال عث والغ ـسم .. .. عفن ال ـسم مب ـصمت ـصمت ّحسـسك ّحسـسك .. .. مب

  . !. !أنه صفاء أنه صفاء ّحسسك ّحسسك .. .. ٍالقهقهة ، صاف ٍالقهقهة ، صاف 
اغ هو هو .. ..  أص اغ الشيو الفنان الذي لم تتلون شيوعيته ،  أص    .. ..الجبهةالجبهةالشيو الفنان الذي لم تتلون شيوعيته ، 

  
تق
َ
تق
َ

ـساني ، فتحـت .. .. ه زمنا ه زمنا ُتُتْصْصّمّم ْح هـضمته إ َ ـساني ، فتحـت َ ْح هـضمته إ َ َ
ـة معـه  ـة معـه صـفحا الفن صـفحا الفن

ل نجاحـا  ُفالزمن أثرە   ل نجاحـا ُ ُفالزمن أثرە   ـارەلـم تكـن لـم تكـن .. .. ُ ـارەأف  مغلولـة إ عنقـه ، ولـم  مغلولـة إ عنقـه ، ولـم أف
سط ل ال سط ألوانه  سطي ل ال سط ألوانه  س  ..  .. ي ن رئ س ينطلق  عالقاته من محور ن رئ   ::ينطلق  عالقاته من محور

فعل " "  فكر ، والشخص وما  فعل الشخص وما  فكر ، والشخص وما    " ." .الشخص وما 
ا من تلك .. ..  ا من تلك كنت ق ة عائلة عائلة كنت ق ة العاقو الوطن ة مـن العاقو الوطن الغرا ة مـن ، ولم أشعر  الغرا ، ولم أشعر 

نهم جم" " صفاءا صفاءا " " ها ها أن لأن ل نهم جمواحدا ول اء " " عا عا واحدا ول اء أصف   ""أصف
  

ات  ات ذك   ووجود فووجود ف.. .. ذك
  
فقـــــــد حــــــصلت عـــــــ فقـــــــد حــــــصلت عـــــــ  ..  .. 11997755 تعارفنــــــا عــــــام  تعارفنــــــا عــــــام --

ـــــــة  ـــــــة المرت   معـــــــرض الخـــــــط والزخرفـــــــة   معـــــــرض الخـــــــط والزخرفـــــــة األواألوالمرت
ــــة عــــ مــــستوى ا ــــة لــــوزارة ال ــــة عــــ مــــستوى االع ــــة لــــوزارة ال لعـــــراق لعـــــراق الع

غــداد  غــداد المقــام   حــدهم مــن اتحــاد حــدهم مــن اتحــاد أأجــاء جــاء .. .. المقــام  

قـــول   ـــة  قـــول  الطل ـــة  لغـــك لغـــك أنـــا صـــفاء العـــاقو أأنـــا صـــفاء العـــاقو أ: : الطل
ديع  ة بهذا الفوز الف ال ديع تها اتحاد الطل ة بهذا الفوز الف ال   ..تها اتحاد الطل

ة للمرأة أو عقد المرأة عـام -- ة للمرأة أو عقد المرأة عـام    السنة الدول    السنة الدول
ا 11997755 ما مــــــــش ا  وضــــــــعنا تــــــــصم ما مــــــــش " " طاقــــــــة طاقــــــــة " "  وضــــــــعنا تــــــــصم

ـــة تحمـــل شـــعار المـــرأة  ـــة تحمـــل شـــعار المـــرأة فن مـــستخدم أول مـــستخدم أول . . فن
اعــــــة مــــــن  عناهــــــا  الط ــــــة اخ اع ــــــة ط اعــــــة مــــــن عمل عناهــــــا  الط ــــــة اخ اع ــــــة ط عمل

   "صفاء العاقولي" . 
  طريقي و صديقي           

د الواحد الموسوي د الواحد الموسويع  ع
د  ار الشه ة ديرتنا.. مداخلة  استذ ة لموقع ال اض    الندوة االف

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

ه " " خــــالل خــــالل  الــــس ه الحفــــر والــــصبغ  الــــس عنــــا " " الحفــــر والــــصبغ  عنــــا فط فط
ة الــ  ة الــ قرا ة   330000قرا ـ ال لـون ، وزعـت  ة طاقـة  ـ ال لـون ، وزعـت  طاقـة 

قــات ومنهــا   الت والرف قــات ومنهــا  عــ الــزم الت والرف نما " " عــ الــزم نما ســ ســ
ــــــات . . ZZ فلــــــم  فلــــــم " " الــــــوط الــــــوط  طال ــــــتظ  ــــــات الــــــذي ا طال ــــــتظ  الــــــذي ا

نما   ة ، ذلك العرض الس ة والطل نما  الثان ة ، ذلك العرض الس ة والطل   ..الثان
ـــــــــــــــاألخص َ  جَم  جم-- ـــــــــــــــاألخص عنـــــــــــــــا الفـــــــــــــــن و م " " عنـــــــــــــــا الفـــــــــــــــن و م التـــــــــــــــصم التـــــــــــــــصم

ا ، " " والبوســــــــ والبوســــــــ  ــــــــا مــــــــش ــــــــان أول لقــــــــاءا فن ا ، و ــــــــا مــــــــش ــــــــان أول لقــــــــاءا فن و
ــــــــــة  معـــــــــــرض  كثافــــــــــة فن ــــــــــث شــــــــــاركنا و ــــــــــة  معـــــــــــرض ح كثافــــــــــة فن ــــــــــث شــــــــــاركنا و ح

س الحـــــزب الــــذكالــــذك عــــ لتأســـــ ـــــة واألر س الحـــــزب رى الثان عــــ لتأســـــ ـــــة واألر رى الثان
" " قـام  مقـرقـام  مقـرُ  الُم  الم11997766الشيو العرا عـام الشيو العرا عـام 

ة  ة المنطقة الجن ة   " " المنطقة الجن ة ال   ..ال
عــــــــد ذلـــــــك نقـــــــل المعروضــــــــات  .  .  عــــــــد ذلـــــــك نقـــــــل المعروضــــــــات ثـــــــم جـــــــرى  ثـــــــم جـــــــرى 

ا  ا م ة العامـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــ اس ا  ا مالـــــــــــــــــس ة العامـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــ اس عـــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــس
ال ة  الالبوس  جامعة ال ة    ..تنومة تنومة البوس  جامعة ال

ة إلينـــا -- ــس ال ــان هــذا المعــرض هــو األول  ة إلينـــا    ــس ال ــان هــذا المعــرض هــو األول    
لوحـــــــــــــات تتـــــــــــــضمن رمـــــــــــــزا لوحـــــــــــــات تتـــــــــــــضمن رمـــــــــــــزا " " ء ء انـــــــــــــأ وصـــــــــــــفاانـــــــــــــأ وصـــــــــــــفا" " 

ـث  د الحـز ح ة الع ـث لمناس د الحـز ح ة الع م بب  قمـتقمـتلمناس م تـصم تـصم
ات " " لوغـــــــــــــو لوغـــــــــــــو " " الـــــــــــــشعار الـــــــــــــشعار  المناســـــــــــــ ات الخـــــــــــــاص  المناســـــــــــــ الخـــــــــــــاص 
ــة  ــة الح ات ، الول مــرة الول مــرة الح ات ، وكــذلك البوســ   حــحــوكــذلك البوســ

ة   ـــس ال ة  يومنـــا  ـــس ال فة .. .. يومنـــا  فة أســـمت يومـــا الـــصح أســـمت يومـــا الـــصح
ــق الــشعب " " الغــراء الغــراء  ــق الــشعب ط ـــ مــصمم شــعارات ـــ مــصمم شــعارات " " ط

  ..الحزب  لقاء صحالحزب  لقاء صح
ــشارك-- ــشارك  حلـت مجــزرة تــل الــزع ل ا مــن   حلـت مجــزرة تــل الــزع ل ا مــن  ســ  ســ

ة ببوســـــــ مـــــــ  ـــــــ ـــــــة ال ـــــــة ت ة ببوســـــــ مـــــــ خـــــــالل مدي ـــــــ ـــــــة ال ـــــــة ت خـــــــالل مدي
ــالحجم وآخــروآخــر ــالحجم  منــه  ُ ســم وضــعوا ُ ســم وضــعوا 222200  ––  118800 منــه 

ح العشار  ح العشار ع واجهة م د .. .. ع واجهة م ـان هـو شـد د و ـان هـو شـد و
أفـــضل بوســـ  أفـــضل بوســـ الفخـــر والفرحـــة حينمـــا فـــزت  الفخـــر والفرحـــة حينمـــا فـــزت 

  . . لتل الزع لتل الزع 
 طلب  طلب 11997788 المغادرة  الـ  المغادرة  الـ أبوابأبواب ع  ع وانأوانأ    --

ــــــــــــق  قة ط مــــــــــــسا ــــــــــــق مــــــــــــ صــــــــــــفاء المــــــــــــشاركة  قة ط مــــــــــــسا مــــــــــــ صــــــــــــفاء المــــــــــــشاركة 
يالـــشعب الخاصـــة الـــشعب الخاصـــة  يمهرجـــان الـــش ـــا مهرجـــان الـــش ـــا ة  ك ة  ك

ــة  رايــح ، تعتقــد  رايــح ، تعتقــد آآصــفاء صــفاء " " فقلــت لــه فقلــت لــه .. ..  ــة اق اق
ـــــار  ـــــار عنـــــدي اف ــــــو " " فمــــــازح قـــــائال فمــــــازح قـــــائال " " عنـــــدي اف ش أ ــــــو لـــــ ش أ لـــــ

اخــــــــــــــذوە  ك  اخــــــــــــــذوە بوســــــــــــــ لغــــــــــــــ ك  مت مت ّصــــــــــــــّمصــــــــــــــم" .. " ..  ؟ ؟بوســــــــــــــ لغــــــــــــــ
البوسـ ورســمته وتركتــه وسـافرت، وقــام هــو البوسـ ورســمته وتركتــه وسـافرت، وقــام هــو 

ة " " صــــفاءصــــفاء"" ــــ ال مه ا مقــــر الحــــزب  ــــسل ة ب ــــ ال مه ا مقــــر الحــــزب  ــــسل ب
عـــــــد مـــــــا  عـــــــدف مـــــــا   خـــــــارج الـــــــوطن ، وصــــــــلت  خـــــــارج الـــــــوطن ، وصــــــــلت وأنــــــــاوأنــــــــا.. .. ف

قـــــول فيهـــــا رســـــالة مـــــن صـــــفرســـــالة مـــــن صـــــف قـــــول فيهـــــا اء  لقـــــد ف: : اء 
ُ
لقـــــد ف
ُ

  ––زنـــــا زنـــــا 
ق  قة الط ك هو األول  مسا ق بوس قة الط ك هو األول  مسا   ..بوس

  

ام ف تلك اال اممن أرش ف تلك اال     من أرش
  

ـــز -- مـــا قـــال الـــصديق الع ـــز    مـــا قـــال الـــصديق الع مـــد " "    مـــد أبـــو    " " أبـــو 
د صــــــفاء العــــــاقو  ارە للــــــشه د صــــــفاء العــــــاقو اســــــتذ ارە للــــــشه ا ا ّكنــــــّكنــــــ: " : " اســــــتذ

ة  ـــــــــــــ ـــــــــــــة  ال ة نحـــــــــــــن أعـــــــــــــضاء اتحـــــــــــــاد الطل ـــــــــــــ ـــــــــــــة  ال نحـــــــــــــن أعـــــــــــــضاء اتحـــــــــــــاد الطل
ـــــة  ـــــة أو إعداد ـــــة المرك داد الـــــذات  اإل ـــــة عو ـــــة أو إعداد ـــــة المرك داد الـــــذات  اإل عو

ــالف ــسعد  ــالفالعــشار  ــسعد  أحــد ناســناســوز أثنــاء الموز أثنــاء المالعــشار  أحــد ات  ات 
ــــان ي ارتــــات الــــ  ــــان يال ارتــــات الــــ  تمــــ برســــمها إمــــا صــــفاء تمــــ برســــمها إمــــا صــــفاء ال

د الواحد الموسوي أأالعاقو  العاقو   د الواحد الموسوي و ع   ""و ع
ـــــــــام -- ـــــــــ مـــــــــن أ دا فرحـــــــــا أ ـــــــــام   لــــــــم أجـــــــــدە ســـــــــع ـــــــــ مـــــــــن أ دا فرحـــــــــا أ   لــــــــم أجـــــــــدە ســـــــــع

ا ااااامتحانات الامتحانات ال ا لور ا . . لور ان يتال ذها ث  ا ح ان يتال ذها ث  ح
فتاة أسماها  ا  ا فتاة أسماها و ا  ا ة العيون" " و ان ة العيوناس ان    "  " ..اس

حب الجمال " "  صفاء  صفاء -- ل  حب الجمال إنه جم ل    " ." .إنه جم
ـــــث كنـــــت قـــــد     -- ـــــالجزائر ح ـــــث كنـــــت قـــــد لقائنـــــا األخـــــ  ـــــالجزائر ح لقائنـــــا األخـــــ 

ــــــــارة . . وصــــــــلت تــــــــوا وصــــــــلت تــــــــوا  ــــــــان هــــــــو  ز ــــــــارة و ــــــــان هــــــــو  ز رفقــــــــة رفقــــــــة بب" " و
ـــة  ـــة عائل ال " " عائل ال لـــم تـــدم طـــ ـــان جـــل حديثــــة ـــان جـــل حديثــــة .. .. لـــم تـــدم طـــ

ل  ل عن وطنه الجم ة العيون " " عن وطنه الجم ان ة العيون اس ان   " ." .اس
  .. ..  صفاء العاقو  صفاء العاقو --

  "" صد  صد ط وط و" " 
ران 2200 ران  ح     22002211 ح
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حت حتأصــ ــاء عمــ  أصــ ه ــاء عمــال ه ــف والمدينــةال ــاة  ال ــف والمدينــةاد الح ــاة  ال ــة القــرن مـــن   اد الح ــة القــرن مـــن منــذ قرا منــذ قرا

ــان  ..الـزمنالـزمن ــانو هــذە الخدمــة هــذە الخدمــة   العـراق مــن أوائـل الــدول  المنطقـة مــن أدخـلالعـراق مــن أوائـل الــدول  المنطقـة مــن أدخـل  و
ا للمـواطن ا للمـواطنتـدرج ـن  ..تـدرج ـنول ـدا  11999911  منـذ عـاممنـذ عـام  ول ـداوتحد ـت قـوات   وتحد ـت قـوات عـد أن  عـد أن 

ل وأبراج نقل الطاقة  التحالف ضد العراق محطاتالتحالف ضد العراق محطات د والتح ل وأبراج نقل الطاقةالتول د والتح يهنـأ يهنـأ   لملم  ..التول
كه كهالعراقيون  ة اليوم  اء منتظمة التجهاء منتظمة التجهالعراقيون  ة اليوملغا     ..لغا

ط ـسل طول ـسل ـا و  ول ـاء حال ه ـا والـضوء عـ واقـع ال ـاء حال ه ل المنظـور طرحـت   الـضوء عـ واقـع ال ل المنظـور طرحـت المـستق المـستق
س المهندسـ  مجلـة الغــــد عـمجلـة الغــــد عـ س المهندسـطاولـة رئـ   الـذيالـذي  الرجـلالرجـل  ((غـالم عـغـالم عـ  جمـالجمـال))  طاولـة رئـ

ـ مـن ارعـ سـنة  خدمـة محطـات الطاقـة  قـقـ ـ مـن ارعـ سـنة  خدمـة محطـات الطاقـةأ ـة وتنقـل    أ ائ ه ـة وتنقـل  ال ائ ه ال
د ال  االدارة ب محطاتاالدارة ب محطات د الالتول س   خارة والغازة من مهندسخارة والغازة من مهندسالتول س منـاوب ا رئـ منـاوب ا رئـ

  ..مدير عام ثم مدير عاممدير عام ثم مدير عام  قسم إ مدير محطة ومعاونقسم إ مدير محطة ومعاون
  

ـا  ـمـم  ..11 ـاء حال ه ـاحتـاج العـراق مـن ال ـاء حال ه   ..حتـاج العـراق مـن ال
م مو ـم هـو المـستورد،  و ـا، و ـم هـو المـستورد،هو المتـوفر محل ـا، و   هو المتـوفر محل

ـــم التعرفـــة؟ ـــم التعرفـــة؟ِّومـــن  الجهـــات المـــوردة و   ِّومـــن  الجهـــات المـــوردة و
ة ؟ عار العالم ناسب مع اال ة ؟سوهل ت عار العالم ناسب مع اال   سوهل ت

  ـة   العـراقالعـراق ـة منظومـة وطن ـا منظومـة وطن ـا تحتـاج حال تحتـاج حال
ـــا  2255  اا ـــاگ فا وهـــو الحمـــل   گ فا وهـــو الحمـــل واط صـــ واط صـــ

م كردســتان  عــداعــدا))  الموســ األعــالموســ األعــ م كردســتاناقلــ   ..((اقلــ
ـا  11  مـن دول الجـوارمـن دول الجـوار  والمـستوردوالمـستورد ـاك واط واط   ك

ة عار مناس ةسومصدرە ايران فقط واال عار مناس كونها كونها   سومصدرە ايران فقط واال
لـغ سـعر لـغ سـعرال تحتـاج ا وقـود اذ ي لـوواط  ال تحتـاج ا وقـود اذ ي لـوواطال   ال

ــــــــارات  تات وال توجــــــــد خ عة ســــــــ ــــــــارات ســــــــاعه ســــــــ تات وال توجــــــــد خ عة ســــــــ ســــــــاعه ســــــــ
ە ەكثـ ه  كثـ ط ال هأمـام العـراق للـ ط ال جـدوىأمـام العـراق للـ جـدوىـا    ـا 

  الكهرباء . 
  ؟..إلى أين ...  في وطني   
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ـا عـدا حساب عامـل الـزمن حال ة و ـا عـدااقتصاد حساب عامـل الـزمن حال ة و   اقتصاد
ـــة لـــدى   كـــذلككـــذلك  ..مـــع ايـــرانمـــع ايـــران ـــة لـــدى لـــم تتـــوفر الرغ لـــم تتـــوفر الرغ

هم  وقتها هم  وقتهاغ   ..غ
ل حسب   مم  ..22 د  العراق،  ل حسب ّمحطة تول د  العراق،  ّمحطة تول

المستعمل، وما هو الوقود المستورد المستعمل، وما هو الوقود المستورد   الوقودالوقود
م مو ة؟  و ة التق لفة السن ة؟ال ة التق لفة السن   ال

  ـد  العـراق تتـوزع عـ   محطـاتمحطـات ـد  العـراق تتـوزع عـ التول التول
ــة للــ  الخارطــةالخارطــة ــة للــالجغراف كــز حــسب الجغراف كــز حــسب وطن وت وطن وت

ـز الحمــل ـز الحمــلمرا ــاە وفــق   مرا ــاە وفــق ومــصادر الوقــود والم ومــصادر الوقــود والم
اتها و اتها ونوع     ارعة أنواعارعة أنواع  نوع

خارة  الوحداتالوحدات--١١ خارةال     ..ال
    ..الغازةالغازة  الوحداتالوحدات--22

ة  الوحداتالوحدات  --33 هرومائ ةال هرومائ     ..ال
    ..الديزلالديزل  وحداتوحدات  --44

ــــة   والمنظومـــةوالمنظومـــة ـــة فيهــــا وحـــدات غاز ــــة الوطن ـــة فيهــــا وحـــدات غاز الوطن
ة تـــــم التعاقـــــد ة تـــــم التعاقـــــدكثـــــ كـــــ  كثـــــ كـــــعليهـــــا مـــــع    عليهـــــا مـــــع 

SSiieemmeennss  ـة ـةاأللمان ـةاألاأل  GGEE  وو  األلمان ك ـةم ك عـد عـد   م
ة ةفــــ الوحــــدات   وأدنــــاەوأدنــــاە  22000033  فــــ الوحــــدات جــــرد  جــــرد 

كة كةوالمحطات العاملة  الش ة  والمحطات العاملة  الش ةالوطن   الوطن
  محطاتمحطات  88  خارة خارة   وحدةوحدة  2222

  محطةمحطة  3333  غازة غازة   وحدةوحدة  115544
ة   وحدةوحدة  2233 ة كهرومائ   محطاتمحطات  88  كهرومائ
  محطةمحطة  1122  ديزل ديزل   وحدةوحدة  6666

    المستورد نوعانالمستورد نوعان  الوقودالوقود
  

ًأو ــــستورد مــــن إيــــران   الغــــازالغــــاز  ::ًأو ــــستورد مــــن إيــــران الطبــــ  الطبــــ 
ــات تــصاعد م ــات تــصاعدو م نظــرا إلدخــال وحـــدات نظــرا إلدخــال وحـــدات   ةةو

ة ـدة خــالل الفــ ةجد ـدة خــالل الفــ ــة   جد ة ســواء وطن ــة الماضــ ة ســواء وطن الماضــ
ــدأ ــث  ثمارة ح ــدأأو اسـ ــث  ثمارة ح اد  العــام  أو اسـ ت اد  العــامســاال ت   ســاال

مـــ مكعـــب مـــ مكعـــب   مليـــونمليـــون  33  معـــدلمعـــدل  22001166
مــ مــ   مليــونمليــون  4400  وتــصاعد ووصــل اآلن اوتــصاعد ووصــل اآلن ا

  مكعبمكعب
ا اثان ـتم  ((الـديزلالـديزل))  الغازالغاز  زتزت  ::ثان ـتمو ادە مـن   و ادە مـن اسـت اسـت

اتـــــــه حـــــــسب الحاجـــــــة م اتـــــــه حـــــــسب الحاجـــــــةدول اخـــــــرى و م   دول اخـــــــرى و
ثمارةلمحطــات معينــة ومــن ضــملمحطــات معينــة ومــن ضــم ثمارةســنها اال   ســنها اال

ب تــوفرە مــن ــس ادە متوقــف  ب تــوفرە مــنواآلن اســت ــس ادە متوقــف    واآلن اســت

لــف الوقــود الــذي لــع  ، وت لــف الوقــود الــذياالنتــاج المحــ لــع  ، وت   االنتــاج المحــ
ل مختلـــف ـــشغ ـــاء ل ه ل مختلـــفتتحملـــه وزارة ال ـــشغ ـــاء ل ه   تتحملـــه وزارة ال

ا ار دوالر سن االمحطات حوا مل ار دوالر سن   المحطات حوا مل
محطات محطات   بناءبناء  ((كعراقيكعراقي))  ستطيعستطيع  هلهل  ..33

ة؟ قة الهندسة العكس ط اء  ة؟كه قة الهندسة العكس ط اء    كه
  ــد   الال ــد مكــن بنــاء او انتــاج وحــدات تول مكــن بنــاء او انتــاج وحــدات تول

ـا لعـدم  ههطاقـطاقـ ـة لـدينا  العـراق حال ائ ـا لعـدمكه ـة لـدينا  العـراق حال ائ   كه
يع ــــة الخاصــــة بتــــص ــــة التحت يعوجــــود الب ــــة الخاصــــة بتــــص ــــة التحت   وجــــود الب

ا ونها تحتاج ا تكنولوج امعداتها ول ونها تحتاج ا تكنولوج ة   معداتها ول ة عال عال
ــــــائن ومعــــــدات متطــــــورة ــــــائن ومعــــــدات متطــــــورةالتخــــــصص وم   التخــــــصص وم

ة ـــة وهندســـ ة تقن ـــادر ذو خـــ مجـــة و ةم ـــة وهندســـ ة تقن ـــادر ذو خـــ مجـــة و   م
ة ةكبــ ــن  ..كبــ ــنل س مــستح إذا   ل ع لــ س مــستح إذا ًالموضــ ع لــ ًالموضــ

ر دوائــر   ـدأنا مــن اآلنـدأنا مــن اآلن ر دوائــر الخطـوة األو بتطــ الخطـوة األو بتطــ
ــــاء الخاصــــة بتــــصليح معــــدات   ارةارةوزوز ه ــــاء الخاصــــة بتــــصليح معــــدات ال ه ال

ا  الوحداتالوحدات خارة والغازة الموجودة حال اال خارة والغازة الموجودة حال   ال
ات فاء وفيها تقن ديرها مهندسون أ اتوال  فاء وفيها تقن ديرها مهندسون أ   وال 

عها للوصول ا رها وتوس مكن تط دة  عها للوصول اج رها وتوس مكن تط دة    ج
التعـــاون مــــع وزارة يع أجـــزاء مهمــــة و التعـــاون مــــع وزارةتـــص يع أجـــزاء مهمــــة و   تـــص

ورة كوحدة ال س  ورة كوحدةالصناعة والمعادن ول ال س    الصناعة والمعادن ول
يع ا مكـن تـص ـث  املـة ح ـد مت يع اتول مكـن تـص ـث  املـة ح ـد مت   ألجــزاءألجــزاءتول

ى ات ك ىشهادة أو رخصة معتمدة من  ات ك   شهادة أو رخصة معتمدة من 
((LLiicceennssee))  اء اءو أجـــــزاء أخـــــرى ذات أجـــــزاء أخـــــرى ذات   و

ــتم ــة و ــات العال ــتمالتقن ــة و ــات العال عهــا  معامــل   التقن عهــا  معامــل تجم تجم
ــــة   خاصــــة للحــــصول عــــ وحــــداتخاصــــة للحــــصول عــــ وحــــدات د ــــة تول د تول

ة ةــسعات مناســ تمرار  ..ــسعات مناســ اال تمرارســو اال م   ســو م وعنــد تــرا وعنــد تــرا
ط والدراسة التخط ة و ط والدراسةالخ التخط ة و م االنتـاج   الخ م االنتـاج وتقي وتقي

يع األجـزاء ذات يع األجـزاء ذاتيـتم تـص غة االحت  يـتم تـص غة االحتالـص ـة الـص ـة ار ار
ر ســــــعات   بنظــــــام عــــــرا ومــــــن ثــــــمبنظــــــام عــــــرا ومــــــن ثــــــم ر ســــــعات تطــــــ تطــــــ

ط مجمله مرت طالوحدات وهذا  مجمله مرت بوجود إرادة بوجود إرادة   الوحدات وهذا 
ة ج ات ة خالصة واس ةوطن ج ات ة خالصة واس ـدة   وطن ع ـدة مدروسة  ع مدروسة 

ــــــصة مــــــة وح ــــــصةالمــــــدى وادارة حك مــــــة وح تــــــضع تــــــضع   المــــــدى وادارة حك
ء ل  ل  ءمصلحة الوطن ق ل  ل    ..مصلحة الوطن ق

تعانة  ..44 تعانةسـاال ـة))  الجهـات الـساندةالجهـات الـساندة  سـاال ـةعراق   عراق
ـــة ـــةأو أجن انة وتــــصليح     ((أو أجن انة وتــــصليح أعمــــال الـــص أعمــــال الـــص

ـــــد أمـــــر ـــــد أمـــــرمحطـــــات التول لـــــف   محطـــــات التول لـــــف م ف م ـــــست ف و ـــــست و
ــصات الــوزارة ثــ مــن تخص ــصات الــوزارةال ثــ مــن تخص مكــن مكــن   أالأال  ..ال
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عـد تـوف وادرنـا تـو األمـور  عـد تـوفل وادرنـا تـو األمـور  ـار   ل ـار قطـع الغ قطـع الغ
اد؟ ت ق اال ا أو عن ط اد؟سمحل ت ق اال ا أو عن ط   سمحل

  ــــة وتوســــع   مــــعمــــع ل الفن ــــة وتوســــع تفــــاقم المــــشا ل الفن تفــــاقم المــــشا
كة كةالــــش ـــــادة   الــــش ل كبــــ وال ـــــش ــــة  ائ ه ـــــادة ال ل كبــــ وال ـــــش ــــة  ائ ه ال

مـا ال   المتواصـلةالمتواصـلة مـا ال  اعـداد كـوادر المحطـات   اعـداد كـوادر المحطـات 
ث يوجـد عـدد كبـ  الـوزار  نوعانوعا ث يوجـد عـدد كبـ  الـوزارح   قـرأقـرأ))  ةةح

كتـب كتـبو وعـدم وجــود خطـة واضــحة لــدى وعـدم وجــود خطـة واضــحة لــدى   ،،((و
ة   الــوزارة لرفــدالــوزارة لرفــد وادر الوســط ــال ة المحطــات  وادر الوســط ــال المحطــات 
ــة والــ ــة والــالمهن ــا    المهن ف ــا   الحلقــة األهــم وظ ف  الحلقــة األهــم وظ

انة انةأعمـــــال الـــــص ل  محطـــــات   أعمـــــال الـــــص ـــــشغ ل  محطـــــات وال ـــــشغ وال
د وكذلك افتقار د وكذلك افتقارالتول د من المحطات   التول د من المحطات العد العد

ــادر الهنــد ــادر الهنــدا ال المتــدرب المتخــصص، المتــدرب المتخــصص،   ا ال
ـــــل ذلـــــك ا لجــــــوء ـــــل ذلـــــك ا لجــــــوءأدى  ا  أدى  االـــــوزارة  تجــــــاە تجــــــاە الـــــوزارة 

ات الــــ تعانة  اتســــاال الــــ تعانة  ـــــة   ســــاال ــــة والمحل ـــــة االجن ــــة والمحل االجن
ذ ذالمتخصصة ا تنف انة   المتخصصة ا تنف انة عض أعمال الص عض أعمال الص

ـــــــــل، صـــــــــحيح انهـــــــــا ـــــــــل، صـــــــــحيح انهـــــــــاوالتأه تأخـــــــــذ مـــــــــن تأخـــــــــذ مـــــــــن   والتأه
الحــساب ــد  ــصات محطــات التول الحــسابتخص ــد  ــصات محطــات التول   تخص

ات حــسا ــشغ ا انهـــا  ثماري وال اال
ّ

اتســ حــسا ــشغ ا انهـــا  ثماري وال اال
ّ

  ســ
د لو استطاعت ــح ا ــح والخسارة  ر د لو استطاعتال ــح ا ــح والخسارة  ر   ال

ـــــة جميـــــع او جـــــزء كبـــــ مـــــن ا ـــــة جميـــــع او جـــــزء كبـــــ مـــــنالـــــوزارة ج ا   الـــــوزارة ج
مـا ان هـذا المـستحقامـستحقا مـا ان هـذا التها عـن بيـع الطاقـة،    تها عـن بيـع الطاقـة، 

مــا مطلــوب ــام كــوادر الــوزارة  مــا مطلــوبعــ عــدم ق ــام كــوادر الــوزارة    عــ عــدم ق
انة ل والـــــص ـــــشغ انةمـــــنهم إذ أن أعمـــــال ال ل والـــــص ـــــشغ   مـــــنهم إذ أن أعمـــــال ال

انات طــــال الطارئــــة والــــص اناتعوخـــصوصا اال طــــال الطارئــــة والــــص   عوخـــصوصا اال
ة ومتعددة  المحطات مجة منها كث ة ومتعددة  المحطاتالم مجة منها كث   الم
ــدأ انة وهــو عــادة ي كــ موســم الــص ــدأاذ ال  انة وهــو عــادة ي كــ موســم الــص   اذ ال 

ـــــــران  لـــــــول ا منتـــــــصف ح ـــــــران مـــــــن منتـــــــصف أ لـــــــول ا منتـــــــصف ح مـــــــن منتـــــــصف أ
ـــــذ ـــــذلتنف عـــــض جج  لتنف انة   عـــــض ميـــــع بـــــرامج الـــــص انة   ميـــــع بـــــرامج الـــــص

ة  المحطاتالمحطات ب ةال ب   ..ال
ـار  5566  ..55 ـارمل ـاء   مل ه فـت عـ ال ـاء دوالر  ه فـت عـ ال دوالر 

ــــ وال تــــزال ســــاعات   منــــذ التغيــــمنــــذ التغيــــ مــــا أ ــــ وال تــــزال ســــاعات ور مــــا أ ور
ـــة ـــةالتجهــ متدن عـــض   التجهــ متدن ـــة جـــدا   عـــض ـــل متدن ـــة جـــدا   ـــل متدن

الحكومــات   ألـمألـم  ..المحافظـاتالمحافظـات الحكومــات كـن األجـدر  كـن األجـدر 
ـة منـذ ـة منـذالمتعاق اء أصــول اء أصــول   ولليـومولليـوم  22000033  المتعاق

ـة  ((GGEECC))  كـكـ ك ـةاألم ك   ((SSIIEEMMEENNSS))وو  األم
ة؟اا ة؟أللمان     أللمان

  
  
  ـاء  العــراق   عـدمعـدم ه ـاء  العــراق وجـود قــانون لل ه وجـود قــانون لل

لــــدان العــــالم،   مــــا معمــــولمــــا معمــــول لــــدان العــــالم، ــــه  جميــــع  ــــه  جميــــع 
ـدة   وافتقـار وزارةوافتقـار وزارة ع ة  ج ات ـاء ا اسـ ه ـدة ال ع ة  ج ات ـاء ا اسـ ه ال

ــــة عــــ   المـــدى،المـــدى، ط اإلدارات المتعاق ــــة عــــ وتخــــ ط اإلدارات المتعاق وتخــــ
ـــــة  رســـــم   الـــــوزارةالـــــوزارة تهـــــا الذات ـــــة  رســـــم واعتمـــــاد رؤ تهـــــا الذات واعتمـــــاد رؤ
اســة اســةس ة   س ج ات ــة اال س الرؤ ة ســـالــوزارة ولــ ج ات ــة اال س الرؤ ســـالــوزارة ولــ
وهزالـــــة بـــــرامج تـــــدرب وهزالـــــة بـــــرامج تـــــدرب والفاعلـــــة والفاعلـــــة   الجـــــادةالجـــــادة
ر روتطــ اع وقــت   وتطــ اع وقــت كــوادر الــوزارة أدى ا ضــ كــوادر الــوزارة أدى ا ضــ
ــاء   وأمــوالوأمــوال كة كه مكــن أن تخلــق شــ ــاء ــان  كة كه مكــن أن تخلــق شــ ــان 

ــــة واســــعة ــــة واســــعةوطن ــــادر   وطن نة و ــــادر ومــــستقرة ورصــــ نة و ومــــستقرة ورصــــ
لها ــــشغ لهامقتــــدر عــــ  ــــشغ دارتهـــــا   مقتــــدر عــــ  انتها و دارتهـــــا وصــــ انتها و وصــــ

ج رها والولـ جوتط رها والولـ ـاء   وتط ه ـاء ا عـالم صـناعة ال ه ا عـالم صـناعة ال
والحـــصول عـــ رخـــص مـــن والحـــصول عـــ رخـــص مـــن   خطــوة خطـــوةخطــوة خطـــوة

ة من ة منات عالم   SSIIEEMMEENNSS))  ))  وو  ((  GGEE  ))  ات عالم
ها  ((AABBBB))وو هاوغ   ..وغ
اسة    ..66 اسةظــل هـذە الـس ــشهد   مـمـ  ..ظــل هـذە الـس ــشهد س س

اء؟ ه اء؟العراق استقرارا لل ه   العراق استقرارا لل
  اســتمر الوضـــع الحـــا  إدارة اســتمر الوضـــع الحـــا  إدارة   طالمــاطالمــا

ـــاء ه ـــاءقطـــاع ال ه ـــه عــــ ارض   قطـــاع ال ـــه عــــ ارض مـــا معمـــول  مـــا معمـــول 
لة   الواقـع فـال نتوقـعالواقـع فـال نتوقـع ـب لمـش لة وجـود حـل ق ـب لمـش وجـود حـل ق

ور ـــاء، واال ه ورمـــال ـــاء، واال ه تـــزداد ســـوءا مـــع الوقـــت تـــزداد ســـوءا مـــع الوقـــت   مـــال
ـــادة غـــ ـــادة غـــومـــع ال الط  ومـــع ال ـــة  الطالمنطق ـــة  لـــب عـــ لـــب عـــ المنطق

البنـــاء الـــسك والتجـــاري البنـــاء الـــسك والتجـــاري   الطاقــة مـــن جـــراءالطاقــة مـــن جـــراء
ــــه   العـــشواالعـــشوا طر عل اد غــــ المـــس ت ــــه ســـواال طر عل اد غــــ المـــس ت ســـواال
ـاء  لألجهزةلألجهزة ه تهالك لل ـة اال ـة عال ل ـاءسـالم ه تهالك لل ـة اال ـة عال ل   سـالم

ـــادة عاب ال ـــادةســـوافتقـــار خطـــط الـــوزارة ال عاب ال   ســـوافتقـــار خطـــط الـــوزارة ال
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ـــــاء او عـــــدم ه اســـــتهالك ال ـــــاء او عـــــدمالمـــــستمرة  ه اســـــتهالك ال   المـــــستمرة 
ــــــــــذها ان وجــــــــــدت ممــــــــــا يــــــــــؤدي  ــــــــــة تنف ان ــــــــــذها ان وجــــــــــدت ممــــــــــا يــــــــــؤدي ام ــــــــــة تنف ان ام

ا اســــــن رض رض ا ســـــــعة الفجـــــــوة بـــــــ العـــــــا ســـــــعة الفجـــــــوة بـــــــ العـــــــ  ســــــن
ــــــق ــــــقوالطلـــــب، والط ــــــة   والطلـــــب، والط ائ ــــــة ا طاقــــــة كه ائ ا طاقــــــة كه

ة   مــــــستقرة هــــــو وضــــــع خطــــــةمــــــستقرة هــــــو وضــــــع خطــــــة ج ات ة اســــــ ج ات اســــــ
ـــــع  إنتـاج،إنتـاج،))  للقطاعـات الثالثـةللقطاعـات الثالثـة ـــــعنقـل، وتوز   ((نقـل، وتوز

ــــدون   عــــعــــ ــــة و دقــــة متناه ــــدون مراحــــل تنفــــذ  ــــة و دقــــة متناه مراحــــل تنفــــذ 
ا وتخصص األموال الالزمة لها   تدخلتدخل ا وتخصص األموال الالزمة لها س س
ه ال يــتم الحيــود عنهــا وتتــابع   خطــةخطــة ه ال يــتم الحيــود عنهــا وتتــابع خمــس خمــس

ـــــث ال   مـــــن جهـــــاتمـــــن جهـــــات ـــــة معتمـــــدة ح ـــــث ال حكوم ـــــة معتمـــــدة ح حكوم
ـ  ـ يتطلـب ذلـك أ ثـالث سـنوات لتـأم ثـالث سـنوات لتـأم   مـنمـنيتطلـب ذلـك أ

الد   تجهـــ مـــستمر لمنـــاطقتجهـــ مـــستمر لمنـــاطق ـــدة مـــن الـــ الد عد ـــدة مـــن الـــ عد
الجـــاد الجـــاد   وخـــالل خمـــس ســـنوات مـــن العمـــلوخـــالل خمـــس ســـنوات مـــن العمـــل
كة العراق ذات ص تكون ش كة العراق ذاتوالح ص تكون ش ة   والح ة موثوق موثوق

ــة وكفـــاءة مرتفعـــة وتـــضمن تجهــ ــة وكفـــاءة مرتفعـــة وتـــضمن تجهــعال ـــل ـــل   عال
الطاقـة الطاقـةالمـدن والقـرى  العـراق  ـة   المـدن والقـرى  العـراق  ائ ه ـة ال ائ ه ال

ـــــستوعب التقـــــدم العمـــــرا ـــــستوعب التقـــــدم العمـــــراو والـــــصنا والـــــصنا   و
  ..والتجاري والزراوالتجاري والزرا

ـــادر الـــوظ    أالأال  ..77 ـــادر الـــوظ  ًتجـــد تـــره  ال ًتجـــد تـــره  ال

ـــــــاء، وخـــــــصوصا أمـــــــام األداء   وزارةوزارة ه ـــــــاء، وخـــــــصوصا أمـــــــام األداء ال ه ال
   التجه والخدمات األخرى؟ التجه والخدمات األخرى؟  المتواضعالمتواضع

  ــــــادر   نعــــــمنعــــــم ــــــادر هنــــــاك ترهــــــل كبــــــ  ال هنــــــاك ترهــــــل كبــــــ  ال
عــد  الـوظ كـونالـوظ كـون نـات  عــدالتعي نـات    لـملـم  22000033  التعي

ــــــار حة  اخت ــــــارتعتمــــــد المعــــــاي الــــــصح حة  اخت   تعتمــــــد المعــــــاي الــــــصح
اخــرى، اخــرى،   المتعينـ  الـوزارة، وانمــا ألغـراضالمتعينـ  الـوزارة، وانمــا ألغـراض

ـــــــــشغلت ا ـــــــــشغلت الـــــــــذلك ا   الدارات  تـــــــــوفالدارات  تـــــــــوفلـــــــــذلك ا
ـــوادر غـــ ـــة لهـــذە ال ف ـــات الوظ ـــوادر غـــالمتطل ـــة لهـــذە ال ف ـــات الوظ   المتطل

ـــــــــــد مــــــــــن اســـــــــــتقطاب أصـــــــــــحاب  ـــــــــــد مــــــــــن اســـــــــــتقطاب أصـــــــــــحاب ًالمنتجــــــــــة  ًالمنتجــــــــــة 

االختــــصاصات الــــ تحتاجهــــا االختــــصاصات الــــ تحتاجهــــا   الــــشهاداتالــــشهادات
حوا قـادرن   الوزارةالوزارة ـص لهم ل حوا قـادرن وتدربهم وتأه ـص لهم ل وتدربهم وتأه

  أداء مهامهم  ادارة مؤسـسات الـوزارةأداء مهامهم  ادارة مؤسـسات الـوزارة  عع
    ..افةافة
ـة أو قلــة   ومـنومـن ـة أو قلــة الطبـ أن يـنعكس عـدم درا الطبـ أن يـنعكس عـدم درا
ة ةخــــ ـــــوادر  خــــ ـــــوادرال  عــــ عمـــــل الــــوزارة وتـــــردي  عــــ عمـــــل الــــوزارة وتـــــردي ال

اف   الخدمـــــةالخدمـــــة لهـــــا واســـــت اف المقدمـــــة مـــــن ق لهـــــا واســـــت المقدمـــــة مـــــن ق
ة  مواردهامواردها ةالمال   ..المال

  
ع الخصخــصة، وهــل   مـامـا  ..88 موضـ ــم  ع الخصخــصة، وهــل رأ موضـ ــم  رأ

خدم المــواطن خدم المــواطنســ ة عــن   ســ عــد المــسؤول ة عــن أم ي عــد المــسؤول أم ي
  الوزارة فقط؟الوزارة فقط؟

  ع عموضــ ــــــع   موضــ ــــــع الخصخــصة لقطــاع التوز الخصخــصة لقطــاع التوز
ـــا، ـــا،معتمـــد عالم ـــه معظـــم الـــدول   معتمـــد عالم ـــه معظـــم الـــدول وتـــركن ال وتـــركن ال

ة  حـال   المتقدمة وهو ذوالمتقدمة وهو ذو ة  حـال جدوى اقتصاد جدوى اقتصاد
ل صـــــحيحتطبتطب ـــــش ل صـــــحيحٍقـــــه  ـــــش ووفـــــق المعـــــاي ووفـــــق المعـــــاي   ٍقـــــه 

ة ـــــــه خدمــــــة كبـــــــ ــــــة وف ةالدول ـــــــه خدمــــــة كبـــــــ ــــــة وف للمـــــــواطن للمـــــــواطن   الدول
ـا لقطـاع   خصوصا  ظل األداء المتـدخصوصا  ظل األداء المتـد ـا لقطـاع حال حال

ـــدة منهـــا اب عد ـــــــع ألســـ ـــدة منهـــاالتوز اب عد ـــــــع ألســـ التـــدخالت التـــدخالت   التوز
ة بـــ كة ال ةوالتجـــاوزات وســـعة الــــش بـــ كة ال وقلــــة وقلــــة   والتجـــاوزات وســـعة الــــش

ــوادر المؤهلــة والتوســـع غــ المــدروس ــوادر المؤهلــة والتوســـع غــ المــدروسال   ال
ة  النمو ادة العال ة  النمووالمخطط وال ادة العال ا   والمخطط وال ا الـس الـس

دأ الخصخصة   ولغرضولغرض  ..العشواالعشوا دأ الخصخصة سخ م سخ م
م جب تنظ ا  جاب ما جب تنظ ا  جاب ات المتعاقد   ا ات المتعاقد عمل ال عمل ال

ر عقد ر عقدمعها وتح كة   معها وتح ضمن أداء ال كة موحد  ضمن أداء ال موحد 
اتهــــا مــــع ضــــمان اتهــــا مــــع ضــــمانلواج تمرار   لواج تمرار ســـــحقوقهــــا ال ســـــحقوقهــــا ال

ـة   تجه الطاقـة للقطاعـاتتجه الطاقـة للقطاعـات ـة والتجار ل ـة الم ـة والتجار ل الم
ـــة ة والزراع ـــةوالـــصناع ة والزراع ـــل  والـــصناع ـــلوتقل الخــــسائر الخــــسائر   وتقل

كة مـــع الوقـــت ر الـــش كة مـــع الوقـــتوتطـــ ر الـــش ة مقمق  وتطـــ ـــس ـــل  ة ا ـــس ـــل  ا
ــة الــ ا ــالغ الج ــة الــمعقولــة مــن م ا ــالغ الج ــستطيع   معقولــة مــن م ــستطيع ال ال

عــــــد عقــــــد مــــــن ــــــا وال  عــــــد عقــــــد مــــــنالــــــوزارة حال ــــــا وال  الــــــزمن الــــــزمن   الــــــوزارة حال
  ..استحصالها  ظل الوضع الراهناستحصالها  ظل الوضع الراهن

فـــة   هــلهــل  ..99 ــــع للطاقـــة النظ فـــة هنـــاك مـــشار ــــع للطاقـــة النظ هنـــاك مـــشار
مـــــا   الـــــشمس،الـــــشمس،))  اســـــتخداماســـــتخدام ـــــاح، ور مـــــا ال ـــــاح، ور ال

ل   ؟؟((الــــــسدودالــــــسدود مكـــــــن  المـــــــستق ل وهــــــل  مكـــــــن  المـــــــستق وهــــــل 
تغناء تغناءســالمنظــور اال ــة   ســالمنظــور اال ــة عــن المحطــات الحال عــن المحطــات الحال

ئة؟ ئة؟الملوثة للب   الملوثة للب
  ينا الطاقــــــة المتولــــــدة    لــــــولــــــو ث ينا الطاقــــــة المتولــــــدة  اســــــ ث اســــــ

ــة  المحطــاتالمحطــات هرومائ ــةال هرومائ   تــتــ  ((الــسدودالــسدود))  ال
ــاء ه ــاءتجميــع محــاوال وتوجهــات وزارة ال ه   تجميــع محــاوال وتوجهــات وزارة ال

فـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــصادر  افة طاقـــــــــــــــة نظ فـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــصادر ضـــــــــــــــإل افة طاقـــــــــــــــة نظ ضـــــــــــــــإل
ددة وال تــــرت ا   المتجـــددةالمتجـــددة ددة وال تــــرت ا خجولـــة ومـــ خجولـــة ومـــ

ات اتحجـم التحـد ـاء   حجـم التحـد ه ـاء الـ تواجـه قطـاع ال ه الـ تواجـه قطـاع ال
الوقـود األحفــوري ومــا يرافقــه الوقـود األحفــوري ومــا يرافقــه   مـن اســتخداممـن اســتخدام
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متلــك مادماد  مــن خــسائرمــن خــسائر ــة، فــالعراق  ئ متلــك ــة و ــة، فــالعراق  ئ ــة و
نـت عـ الـسدود   عددا منعددا من نـت عـ الـسدود المحطات ال ب المحطات ال ب

ــة  طاقــةطاقــة ــةاجمال ــا  11666600  اجمال ــام واط كقــدرة واط كقــدرة   م
ة انخفــضت ا ـس ة انخفــضت اتأس ـس ـا  11220000  تأس ـام واط واط   م

  مــــن جــــراء الحــــروب والتقــــادم واالهمــــال،مــــن جــــراء الحــــروب والتقــــادم واالهمــــال،
ـا ــتج فعل ـا ت ـاوحال ــتج فعل ـا ت ــا  225500  وحال ــام ب   م ــس ب واط  ــس واط 

ــاە وقلـــة ــاە وقلـــةانخفــاض مـــستوى الم القـــات   انخفــاض مـــستوى الم القـــات طاال طاال
اســتخدام اســتخدام   أمــاأمــا  ..  و  انخفــاض مــستمرو  انخفــاض مــستمر

ـة ائ ه مـصدر للطاقـة ال ـةالـشمس  ائ ه مـصدر للطاقـة ال فـال زال فـال زال   الـشمس 
ات ات مرحلـة اسـتقطاب الـ ن    مرحلـة اسـتقطاب الـ ثم ن والمـس ثم والمـس
ـــاء ه ـــث أعلنـــت وزارة ال ـــاءح ه ـــث أعلنـــت وزارة ال ثمار   ح ثمار عـــن اســـ عـــن اســـ

ا  775500))  عدد من المحطات بواقععدد من المحطات بواقع ام   ((واطواط  م
ـــــة    ـــــل والمثـــــ والديوان ا ـــــة محافظـــــات  ـــــل والمثـــــ والديوان ا محافظـــــات 

الء الءوكـ كـة توتـال   واالنواالن  ..  وواسـطوواسـط  وكـ كـة توتـال قـدمت  قـدمت 
ة عرضـــــــــا لنـــــــــصب ـــــــــس ة عرضـــــــــا لنـــــــــصبالفر ـــــــــس طـــــــــات طـــــــــات محمح  الفر

قـدرة ة  قـدرةكهروضـوئ ة  ـاواط  11000000  كهروضـوئ ـاواطم وهـو  وهـو    م
ـــل ـــلمرحلـــة الدراســـة والتحل انــــات   انان  ..مرحلـــة الدراســـة والتحل انــــات ام ام

ـــة ة عال ـــةالعــراق مــن الطاقـــة الشمــس ة عال ـــث   العــراق مــن الطاقـــة الشمــس ـــث ح ح
عاع  وســـط وجنــوب لــغ متوســـط اال عاع  وســـط وجنــوبشــي لــغ متوســـط اال   شــي

لـو  66..55  العـراقالعـراق لـوك ـــع   ك ـل مـ م ـــع واط سـاعة ل ـل مـ م واط سـاعة ل
 الـسنة  الـسنة   سـاعةسـاعة  33550000   اليـوم عـ مـدى اليـوم عـ مـدى

تخدام   اذا ســـارت الدراســـات والخطـــطاذا ســـارت الدراســـات والخطـــط تخدام ســـال ســـال
حةالطاقـةالطاقـة ــصورة صـح فـة  حة النظ ــصورة صـح فـة  وصــول    النظ وصــول و و

اج العراق ا اج العراق ااحت ا  5555000000  احت ام حلول   م حلول واط  واط 
ـة  مم22003300  عـامعـام ـةمكـن تغط مـن مـن   منهـامنهـا  %%3300  مكـن تغط

ة  هروضـــــــــــــــــــــــــــــــوئ ة خـــــــــــــــــــــــــــــــالل المحطـــــــــــــــــــــــــــــــات ال هروضـــــــــــــــــــــــــــــــوئ خـــــــــــــــــــــــــــــــالل المحطـــــــــــــــــــــــــــــــات ال
ـــة هرومائ ـــةوال هرومائ هـــا  وال هـــاوغ ـــاح   أمـــاأمـــا  ..وغ ـــاح طـــاق ال طـــاق ال

ـــة   تفمحــاوال الحـــصول عــ طاقـــةتفمحــاوال الحـــصول عــ طاقـــة ائ ـــة كه ائ كه
ل ـــسج ـــالرغم مـــن  لمنهـــا معدومـــة  ـــسج ـــالرغم مـــن  عـــة عـــة   منهـــا معدومـــة 

اء  ه د ال ة لتول اء راح مناس ه د ال ة لتول العـراق، فـ العـراق، فـ   راح مناس
ـاح عـة ر ـة سـجلت  ـاحالنا عـة ر ـة سـجلت  و و   ثـاثـا//مم  33..55  النا

ة  وو  ((واسطواسط))  الال ةال ـان   ثاثا//مم11..55  ال ـان علما  علما 
ــاح عة ال ــاحالحــد األد لــ عة ال ــد   الحــد األد لــ ة لتول ــد المناســ ة لتول المناســ

اء  ه اء ال ه ل أ من  ثاثا//مم11  ال سج ل أ منوتم  سج   5500  وتم 
ــة     22مم//ســاعةســاعة  واطواط ــة منطقتــ  النا منطقتــ  النا

أن أن   علمـاعلمـا  22001199  عـامعـام   واسـط خـالل واسـط خـالل  والـوالـ

ـدة الـمـ  الدومـ  الدو ـة الوح ـدة الـلـة الع ـة الوح ــتج   لـة الع ــتج ت ت
مكــن ــاح  ــة مــن ال ائ مكــنطاقــة كه ــاح  ــة مــن ال ائ تفادة   طاقــة كه تفادة ســاال ســاال
ك بــــ تهــــا بتعــــاون مــــش ك بــــمــــن تج تهــــا بتعــــاون مــــش وزار وزار   مــــن تج

لدين اء  ال ه لدينال اء  ال ه   ..ال
ط  ..1010 طالـ ــا اهـم النقــاط   الـ ـا مـع ترك ه ــا اهـم النقــاط ال ـا مـع ترك ه ال

ـا  ال دعاال دعا اء الحـا كـون ترك ه ـابها وزر ال اء الحـا كـون ترك ه   بها وزر ال
ـيح طـة مـع سـوق الطاقـة العـال ممـا ي ـيحمرت طـة مـع سـوق الطاقـة العـال ممـا ي   مرت

ـسبللعـراق فرصـه كبـللعـراق فرصـه كبـ أ ـسبە بتجهـ الطاقـة  أ   ە بتجهـ الطاقـة 
  ..  ((  ppoowweerr  mmaarrkkeett  ))  سعرسعر

  
ا ا  تعمدتعمد  -- ا وتجار ا االدول المتقدمة صناع ا وتجار   الدول المتقدمة صناع

ع مــــصادرها ــــاء وتنــــ ه كة ال ع مــــصادرهاتوســـيع شــــ ــــاء وتنــــ ه كة ال   توســـيع شــــ
ة للحـصول كة االقتـصاد كـ عـ الـش ة للحـصولوال كة االقتـصاد كـ عـ الـش   وال

أقــــل األســــعار أقــــل األســــعارعــــ الطاقــــة  مــــع اختـــــصار مــــع اختـــــصار   عــــ الطاقــــة 
ــاء ومــع   مــساراتمــسارات ه ــاء ومــع وعــدد خطــوط نقــل ال ه وعــدد خطــوط نقــل ال

فــة، لــذلك عــ طاقــة نعــ طاقــة ن  الــس للحــصولالــس للحــصول فــة، لــذلك ظ ظ
ــــا ط دول أور ــــاتــــرت ط دول أور كة واحـــــدة   تــــرت ــــش ـــــا  كة واحـــــدة وأم ــــش ـــــا  وأم

عـــض دول عـــض دولواســـعة وكـــذلك  ـــضا لهـــا   واســـعة وكـــذلك  ا أ ـــضا لهـــا آســـ ا أ آســـ
اء متصلة من خاللها كة كه اء متصلة من خاللهاش كة كه ناقل فيها   ش ناقل فيها ت ت

أسلوب العـرض والطلـب أسلوب العـرض والطلـبالطاقة    ((ppoowweerr  الطاقة 
mmaarrkkeett))،،   ـــــط ـــــد جـــــدا ر ـــــط و العـــــراق مف ـــــد جـــــدا ر و العـــــراق مف

ــــة كة الوطن ــــةالــــش كة الوطن ات  الــــدول   الــــش ات  الــــدول مــــع الــــش مــــع الــــش
ـــد ـــد الحاصـــل  تولالحاصـــل  تول  المجـــاورة لـــسد الـــنقصالمجـــاورة لـــسد الـــنقص

ـــة ـــةًالطاقــة أو ولتغذ ـــة مـــن   ًالطاقــة أو ولتغذ ـــة مـــن المنـــاطق الق المنـــاطق الق
ـادل مكـن ت ـادلالحـدود و مكـن ت ل   الحـدود و ل الطاقـة  المـستق الطاقـة  المـستق
ــــة   عـــد اســــتقرار االنتــــاجعـــد اســــتقرار االنتــــاج كة الوطن ــــة  الــــش كة الوطن  الــــش

ــه   وخــصوصا  فــصل الــشتاءوخــصوصا  فــصل الــشتاء ــه الــ يــزداد ف الــ يــزداد ف
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ـا وتقـل    الطلـب عـ الطاقـة  إيـرانالطلـب عـ الطاقـة  إيـران ـا وتقـل  وترك وترك
ا االعراق، علما حال ـث   العراق، علما حال ط غـ مكتمـل ح ـث الـ ط غـ مكتمـل ح الـ

ط مـع   تخـصص منـاطق معينـة تخـصص منـاطق معينـة  ط مـع العـراق تـ العـراق تـ
ـا أو ايــران أو كة ترك ـا أو ايــران أوشـ كة ترك ب   شـ ــس هــا وذلـك  ب غ ــس هــا وذلـك  غ
كة كةعـــدم اســــتقرار الــــش ــــذب   عـــدم اســــتقرار الــــش ــــة وتذ ــــذب الوطن ــــة وتذ الوطن

ط طمواصــفاتها، عمومــا الــ ــا مــع اي   مواصــفاتها، عمومــا الــ ه ــا مــع اي ال ه ال
كة كةدولة هو عالمة صحة للش ة  دولة هو عالمة صحة للش ةالوطن   ..الوطن

الجـــارة ايـــران مـــن تـــوف الغـــاز الجـــارة ايـــران مـــن تـــوف الغـــاز   موقـــفموقـــف  ..1111
ـــة كــــون   الطبـــالطبـــ ـــة كــــون لمحطـــات الطاقــــة العراق لمحطـــات الطاقــــة العراق

ارة الــنفط غــ ارة الــنفط غــ المجهــز مــن وزالمجهــز مــن وز  الغــاز المحــالغــاز المحــ
  ..  ا لمحطاتناا لمحطاتنا

  الغـــاز   تجهــزتجهــز الغـــاز محطـــات الطاقــة عنـــدنا  محطـــات الطاقــة عنـــدنا 
خطــ  الجنـوب والوسـط تــم خطــ  الجنـوب والوسـط تــم   االيـرا مـنااليـرا مـن
ــة إلنجازهــا وتعتمــد   التعاقــد مــعالتعاقــد مــع ــة إلنجازهــا وتعتمــد كــة ايران كــة ايران

ــــد ــــدالعد ــــد عــــ الغــــاز   العد ــــد عــــ الغــــاز مــــن محطــــات التول مــــن محطــــات التول
ب   االيراااليرا ـس ة جـدا  ات كب م ضخ  ب الذي  ـس ة جـدا  ات كب م ضخ  الذي 

ـة ـةعـدم كفا ـث  ..  الغـاز الـوط المنـتجالغـاز الـوط المنـتج  عـدم كفا ـثح ـدأ ـدأ   ح
ــةالتعالتع م ــةًاقـد أو  م مــ مكعــب مــ مكعــب   مليــونمليــون  1100  ًاقـد أو 

ـا   مليونمليون  4400  واآلن وصل اواآلن وصل ا ـا مـ مكعـب يوم مـ مكعـب يوم
ل أ من شغ ل أ منتعمل ع  شغ ا  44660000  تعمل ع  ام واط واط   م

ـــــــــة ـــــــــة الحكوم ـــــــــةمـــــــــن المحطـــــــــات الغاز ـــــــــة الحكوم   مـــــــــن المحطـــــــــات الغاز
فا ثمارة  الوســـط والجنـــوب صـــ فاســـواال ثمارة  الوســـط والجنـــوب صـــ   ســـواال
  وتعتمـــد أســـعار الغـــاز االيـــرا عـــ اســـعاروتعتمـــد أســـعار الغـــاز االيـــرا عـــ اســـعار

ــة وعمومــا ال تقــل عــن ــة وعمومــا ال تقــل عــنالـنفط العالم   220000  الـنفط العالم
تغناء عن   الال  ..لم المكعبلم المكعبلل  ديناردينار تغناء عن سمكن اال سمكن اال

ولحـــ ولحـــ   الوقـــت الحـــاالوقـــت الحـــا  الغـــاز االيـــرا الغـــاز االيـــرا 
كة ر ش ل وتط كةتأه ر ش ل وتط ـل   تأه ـة مـن ق ـل الغاز الوطن ـة مـن ق الغاز الوطن

ة ةكة غاز ال ستغ   كة غاز ال ث ال يتوقع ان  ستغ ح ث ال يتوقع ان  ح
ـــل ســـنة  العـــراق عـــن الغـــازالعـــراق عـــن الغـــاز ـــل ســـنةالمـــستورد ق   المـــستورد ق

22002255..  
ثمار  ..1212 ثمارساال ه ؟  ساال ه ؟ما له وما عل   ما له وما عل

  ـدأ ـدأم مكـن   م ثمار صـحيح جـدا وال  مكـن سـاال ثمار صـحيح جـدا وال  سـاال
أو محلل اقتصادي أن ين تطور أو محلل اقتصادي أن ين تطور   بعبعألي متاألي متا

ثمار، و   المجتمعــاتالمجتمعــات ثمار، و ســـونموهــا بتــأث اال ســـونموهــا بتــأث اال
ات  قطاعقطاع ـاء  العـراق سـاهمت الـ ه اتال ـاء  العـراق سـاهمت الـ ه   ال

ــأ ــة  كة الوطن ثمارة  رفــد الــش ــأســاال ــة  كة الوطن ثمارة  رفــد الــش   ســاال

مجمــل االنتــاج، وأعتقــد  مجمــل االنتــاج، وأعتقــد    مــنمــن  %%3300  مــنمــن
لـــــــــد لـــــــــدظـــــــــل ظــــــــــروف ال ــــــــــة وقلــــــــــة   ظـــــــــل ظــــــــــروف ال ــــــــــة وقلــــــــــة الحال الحال

مكــــــن ــــــة ال  ــــــصات المال مكــــــنالتخص ــــــة ال  ــــــصات المال لــــــوزارة لــــــوزارة   التخص
ـاء التع ه ـاء التعال ه ــسد   اقــد لبنــاء محطــاتاقــد لبنــاء محطــاتال ــد  ــسد تول ــد  تول

ـاللجوء لـد للطاقـة إ  ـاللجوءّحاجـة ال لـد للطاقـة إ  ات   ّحاجـة ال ات ا الـ ا الـ
اعتمــاد نة  ثمارة الرصــ اعتمــادســاال نة  ثمارة الرصــ لــة   ســاال لــة عقــود ط عقــود ط

ة وأدوات ح وشــــفاف وضــــ ة وأدواتاألمــــد و ح وشــــفاف وضــــ ــــذ   األمــــد و ــــذ تنف تنف
ــدأ م حة و ــدأصــح م حة و ــشجع ــشجع   الــذيالــذي  ((BBOOOO))  صــح

لف التعرفة خفض  ن و ثم لف التعرفةالمس خفض  ن و ثم   ..المس
ة  ..1313 ةاالتفاق س اين وصلت؟  االتفاق م س اين وصلت؟مع س م     مع س

  م مســ ــة ــة عالمعالم  كــةكــة  ((SSEEIIMMEENNSS))  ســ
ــــــد ولمحطــــــات ــــــد ولمحطــــــاتمـــــصنعة لوحــــــدات التول   مـــــصنعة لوحــــــدات التول

ـدة افـة مكوناتهـا ولهـا سـمعة ج ـل  ـدةالتح افـة مكوناتهـا ولهـا سـمعة ج ـل    التح
ــاء العــال وســاهمت ه ــاء العــال وســاهمتجــدا  قطــاع ال ه   جــدا  قطــاع ال
ــــة كة الوطن ــــا  رفــــد الــــش ــــساهم حال ــــةو كة الوطن ــــا  رفــــد الــــش ــــساهم حال   و

ـــــــــــــــات حديثـــــــــــــــة  ـــــــــــــــد ذات تقن ـــــــــــــــات حديثـــــــــــــــة بوحـــــــــــــــدات تول ـــــــــــــــد ذات تقن بوحـــــــــــــــدات تول
نــــــاء   وشـــــاركتوشـــــاركت ر قطـــــاع النقـــــل و نــــــاء  تطـــــ ر قطـــــاع النقـــــل و  تطـــــ

ــل ــلمحطــات تح مــن الــضغط الفــائق لحــ مــن الــضغط الفــائق لحــ   محطــات تح
لمستهلك، واتفاقيتها مع لمستهلك، واتفاقيتها مع اا  وصول الطاقة اوصول الطاقة ا

ــاء ه ــاءوزارة ال ه ــذها مــستمر رغــم وجــود   وزارة ال ــذها مــستمر رغــم وجــود تنف تنف
ــــل ــــلعــــض العراق هنــــا وهنــــاك وأهمهــــا قلــــة هنــــا وهنــــاك وأهمهــــا قلــــة   عــــض العراق

ــــــة ــــــصات المال ــــــةالتخص ــــــصات المال والوضــــــع األمــــــ والوضــــــع األمــــــ   التخص
الــــوزارة بتوجهــــات الــــوزارة بتوجهــــات   وتعاقــــب االدارات عــــوتعاقــــب االدارات عــــ
انــا مختلفــة معهــا اح

ً
انــا مختلفــة معهــا اح

ً
انــا اخــرى    انــا اخــرى ومتفقــة اح ومتفقــة اح

كة عــ كة عــواعتمــاد الــ منفــذين محليــ ممــا منفــذين محليــ ممــا   واعتمــاد الــ
عــض االح عــض االحانعكــس     ..عــ ســمعتهاعــ ســمعتها  ــانــانانعكــس  

كة كةو ـة   و ـة المال م خاضعة لنظـام الرقا ـة س ـة المال م خاضعة لنظـام الرقا س
اتها    ـــــــا لجميـــــــع أعمالهـــــــا وحـــــــسا اتها المان ـــــــا لجميـــــــع أعمالهـــــــا وحـــــــسا المان

ـة،   ومواصـفاتومواصـفات ة عال ـشفاف ـة، االنتـاج وتعمـل  ة عال ـشفاف االنتـاج وتعمـل 
ــذ   لــذلك تكــونلــذلك تكــون عار المقدمــة منهــا لتنف ــذ ســاال عار المقدمــة منهــا لتنف ســاال

ات   العقــــود العقــــود  ــــ ــــة مقارنــــة  ات العــــراق عال ــــ ــــة مقارنــــة  العــــراق عال
ـــة أو ـــة أوكور ـــن   كور ـــاين الجـــودة ل ة رغـــم ت ن ـــن صـــ ـــاين الجـــودة ل ة رغـــم ت ن صـــ

كون كونالسعر    م  معظم االوقاتم  معظم االوقاتالحاالحا  السعر 
م   ومـعومـع  .. كـة سـ م ذلـك وقعـت الـوزارة مـع  كـة سـ ذلـك وقعـت الـوزارة مـع 

ملت سـيؤدي   عقـودعقـود ـق لـو اسـت ملت سـيؤدي خارطـة ط ـق لـو اسـت خارطـة ط
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ل   ا تحـسا تحـس ـش ـاء للمـواطن  ه ل خدمـة ال ـش ـاء للمـواطن  ه خدمـة ال
  ..كبكب

ــــــة االو   موقــــــفموقــــــف  ..1414 د ــــــة االو الوحــــــدة التول د الوحــــــدة التول
ـــاء ـــاءلمحطـــة كه لـــت عــــ   لمحطـــة كه لـــت عــــ الهارثـــة الــــ اح الهارثـــة الــــ اح

ــ س ــكــة م س ــل،   كــة م ــة لغــرض التأه ان ا ــل، ال ــة لغــرض التأه ان ا ال
  اياي  ،،٢٠٢٠٢٠٢٠اط اط منـذ شـمنـذ شـ  وتـم توقـف العمـلوتـم توقـف العمـل

ـــدون جــــدول  عـــة اشـــهر و ـــ مـــن ســـنة و ار ـــدون جــــدول ا عـــة اشـــهر و ـــ مـــن ســـنة و ار ا
ئناف العمل  زمزم ئناف العملسال   ؟؟سال
  كـــــة   تعاقـــــدتتعاقـــــدت ـــــاء مـــــع  ه كـــــة وزارة ال ـــــاء مـــــع  ه وزارة ال

ــ هيتــا س ــ هيتــامي س ــة  مي ان ا ــةال ان ا   ((MMHHPPSS))  ال
ــل ــللتأه ــل   لتأه عــة وعقــد آخــر لتأه ــل الوحــدة الرا عــة وعقــد آخــر لتأه الوحــدة الرا
ـــة   الوحـــدةالوحـــدة ـــة االو  محطـــة الهارثـــة الحرار االو  محطـــة الهارثـــة الحرار
ـل ـلبتم قـرض   بتم ـة و ان ا ـا ال قـرض مـن مؤسـسة جا ـة و ان ا ـا ال مـن مؤسـسة جا

فائــدة  ســنةســنة  4400  لمــدةلمــدة فائــدةو   وقــدوقــد  %%88..00  و
عـــة ـــل الوحـــدة الرا كة تأه ملت الـــ عـــةاســـت ـــل الوحـــدة الرا كة تأه ملت الـــ   اســـت

عــــض   رغــــمرغــــم))  وأدخلــــت للعمــــلوأدخلــــت للعمــــل عــــض حــــدوث  حــــدوث 
ـــة فيهـــا ل الفن ـــة فيهـــاالمـــشا ل الفن ت  ((المـــشا ـــا تو ـــا ـــل   و ـــل بتأه بتأه

ن االول ن االولالوحدة االو من شهر    22001199  الوحدة االو من شهر 
ت سح توا سح ة  وا دا ةمن الموقع   دا عه  22002211  من الموقع   عهت   ت

ـــسحاب ـــشارة وا كة اال ـــسحاب الـــ ـــسحابسا ـــشارة وا كة اال ـــسحاب الـــ   سا
ــ كـــة ترك ــالمقــاول الثـــانوي و  كـــة ترك   ة منفـــذةة منفـــذةالمقــاول الثـــانوي و 

وع ـة للمــ ك ان ــة والم ائ ه وعلألعمـال ال ـة للمــ ك ان ــة والم ائ ه   لألعمـال ال
ب الجائحـة ب الجائحـةـس عـض كـوادر   واآلنواآلن  ..ـس عـض كـوادر عـادت  عـادت 

كة ــة والــ ك كة ال كةالــ ــة والــ ك كة ال ــشارة وهنــاك   الــ ــشارة وهنــاك ساال ساال
ـــا خـــالل   مراســـالت لحـــضور الجانـــبمراســـالت لحـــضور الجانـــب ا ـــا خـــالل ال ا ال

لـول لـولشـهر آب أو أ مال اعمـال   ونتوقـعونتوقـع  ..شـهر آب أو أ مال اعمـال اسـت اسـت
ـل ودخـول الوحــدة ا ـل ودخـول الوحــدة االتأه الخدمـة خــالل الخدمـة خــالل   التأه

ـــل لتجهـــ الـــش ف المق ـــل لتجهـــ الـــشالـــص ف المق   قـــدرةقـــدرة  كةكةالـــص
اواط220000 اواطم   ..م

ـــة مــــن   مـــامـــا  --  1155 ـــة مــــن الخطـــوات المطل الخطـــوات المطل
ــاء    الحكومــة والــوزارةالحكومــة والــوزارة ه لة ال ــاء  لحــل مــش ه لة ال لحــل مــش

    العراق؟العراق؟
ــــة   مكـــنمكـــن  -- ــــة اختـــصار االجــــراءات الحكوم اختـــصار االجــــراءات الحكوم

ــــة ــــةالمطل لة   المطل ــــق لحــــل مـــــش لة كخارطــــة ط ــــق لحــــل مـــــش كخارطــــة ط
اء  العراق ه اء  العراقال ه ة  ال ة التال س ةالنقاط الرئ ة التال س   ::النقاط الرئ

اء  اعادةاعادة  --١١ ه لة قطاع ال اءه ه لة قطاع ال     ه
 المـــستدامة مـــع  المـــستدامة مـــع خطـــط الطاقـــةخطـــط الطاقـــة  دمـــجدمـــج  --٢٢

ة ةخطط التنم ة  خطط التنم ةالوطن   ..الوطن
اء  اصداراصدار  --٣٣ ه اءقانون ال ه   ..قانون ال
    ..كفاءة الطاقةكفاءة الطاقة  تحستحس  --٤٤
ة صارم  وضعوضع  --٥٥ ا ة صارمنظام فوترة وج ا   ..نظام فوترة وج
س  --٦٦ ستأس اء  تأس ه اءمعهد ال ه   ..معهد ال
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ال والمناطق  ة والج ثمر العلماء والمهندسون األود ال والمناطق لقد اس ة والج ثمر العلماء والمهندسون األود المنخفضة المنخفضة لقد اس

شاء الـسدود شاء الـسدودوالمرتفعة ب ـاە الفائـضة عـن الحاجـة واسـتخدامها والمرتفعة ب ن الم ـاە الفائـضة عـن الحاجـة واسـتخدامها  لتخـ ن الم  لتخـ
ة . . اثنـــاء الحاجـــة لهـــا وأوقـــات األزمـــاتاثنـــاء الحاجـــة لهـــا وأوقـــات األزمـــات ـــب هنـــاك ســـدود كبـــ ة و عراقنـــا الحب ـــب هنـــاك ســـدود كبـــ و عراقنـــا الحب

ة ونـواظم  ن وسـدادا اخـرى صـغ ان وسد درندخان وسد حمـ ة ونـواظم مثل سد دو ن وسـدادا اخـرى صـغ ان وسد درندخان وسد حمـ مثل سد دو
ل صحيح ومدروس دون هدرها ش اە  م استخدام الم ل صحيح ومدروس دون هدرهامتعددة لتنظ ش اە  م استخدام الم   . . متعددة لتنظ

ـــــد مــــــن هــــــذە الــــــسداد والنــــــواظم و أغلـــــب محافظــــــات الــــــوطن هنــــــاو أغلـــــب محافظــــــات الــــــوطن هنــــــا ـــــد مــــــن هــــــذە الــــــسداد والنــــــواظم ك العد ك العد
ە أو  ـــــان دون غـــــ ف المـــــاء مـــــن وقـــــت آلخـــــر أو لم م  ـــــة لغـــــرض تنظـــــ ە أو ٍالمائ ـــــان دون غـــــ ف المـــــاء مـــــن وقـــــت آلخـــــر أو لم م  ـــــة لغـــــرض تنظـــــ ٍالمائ

  ..لحاجة أخرىلحاجة أخرى
  

قــول أن مــاء  ــسمع الجميــع  ًمنــذ أن كنــا أطفــا  قــول أن مــاء ّ ــسمع الجميــع  ًمنــذ أن كنــا أطفــا  ّ

ة  ــــ ة ال ــــ ّمــــج((ال
ّمــــجِ
حتـــــوي ملوحــــة غــــ مألوفـــــة ) ) ِ حتـــــوي ملوحــــة غــــ مألوفـــــة اي  اي 

هم مـن  ة دون غـ ـ ن تعود عليها أهـا ال َول هم مـن ّ ة دون غـ ـ ن تعود عليها أهـا ال َول ّ

  . . ابناء العراقابناء العراق
عينات مـــــــن القـــــــرن المـــــــا و و  عينات مـــــــن القـــــــرن المـــــــا ســـــــنوات الـــــــس ســـــــنوات الـــــــس

ــــدأت تقــــل  قــــة الــــسوري  ــــشاء ســــد الط ــــدأت تقــــل وعنــــد ا قــــة الــــسوري  ــــشاء ســــد الط وعنــــد ا

ــان  ــاە  نهــر الفــرات األمــر الــذي  ب الم ــان مناســ ــاە  نهــر الفــرات األمــر الــذي  ب الم مناســ
ا ع المحافظات ال ترتوي منه  ا سلب ا ع المحافظات ال ترتوي منه له تأث ا سلب له تأث

الء، (( غــــــداد، الحلــــــة ، كــــــ الء، الرمــــــادي، جــــــزء مــــــن  غــــــداد، الحلــــــة ، كــــــ الرمــــــادي، جــــــزء مــــــن 
ة كونها  ا ال ، وذي قار وأخ ة، المث ة كونها الديوان ا ال ، وذي قار وأخ ة، المث الديوان

ـــشاء ). ). لمـــصبلمـــصبالمدينـــة االمدينـــة ا ـــدأ التفكـــ ب ـــشاء وحينهـــا  ـــدأ التفكـــ ب وحينهـــا 
ــــاە  ــــاە ّســــد عــــ نهــــر شــــط العــــرب  ال تــــدخل الم ّســــد عــــ نهــــر شــــط العــــرب  ال تــــدخل الم

   العرب شّط سّد . 
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المالحــة القادمــة مــن شــمال الخلــيج العــر ا المالحــة القادمــة مــن شــمال الخلــيج العــر ا 
كـون  كـون نهر شط العرب  ظـاهرة المـد والجـزر ف نهر شط العرب  ظـاهرة المـد والجـزر ف
ما  ما  اە ومتح ا من دخول هذە الم ما السد حام ما  اە ومتح ا من دخول هذە الم السد حام

ــــــــــصب  الخلــــــــــيج ض عــــــــــن الحاجــــــــــة   ــــــــــصب  الخلــــــــــيجفــــــــــ ض عــــــــــن الحاجــــــــــة   . . فــــــــــ
ل عـام تتجـدد  ا   ل عـام تتجـدد وتق ا   لة شـحة وتق ـد مـش ا لة شـحة وت ـد مـش ا وت

ـان  ة  فا و الـسنوات األخـ ـان الماء وملوحته ص ة  فا و الـسنوات األخـ الماء وملوحته ص
ف عـــــام  ف عـــــام أســـــوئها صـــــ ر   22001188أســـــوئها صـــــ ـــــث تـــــ ر ح ـــــث تـــــ   114400ح

ألف مواطن بتلك الملوحة والتلوث ومنهم من ألف مواطن بتلك الملوحة والتلوث ومنهم من 
نمـــــــــــا  ـــــــــــام ب ـــــــــــش أل قـــــــــــاؤە  المس نمـــــــــــا اســـــــــــتد  ـــــــــــام ب ـــــــــــش أل قـــــــــــاؤە  المس اســـــــــــتد 
مــــا  ــــة عــــولج  حينهــــا وغــــادر متحــــسنا،  مــــا األغلب ــــة عــــولج  حينهــــا وغــــادر متحــــسنا،  األغلب
اإلضـــــــــــــافة ا تلـــــــــــــف  ة  اإلضـــــــــــــافة ا تلـــــــــــــف نفقــــــــــــت مـــــــــــــوا كثـــــــــــــ ة  نفقــــــــــــت مـــــــــــــوا كثـــــــــــــ

ــــــــــسات مزروعــــــــــات مزروعــــــــــات  ــــــــــة واســــــــــعة و ــــــــــسات وأراض زراع ــــــــــة واســــــــــعة و وأراض زراع
ـة مـن النهــر عـ طـول المــسافة مـن مــصب  ـة مـن النهــر عـ طـول المــسافة مـن مــصب ق ق
ًالنهـــر  مدينـــة الفـــاو وصـــو ا شـــمال مدينـــة ًالنهـــر  مدينـــة الفـــاو وصـــو ا شـــمال مدينـــة 

ة جدا ة، واألمثلة كث ة جداال ة، واألمثلة كث   . . ال
انـــــــــــت هنـــــــــــاك  ة  ـــــــــــ انـــــــــــت هنـــــــــــاك  مجلـــــــــــس محافظـــــــــــة ال ة  ـــــــــــ  مجلـــــــــــس محافظـــــــــــة ال
جتهــــــا تــــــم  ع ن ة حــــــول الموضــــــ جتهــــــا تــــــم مــــــداوالت كثــــــ ع ن ة حــــــول الموضــــــ مــــــداوالت كثــــــ

س مـال  ـشاء هـ د عـ ا س مـال االتفاق الم ـشاء هـ د عـ ا سـد سـد ((االتفاق الم
ـــــــصار ان تفـــــــتح احـــــــدى ) ) مـــــــن بـــــــوابتمـــــــن بـــــــوابتَّمكـــــــون َّمكـــــــون  ـــــــصار ان تفـــــــتح احـــــــدى ل ل

البــــوابت وتــــدخل الــــسفن ومــــن ثــــم تغلــــق هــــذە البــــوابت وتــــدخل الــــسفن ومــــن ثــــم تغلــــق هــــذە 
ــهــذە  ج الــسفن و ــة وتفــتح األخــرى  تخــ ــهــذە البوا ج الــسفن و ــة وتفــتح األخــرى  تخــ البوا
ــــــاە المالحــــــة والملوثــــــة  قــــــة لــــــن تــــــدخل الم ــــــاە المالحــــــة والملوثــــــة الط قــــــة لــــــن تــــــدخل الم الط

  . . للنهرللنهر
ـــــــان  انـــــــت هنـــــــاك آراء مختلفـــــــة عـــــــ م ـــــــن  ـــــــان ول انـــــــت هنـــــــاك آراء مختلفـــــــة عـــــــ م ـــــــن  ول

ـــشائه ـــشائها كـــون , , ا انـــت ثالثـــة آراء أألول ان  ـــث  كـــون ح انـــت ثالثـــة آراء أألول ان  ـــث  ح
ان السد  شمال مر ان السد  شمال مرم ة قـرب منطقـة م ة قـرب منطقـة كز ال كز ال

كــــــون جنــــــوب قــــــضاء ا  ، والثــــــا  كــــــون جنــــــوب قــــــضاء ا كرمــــــة عــــــ ، والثــــــا  كرمــــــة عــــــ
كـون عنــد المــصب   نمــا الثالــث  ب، ب كـون عنــد المــصب  الخـص نمــا الثالــث  ب، ب الخـص

شة جنوب الفاو شة جنوب الفاومنطقة رأس الب   . . منطقة رأس الب
ند ا دراســـــة  ند ا دراســـــة ِوللوصـــــول ا حـــــل جـــــذري مـــــس ِوللوصـــــول ا حـــــل جـــــذري مـــــس
نة، تــــــــــم  ــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة متخصــــــــــصة رصــــــــــ نة، تــــــــــم ٍعلم ــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة متخصــــــــــصة رصــــــــــ ٍعلم
ـــــــة ودرســــــــت  طال ـــــــشارة ا كـــــــة اس ـــــــة ودرســــــــت اســـــــتقدام  طال ـــــــشارة ا كـــــــة اس اســـــــتقدام 

ــشائه  األمــر مــن جميــع الجوانــب وأوصــاألمــر مــن جميــع الجوانــب وأوصــ ــشائه  ت ب ت ب
ب بمنطقة ابو فلوس جنوب ا الخص   . . منطقة ابو فلوس جنوب ا الخص

انــــت هنــــاك دراســــات أخــــرى مــــن مركــــز علــــوم  انــــت هنــــاك دراســــات أخــــرى مــــن مركــــز علــــوم و و
ــث جــدد  ة ح ــ حــار  جامعــة ال ــث جــدد ال ة ح ــ حــار  جامعــة ال المركــز  المركــز  ال

ورة تطبيـــق 22002211//66//2211يـــوم يـــوم  ـــد عـــ  ورة تطبيـــق  التأ ـــد عـــ   التأ

ـــة حـــول إقامـــة  قة والحال ـــذ دراســـاته الـــسا ـــة حـــول إقامـــة وتنف قة والحال ـــذ دراســـاته الـــسا وتنف
ـــاە المالحـــة إ  س مـــال لمنـــع تغلغـــل الم ـــاە المالحـــة إ هـــ س مـــال لمنـــع تغلغـــل الم هـــ

ــــــــاە شــــــــط العــــــــرب والشــــــــط العــــــــرب وال ــــــــات الم م ــــــــاە حفــــــــاظ عــــــــ  ــــــــات الم م حفــــــــاظ عــــــــ 
ه ة ف هالعذ ة ف   . . العذ

د الن خـالل ورشـة  د الن خـالل ورشـة وقال مدير المركز نوري ع وقال مدير المركز نوري ع
عنــــــــــوان  عنــــــــــوان نظمـــــــــت  ات ((نظمـــــــــت  ات شـــــــــط العــــــــــرب والتحــــــــــد شـــــــــط العــــــــــرب والتحــــــــــد

ـــة ئ ـــةالب ئ ــــة ) ) الب ات الملح ــــ ــــة خصــــصت لدراســـة ال ات الملح ــــ خصــــصت لدراســـة ال
عــا منهــا هـذا النهــر، إن المركــز ســبق وأن  عــا منهــا هـذا النهــر، إن المركــز ســبق وأن الـ  الـ 
س من خالل مجموعة  وع إقامة اله س من خالل مجموعة قدم م وع إقامة اله قدم م

ـــاحث العــرا ـــاحث العــرامــن العلمــاء وال قي ومــن مختلـــف قي ومــن مختلـــف مــن العلمــاء وال
ة وجامعـــــــــات  ـــــــــ ة وجامعـــــــــات دول العـــــــــالم مـــــــــن جامعـــــــــة ال ـــــــــ دول العـــــــــالم مـــــــــن جامعـــــــــة ال
وع إقامــــــة  ح مــــــ وع إقامــــــة العــــــالم وتــــــم التوصــــــل إ طــــــ ح مــــــ العــــــالم وتــــــم التوصــــــل إ طــــــ

س إال أنه لم ينفذ س إال أنه لم ينفذاله       ..اله
ــرة  ــد ال ع ــة و ــرة ّوأضــاف أن المركــز يؤكــد مــرة ثان ــد ال ع ــة و ّوأضــاف أن المركــز يؤكــد مــرة ثان

ــــــة  ــــــاە الداخل ــــــد مــــــن الحفــــــاظ عــــــ الم ــــــة أنــــــه ال ــــــاە الداخل ــــــد مــــــن الحفــــــاظ عــــــ الم أنــــــه ال
ي  ــ ــا واالســتهالك ال ع اإلح ي والزراعــة والتنــ ــ ــا واالســتهالك ال ع اإلح والزراعــة والتنــ

ـد التا ال  ـدو التا ال  س مـال و س مـال  مـن االتجـاە إلقامـة هـ  مـن االتجـاە إلقامـة هـ
ات مختصة ات مختصةينفذ بواسطة    ..ينفذ بواسطة 

لـــد  ة تخـــدم ال اســ ــن ولعـــدم وجـــود ارادة س لـــد ول ة تخـــدم ال اســ ــن ولعـــدم وجـــود ارادة س ول
ـشأ هـذا الـسد  ة اليوم لم ي ل العل ولغا ـشأ هـذا الـسد ُالش ة اليوم لم ي ل العل ولغا ُالش

ة جــدا عـــ مــدار العـــام  ــة كثـــ ـــاە عذ ة جــدا عـــ مــدار العـــام ونخــ م ــة كثـــ ـــاە عذ ونخــ م
حاجــــــة ا هــــــذە  ل عــــــام  ــــــش لــــــد  ــــــأن ال حاجــــــة ا هــــــذە ٍعلمــــــا  ل عــــــام  ــــــش لــــــد  ــــــأن ال ٍعلمــــــا 

اە المهدورة اە المهدورةالم   . . الم
  

ـــام نال ـــام نالوهــذە األ ـــاە وهــذە األ ـــدأ ظهـــور الـــشحة  م ـــاە حـــظ  ـــدأ ظهـــور الـــشحة  م حـــظ 
مــا ســتعود حالــة شــط  مــا ســتعود حالــة شــط نهــري دجلــة والفــرات ور نهــري دجلــة والفــرات ور
ة  ـه  الــسنوات الماضــ انــت عل ة العـرب ا مــا  ـه  الــسنوات الماضــ انــت عل العـرب ا مــا 
ة،  ـــ ل والمـــ ألهـــا ال ة، وتعـــود ذات المـــشا ـــ ل والمـــ ألهـــا ال وتعـــود ذات المـــشا
ة مدعوتان لحـل  ة والمرك ة مدعوتان لحـل فالحكومتان المحل ة والمرك فالحكومتان المحل
ص جـزء مـن اإليـرادات  ا بتخـص ع جـذر ص جـزء مـن اإليـرادات الموضـ ا بتخـص ع جـذر الموضـ

م ا بــ والعمـ وع ال م الهـذا المــ بــ والعمـ وع ال ثمار لهـذا المــ اســ ثمار لفائــدة  اســ لفائــدة 
ـسب  ث ان الـنفط مح ـسب الفائض من الموازنة ح ث ان الـنفط مح الفائض من الموازنة ح

ـا تخـ   4455ع سعر ع سعر  نما عمل ل ب م ـا تخـ دوالر لل نما عمل ل ب م دوالر لل
  ..دوالردوالر  7700الـ الـ 
  

سمع النداء؟  سمع النداء؟ هل هناك من    هل هناك من 
ة    27/6/2021ال
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ـــــــة أن ثالثـــــــة ماليـــــــ   ––غـــــــداد غـــــــداد  ـــــــسان العراق ة حقـــــــوق اإل ـــــــة أن ثالثـــــــة ماليـــــــ أعلنـــــــت مفوضـــــــ ـــــــسان العراق ة حقـــــــوق اإل أعلنـــــــت مفوضـــــــ

ات ــشون  اآلالف مــن العــشوائ ع اتمــواطن  ــشون  اآلالف مــن العــشوائ ع الد والــ مــواطن  ة داخــل الــ ــ الد والــ  المن ة داخــل الــ ــ  المن
غداد العاصمة  غداديوجد أغلبها  العاصمة    . . يوجد أغلبها 

، االثنــــ  لمــــان العــــرا ال طــــة  ة المرت ــــا عــــضو المفوضــــ ، االثنــــ وقــــال عــــ الب لمــــان العــــرا ال طــــة  ة المرت ــــا عــــضو المفوضــــ وقــــال عــــ الب
ـــــان 22002211//66//1144 ـــــان ،  ب ط، ““،  ب ة لـــــوزارة التخطـــــ ط، مـــــن خـــــالل األرقـــــام الرســـــم ة لـــــوزارة التخطـــــ مـــــن خـــــالل األرقـــــام الرســـــم

ات  العراق33770000فإن هناك أ من فإن هناك أ من  ات  العراق موقع للعشوائ   . . ”” موقع للعشوائ
غــــــداد  ــــــا أن  غــــــداد وذكــــــر الب ــــــا أن  ات، ““وحــــــدها وحــــــدها وذكــــــر الب ات، يوجــــــد بهــــــا ألــــــف موقــــــع للعــــــشوائ يوجــــــد بهــــــا ألــــــف موقــــــع للعــــــشوائ

ــذلك تتــصدر قائمـــة المحافظــات  هـــذا المجــال ــذلك تتــصدر قائمـــة المحافظــات  هـــذا المجــالو ــــ.. .. و ة  ــ ــــتليهـــا ال ة  ــ   770000تليهـــا ال
الء القائمــة بواقــع  ل محافظتــا النجــف وكــ مــا تتــذ الء القائمــة بواقــع موقــع، ف ل محافظتــا النجــف وكــ مــا تتــذ . . ”” موقعــا موقعــا9988موقــع، ف

ش فيها أ من ثالثـة ماليـ 552222وتضم المواقع وتضم المواقع  ع ة  ش فيها أ من ثالثـة ماليـ  ألف وحدة سكن ع ة   ألف وحدة سكن
هم العوز والفقر وال هم العوز والفقر والمواطن أج ش هناكمواطن أج ش هناكظرف األم ع الع   ..ظرف األم ع الع

  
انه  ا  ب انه ما اعت الب ا  ب   ....ما اعت الب

  
زالــــة مــــسكنه دون ““ّأن ّأن  زالــــة مــــسكنه دون طـــرد أي مــــن هـــؤالء و طـــرد أي مــــن هـــؤالء و

ل لـــــــــه هــــــــو تجـــــــــاوز عــــــــ حقـــــــــوق  ــــــــد ل لـــــــــه هــــــــو تجـــــــــاوز عــــــــ حقـــــــــوق تــــــــوف  ــــــــد تــــــــوف 
ــار أن حـــق الــسكن مكفـــول   اعت ــسان،  ــار أن حـــق الــسكن مكفـــول  اإل اعت ــسان،  اإل
ە  ة تــــوف ە الدســــتور وتتحمــــل الدولــــة مــــسؤول ة تــــوف الدســــتور وتتحمــــل الدولــــة مــــسؤول

ــــل مــــواطن ــــل مــــواطنل غـــــداد . . ””ل غـــــداد ومــــؤخرا كثفــــت أمانــــة  ومــــؤخرا كثفــــت أمانــــة 

ــــــــة  لد ــــــــة ودوائــــــــر ال لد  المحافظــــــــات، جهودهــــــــا  المحافظــــــــات، جهودهــــــــا ودوائــــــــر ال
ضـــــــمن حملـــــــة إزالـــــــة التجـــــــاوزات عـــــــ أرا ضـــــــمن حملـــــــة إزالـــــــة التجـــــــاوزات عـــــــ أرا 
د عـــــــدد كبـــــــ مـــــــن  ـــــــ ب ب ـــــــس د عـــــــدد كبـــــــ مـــــــن ّالدولـــــــة؛ مـــــــا  ـــــــ ب ب ـــــــس ّالدولـــــــة؛ مـــــــا 

. . المــــــــــــواطن مــــــــــــن ذوي الــــــــــــدخل المحــــــــــــدودالمــــــــــــواطن مــــــــــــن ذوي الــــــــــــدخل المحــــــــــــدود
ة ومؤســــــــــــسات  ة ومؤســــــــــــسات وتحـــــــــــت الـــــــــــضغوط الـــــــــــشعب وتحـــــــــــت الـــــــــــضغوط الـــــــــــشعب
ــة، أوقفــت األمانــة الحملــة، لحــ تــوف  ــة، أوقفــت األمانــة الحملــة، لحــ تــوف مدن مدن

ل إزالتها ات ق ل إزالتهادائل لسا العشوائ ات ق   ..دائل لسا العشوائ

  العشوائيات . 
  مأوى الماليين من العراقيين   
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ا ابنة م ة أمال ا ابنة ماألم ة أمال لغ األم ة سـ بـ سندر ال م ال ل لغ لك هولندا ڤ ة سـ بـ سندر ال م ال ل  عامـا  شـهر  عامـا  شـهر 1188لك هولندا ڤ
سم من هذا العام  سم من هذا العام د    .. ..22002211د

عـــــد والـــــدها الملـــــك حــــــسب  ـــــة هولنـــــدا  ة  و العهـــــد وستـــــصبح مل عـــــد والـــــدها الملـــــك حــــــسب األمـــــ ـــــة هولنـــــدا  ة  و العهـــــد وستـــــصبح مل األمـــــ
ب  الجلوس ع العرش  ت ب  الجلوس ع العرش ال ت   ....ال

  
لــغ ســنها  ــة عنــدما ي ة أن تحــصل عــ مخصــصات مل لــغ ســنها حــسب الدســتور الهولنــدي مــن حــق األمــ ــة عنــدما ي ة أن تحــصل عــ مخصــصات مل حــسب الدســتور الهولنــدي مــن حــق األمــ

ا  عا عا1188 ة سن متها مليون وستمئة الف يورو من الحكومة الهولند ا ما ق ة سن متها مليون وستمئة الف يورو من الحكومة الهولند   ....ما ق
ه  س الوزراء الهولندي تقول ف ا ا رئ ة أرسلت خطا ة الهولند ه االم س الوزراء الهولندي تقول ف ا ا رئ ة أرسلت خطا ة الهولند   ::االم

ـــه و هـــذا العـــام  بـــ و مـــا زالـــت طال لـــغ ال ـــاح لحـــصولها عـــ هـــذا الم عـــدم االرت ـــشعر  ـــه و هـــذا العـــام إنهـــا  بـــ و مـــا زالـــت طال لـــغ ال ـــاح لحـــصولها عـــ هـــذا الم عـــدم االرت ـــشعر  إنهـــا 
ة و ال تقدم أ تقدم للمرحلة الجامع ة و ال تقدم أّس تقدم للمرحلة الجامع بـ ّس لـغ ال ـل هـذا الم ـأي عمـل  مقا ء وال تقوم  بـ ّي  لـغ ال ـل هـذا الم ـأي عمـل  مقا ء وال تقوم  ّي 

اء كورونا .. ..  ب و س ام  ة هذە األ عانون أوضاعا صع اء كورونا و نفس الوقت هناك طالب زمالء لها  ب و س ام  ة هذە األ عانون أوضاعا صع .. .. و نفس الوقت هناك طالب زمالء لها 
ـة  ـة مخصـصات مل ة القادمة االمتنـاع عـن أخـذ أ ة دراس الجامع ـة ُلذلك لقد قررت خالل ف ـة مخصـصات مل ة القادمة االمتنـاع عـن أخـذ أ ة دراس الجامع .. .. ُلذلك لقد قررت خالل ف

ة للعهد ال أ ة وول ة للعهد ال أوح وأنا ام ة وول ة مخصصات من الحكومـة وحـ أمـوال الـدعم الـ تقـدمها وح وأنا ام ة مخصصات من الحكومـة وحـ أمـوال الـدعم الـ تقـدمها رد أ رد أ
د منها سأقوم بردها ألن ال أستحقها  ة خالل الدراسة وال سأستف د منها سأقوم بردها ألن ال أستحقها الحكومة للطل ة خالل الدراسة وال سأستف   ....الحكومة للطل

ة  ة انت خطاب االم   .. .. انت خطاب االم
  

تها وعقلها الراجح وتم أن  س الوزراء الهولندي مارك روتا اال ان اث ع شخص ان من رئ تها وعقلها الراجح وتم أن وما  س الوزراء الهولندي مارك روتا اال ان اث ع شخص ان من رئ وما 
ة من الجميع كون عكون ع ة محب عد أبيها ألنها ستكون مل ة  اە عندما ستصبح مل د الح ة من الجميع  ق ة محب عد أبيها ألنها ستكون مل ة  اە عندما ستصبح مل د الح   .... ق

ـــاء  وطننـــا والـــدول  ـــام والمـــسؤول وأوالد االث ـــسلوك أوالد الح ة  ـــد مقارنـــة ســـلوك األمـــ ـــاء  وطننـــا والـــدول ال أر ـــام والمـــسؤول وأوالد االث ـــسلوك أوالد الح ة  ـــد مقارنـــة ســـلوك األمـــ ال أر
ة والمتخلفة االخرى ة والنام ة والمتخلفة االخرىالع ة والنام   ..الع

   أخالق النبالء. 
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ـــــــ األدا    تـــــــاب االول مـــــــن نوعـــــــه للتـــــــوث م ـــــــ األدا ال تـــــــاب االول مـــــــن نوعـــــــه للتـــــــوث م ــــــــادة ال نـــــــاول اإل ــــــــادة الـــــــذي ي نـــــــاول اإل الـــــــذي ي
دي ة لإلي ديالثقاف ة لإلي   ..الثقاف

تــــــــاب  تــــــــاب ضــــــــمن ملحــــــــق خــــــــاص مجموعــــــــة مــــــــن ال تــــــــاب وقــــــــد شــــــــارك  ال تــــــــاب ضــــــــمن ملحــــــــق خــــــــاص مجموعــــــــة مــــــــن ال وقــــــــد شــــــــارك  ال
ات مـــن  ـــ مختــ رائهم و هــذە المكتــوب ن ـــ ــاحث والحقــوقي  ات مـــن وال ـــ مختــ رائهم و هــذە المكتــوب ن ـــ ــاحث والحقــوقي  وال

  ::آرائهم آرائهم 
  

قاضي متقاعدقاضي متقاعد  
  
ـــــــــــــة الـــــــــــــ هاجمـــــــــــــت ”” ـــــــــــــة الـــــــــــــ هاجمـــــــــــــت المجموعـــــــــــــات اإلرهاب المجموعـــــــــــــات اإلرهاب

حــــة والمــــزارات وقتلــــت األ حــــة والمــــزارات وقتلــــت األاأل ئــــة األ ئــــة نفــــس ال نفــــس ال
تتحمل وزر تلك الجرائم واألفعـال المخالفـة تتحمل وزر تلك الجرائم واألفعـال المخالفـة 
للقــــــــــوان ســــــــــواء منهــــــــــا القــــــــــانون الــــــــــوط او للقــــــــــوان ســــــــــواء منهــــــــــا القــــــــــانون الــــــــــوط او 
ات  ة ، وهنـاك حـسا ات اللوائح والقوان الدول ة ، وهنـاك حـسا اللوائح والقوان الدول
وودائــــــــــــع تعــــــــــــود لمثــــــــــــل تلــــــــــــك المجموعــــــــــــات وودائــــــــــــع تعــــــــــــود لمثــــــــــــل تلــــــــــــك المجموعــــــــــــات 
مكــن  ــدها والتحــرز عليهــا  ــة تــم تجم مكــن اإلرهاب ــدها والتحــرز عليهــا  ــة تــم تجم اإلرهاب
ادة اعمــــار تلــــك المــــزارات  ادة اعمــــار تلــــك المــــزارات عــــان تكــــون عونــــا إل عــــان تكــــون عونــــا إل

مـــا  حـــة ،  مـــا واأل حـــة ،  ـــساهم الحكومـــة واأل ـــساهم الحكومـــة مكـــن ان  مكـــن ان 
ـــــــــان  قـــــــــدر الم م  ـــــــــة وحكومـــــــــة اإلقلـــــــــ ـــــــــان المرك قـــــــــدر الم م  ـــــــــة وحكومـــــــــة اإلقلـــــــــ المرك
عادة الحال لتمك الناس  ار و صالح األ عادة الحال لتمك الناس ب ار و صالح األ ب
ـــــــــادة وممارســـــــــة  ـــــــــادة وممارســـــــــة مـــــــــن ممارســـــــــة حقهـــــــــا  الع مـــــــــن ممارســـــــــة حقهـــــــــا  الع

  ..““الشعائرالشعائر

ـــــــــــــازوە صـــــــــــــالح، متخصـــــــــــــصة   ـــــــــــــازوە صـــــــــــــالح، متخصـــــــــــــصة  الـــــــــــــدكتورة  الـــــــــــــدكتورة 
د  سا د دراسات الجيو سا   دراسات الجيو

ــــة “ “  ــــة ــــان  ن قتلعــــوهم مــــن " " ِداعــــش ِداعــــش " " ــــان  ن قتلعــــوهم مــــن أن  أن 
قــــــوا لهــــــم أي  قــــــوا لهــــــم أي جــــــذورهم وال ي ــــــان جــــــذورهم وال ي ــــــان أثــــــر ســــــواء  أثــــــر ســــــواء 

ا سان ا أو إ ادي سان ا أو إ   . . دي
كون لهم قراءتان كون لهم قراءتانلذا قد    : : لذا قد 

القــــــــــــــراءة األو  انــــــــــــــه بتــــــــــــــدم المــــــــــــــزارات القــــــــــــــراءة األو  انــــــــــــــه بتــــــــــــــدم المــــــــــــــزارات 
ة  د ة اإلي تهم، وألن اله محون بها ه ة س د ة اإلي تهم، وألن اله محون بها ه س
مجــرد  مــزارات إعتقــدوا انــه  ــة  مجــرد لهــا عالقــة ق مــزارات إعتقــدوا انــه  ــة  لهــا عالقــة ق

نتهون نتهونإزالة مزاراتهم س   ..إزالة مزاراتهم س
ـــة ـــةالقـــراءة الثان عنـــدما تـــدمر المـــزارات، حـــ عنـــدما تـــدمر المـــزارات، حـــ : : القـــراءة الثان
ـــــ هنـــــاك  ـــــ هنـــــاك لــــو  ـــــدي واحـــــد فأنـــــه لـــــن يـــــ لــــو  ـــــدي واحـــــد فأنـــــه لـــــن يـــــ إي إي

  العراقالعراق
مــــالمهنــــدس نهــــاد القــــا اال العــــام لهيئــــة مــــالمهنــــدس نهــــاد القــــا اال العــــام لهيئــــة 

انات والمذاهب  العراق  اع الد انات والمذاهب  العراق ات اع الد   ات

   تهديم المزارات والرموز . 
  زيدية يالدينية اآل
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ن ““ ا ــــــــب اال ــــــــات هــــــــدم وتخ ــــــــار عمل ن مــــــــاعت ا ــــــــب اال ــــــــات هــــــــدم وتخ ــــــــار عمل مــــــــاعت
حـــــــــة واآلثـــــــــار جـــــــــرائم ضـــــــــد  حـــــــــة واآلثـــــــــار جـــــــــرائم ضـــــــــد المقدســـــــــة واال المقدســـــــــة واال
عاقــــــب عليهــــــا مرتكبوهــــــا، تتـــــــو  ة  ــــــسان عاقــــــب عليهــــــا مرتكبوهــــــا، تتـــــــو اال ة  ــــــسان اال
ــــة  ـــة والدول ــــة المنظمـــات والمؤســــسات المحل ـــة والدول المنظمـــات والمؤســــسات المحل

ـــــــــــات المتطرفــــــــــــة المالحقـــــــــــالمالحقـــــــــــ ــــــــــــة للحر ـــــــــــات المتطرفــــــــــــة ة القانون ــــــــــــة للحر ة القانون
امهــــــــا عــــــــ  حــــــــرض عــــــــ ق ــــــــة ومــــــــن  امهــــــــا عــــــــ االجرام حــــــــرض عــــــــ ق ــــــــة ومــــــــن  االجرام
ط او  ــــــــــــــــــــــــل او التخطـــــــــــــــــــــــــ ط او الفتــــــــــــــــــــــــاوى او التم ــــــــــــــــــــــــل او التخطـــــــــــــــــــــــــ الفتــــــــــــــــــــــــاوى او التم

شجيع شجيعال   ..ال
ــــــــات  ــــــــات تتحمــــــــل الــــــــدول الــــــــ تــــــــر هــــــــذە الحر تتحمــــــــل الــــــــدول الــــــــ تــــــــر هــــــــذە الحر
ــــــــــــــــــة  م ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــ مؤســـــــــــــــــساتها التعل ــــــــــــــــــة العدوان م ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــ مؤســـــــــــــــــساتها التعل العدوان
ـــــــــــــــــــــــة،  ة والتم ـــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــة والتدر الم ـــــــــــــــــــــــة، عواال ة والتم ـــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــة والتدر الم عواال
ان  حة لالد م الصح ة إعادة المفاه ان مسؤول حة لالد م الصح ة إعادة المفاه مسؤول

ـسامح  ـسامح مـن ال ـة والعنــف مـن ال راه ـذ ال ــة ون ـة والعنــف المح راه ـذ ال ــة ون المح
ــــــــــضا  ، وتتحمــــــــــل ا ــــــــــضا والمعــــــــــاداة وتكفــــــــــ الغــــــــــ ، وتتحمــــــــــل ا والمعــــــــــاداة وتكفــــــــــ الغــــــــــ
واجبهـــــــــا القـــــــــانو واالخــــــــــال  الحـــــــــد مــــــــــن واجبهـــــــــا القـــــــــانو واالخــــــــــال  الحـــــــــد مــــــــــن 

ة ةالحرات االرهاب   ..””الحرات االرهاب
ــــان فرحــــان  ــــان فرحــــان الــــدكتور عــــدنان ز متخــــصص  متخــــصص  ‘‘الــــدكتور عــــدنان ز

ــــخ ــــخعلم التأر   علم التأر
ـــــة إعـــــادة إعمـــــار المـــــزارات ”” ـــــان اهم ـــــة إعـــــادة إعمـــــار المـــــزارات انـــــا ارى  ـــــان اهم انـــــا ارى 

ة من  النقاط التال ةت من  النقاط التال   ::ت
ـــسان --١١ ـــاط اال ـــسان  إعـــادة ارت ـــاط اال ـــدي وخاصـــة  إعـــادة ارت ـــدي وخاصـــة اإلي اإلي

أرضه ومقدساته ا  أرضه ومقدساتهالشن ا    ..الشن
ــــــــة تؤكــــــــد ان --٢٢ ــــــــة تؤكــــــــد ان منــــــــذ القــــــــدم واألدلــــــــة التارخ منــــــــذ القــــــــدم واألدلــــــــة التارخ

س  انت مركزا ل ة  د د اإلي س المزارات والمعا انت مركزا ل ة  د د اإلي المزارات والمعا
ا تمركـــــــز  ــــــا وحــــــضار ــــــل اجتماع ــــــا  ا تمركـــــــز فقــــــط دي ــــــا وحــــــضار ــــــل اجتماع ــــــا  فقــــــط دي

ة األو ان ة األوحولها المستوطنات الس ان   ..حولها المستوطنات الس
ــة جــزء أســا مــن دورة --٣٣ د ــة جــزء أســا مــن دورة  المــزارات اإلي د  المــزارات اإلي

ـة تـدور د اة اإلي ـة تـدورالح د اة اإلي م المهمـة الح م المهمـة  فيهـا المراسـ  فيهـا المراسـ
دي ة للفرد اإلي اة اليوم الح طة  ديالمرت ة للفرد اإلي اة اليوم الح طة    ““. . المرت

ي  ـــــــاس الـــــــزه ي المهنـــــــدس ع ـــــــاس الـــــــزه اتـــــــب وفنـــــــان اتـــــــب وفنـــــــان ‘ ‘ المهنـــــــدس ع
  عرا عرا 

م داعــــش اإلرهــــا المــــشبع ”” م داعــــش اإلرهــــا المــــشبع ُان هــــدف تنظــــ ُان هــــدف تنظــــ

مــــن  إزالــــة  ــــان  ــــة األســــا  راه مــــن  إزالــــة برمـــاد ال ــــان  ــــة األســــا  راه برمـــاد ال
ـــــــــة المـــــــــسالمة مـــــــــن الوجــــــــــود  د انـــــــــة اإلي ـــــــــة المـــــــــسالمة مـــــــــن الوجــــــــــود ُالد د انـــــــــة اإلي ُالد

ــــ امــــل ومــــسح أي أثــــر لهــــا، مــــن خــــالل ا ــــال امــــل ومــــسح أي أثــــر لهــــا، مــــن خــــالل ا   ال

م جميـــــــــع الرمـــــــــوز  مـــــــــة منهـــــــــا تحطـــــــــ م جميـــــــــع الرمـــــــــوز مـــــــــن ج مـــــــــة منهـــــــــا تحطـــــــــ مـــــــــن ج
ـــــــــــــــــة  د ـــــــــــــــــة اإلي اث ـــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــــة والثقاف ـــــــــــــــــة الدي د ـــــــــــــــــة اإلي اث ـــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــــة والثقاف الدي
ـــــــــل مـــــــــا يتعلـــــــــق  تهم و ـــــــــل مـــــــــا يتعلـــــــــق ومحاولــــــــة مـــــــــسح هـــــــــ تهم و ومحاولــــــــة مـــــــــسح هـــــــــ
ـة ،  ال  د انـة اإلي ــــخ ومـا أبنـاء الد ـة ،  ال يتـأر د انـة اإلي ــــخ ومـا أبنـاء الد يتـأر
انــــــــــة  ــــــــــأ عــــــــــ ذكــــــــــر هــــــــــذە الد ء  انــــــــــة يــــــــــ  ــــــــــأ عــــــــــ ذكــــــــــر هــــــــــذە الد ء  يــــــــــ 
ــــخ  حوا مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــأر ـــــــــــــــــص ــــخ ُالمـــــــــــــــــسالمة، و  حوا مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــأر ـــــــــــــــــص ُالمـــــــــــــــــسالمة، و 

  “ “ . . المدفون والمالمدفون والم
ــــــدهللا ــــــدهللالحقــــــو حــــــسام ع مــــــدير المنظمــــــة مــــــدير المنظمــــــة ‘ ‘   الحقــــــو حــــــسام ع

ة للتوثيق  د ة للتوثيق اإلي د   اإلي
ن “ “  ــــــــد مــــــــن أمــــــــا م داعــــــــش دمــــــــر العد ن تنظــــــــ ــــــــد مــــــــن أمــــــــا م داعــــــــش دمــــــــر العد تنظــــــــ

ــــــــــدي   ــــــــــة لإلي حــــــــــة الدي ــــــــــادة واال ــــــــــدي  الع ــــــــــة لإلي حــــــــــة الدي ــــــــــادة واال الع
عــد مــرور  التــا و نــوى و عــد مــرور ســنجار وســهل ن التــا و نــوى و   77ســنجار وســهل ن

ــــر تلــــك  ــــضا رغــــم تح ــــر تلــــك اعــــوام عــــ التــــدم وا ــــضا رغــــم تح اعــــوام عــــ التــــدم وا
ة   ــــــــــــة قــــــــــــا ة  االرا اال ان الدولــــــــــــة العراق ــــــــــــة قــــــــــــا االرا اال ان الدولــــــــــــة العراق

اماتهـــا تجـــاە اعـــادة تأ ال اماتهـــا تجـــاە اعـــادة تأالوفـــاء  ال م الوفـــاء  ـــل وتـــرم م ه ـــل وتـــرم ه
ــــة الـــــ تعتـــــ  حـــــة الدي ن واال ــــة الـــــ تعتـــــ تلــــك األمـــــا حـــــة الدي ن واال تلــــك األمـــــا
اطـــــــا  ـــــــك ات ـــــــة والـــــــ ترت اث ن ال ا اطـــــــا مـــــــمـــــــن اال ـــــــك ات ـــــــة والـــــــ ترت اث ن ال ا مـــــــمـــــــن اال
ــــــــة   ــــــــة دي ــــــــاالرث الحــــــــضاري القل قــــــــا  ــــــــة  وث ــــــــة دي ــــــــاالرث الحــــــــضاري القل قــــــــا  وث

سان  سان العرالاق تمتد ا االف اال   ””العرالاق تمتد ا االف اال
اتــــــــب حــــــــسو هــــــــور  اتــــــــب حــــــــسو هــــــــور ال س المؤســــــــسة ‘ ‘ ال س المؤســــــــسة رئــــــــ رئــــــــ

ة ادة الجماع ة لمناهضة اإل ة الدول د ةاإلي ادة الجماع ة لمناهضة اإل ة الدول د   اإلي
ــــة ج”” ــــادة الثقاف ــــة جاإل ــــادة الثقاف ــــشعر اإل ــــشعر مــــة صــــامتة ، ال  مــــة صــــامتة ، ال 

قهــــا و بهــــدف  عــــد توث ــــخ بوجودهــــا اال  قهــــا و بهــــدف التــــار عــــد توث ــــخ بوجودهــــا اال  التــــار
ـــــــة  د ـــــــات وخاصـــــــة اإلي ـــــــة االقل ـــــــة طمـــــــس ه د ـــــــات وخاصـــــــة اإلي ـــــــة االقل طمـــــــس ه
ـل مـا  قة قام داعش بتدم  ة ع ة دي ـل مـا اقل قة قام داعش بتدم  ة ع ة دي اقل
ــــــــسا   ــــــــسا  مــــــــت إ تارخهــــــــا الحــــــــضاري واإل مــــــــت إ تارخهــــــــا الحــــــــضاري واإل
محاولــة الزالــة الــشواهد واآلثــار المتعلقــة بهــا محاولــة الزالــة الــشواهد واآلثــار المتعلقــة بهــا 
ـــــــــاە كونهـــــــــا  ـــــــــاە كونهـــــــــا ، إنــــــــه مـــــــــشهد مـــــــــؤلم ومثــــــــ لالن ، إنــــــــه مـــــــــشهد مـــــــــؤلم ومثــــــــ لالن

مة مةج ة لن ج سان ــــخ والحضارة اإل حق التار ة لن   سان ــــخ والحضارة اإل حق التار  
تغــــسلها اإلدانـــــات ، وســــتظل وصـــــمة عـــــار  تغــــسلها اإلدانـــــات ، وســــتظل وصـــــمة عـــــار  

ة الحـــــروب  ة الحـــــروب جبـــــ التجـــــار وســـــما الهـــــدف الهـــــدف . . جبـــــ التجـــــار وســـــما
ـــــاط ألهـــــا  ـــــل ذلـــــك هـــــو مـــــسح أي ارت ـــــاط ألهـــــا مـــــن  ـــــل ذلـــــك هـــــو مـــــسح أي ارت مـــــن 
ــــخ وجعلهــــم جماعـــــات  التــــأر ــــخ وجعلهــــم جماعـــــات هــــذە المنطقــــة  التــــأر هــــذە المنطقــــة 
ـــــــــــة حـــــــــــضارة،أو انتمـــــــــــاء  ـــــــــــدون ه دة  ـــــــــــة حـــــــــــضارة،أو انتمـــــــــــاء مـــــــــــ ـــــــــــدون ه دة  مـــــــــــ

  ..““لألرض لألرض 
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اع اعالرجل الذي  ة لجوائز الرجل الذي  ة لجوائز  ظهرە، هو أحد األفالم ال ترشحت للقائمة القص  ظهرە، هو أحد األفالم ال ترشحت للقائمة القص

ــــست  ــــة، الــــ اقت ة كــــوثر بــــن هن ــــس ار، وهــــو مــــن إخــــراج الفنانــــة التو ــــست األوســــ ــــة، الــــ اقت ة كــــوثر بــــن هن ــــس ار، وهــــو مــــن إخــــراج الفنانــــة التو األوســــ
لفـــوا، الـــذي  ـــم د لجـــ و تها الـــصحافة عـــن الفنـــان ال ـــ ـــة  ا لفـــوا، الـــذي قـــصته مـــن ح ـــم د لجـــ و تها الـــصحافة عـــن الفنـــان ال ـــ ـــة  ا قـــصته مـــن ح

م شتاي م شتايَوشم ظهر شخص اسمه ت م . . َوشم ظهر شخص اسمه ت لـ ـأن  نهمـا تقـ  ـة ب انت االتفاق م و لـ ـأن  نهمـا تقـ  ـة ب انت االتفاق و
الموافقة  م  ل ارە لوحة، و حالة موته  اعت حضور معارض الفنان  الموافقة شتاي  م  ل ارە لوحة، و حالة موته  اعت حضور معارض الفنان  شتاي 

عود إ المالك عود إ المالكع التنازل عن جلدە، الذي س   ..ع التنازل عن جلدە، الذي س
ا  عــض القــضا مــة، لتبــ مــن خاللهــا  ة هــذە الث ا وقــد اقتنــصت المخرجــة الــشا عــض القــضا مــة، لتبــ مــن خاللهــا  ة هــذە الث وقــد اقتنــصت المخرجــة الــشا
ـــــة  ــــة تحفـــــة فن مثا ــــسان وجعلـــــه  ـــــسليع اإل ة للجــــدل، ومنهـــــا  ــــة المثـــــ ـــــة الفك ــــة تحفـــــة فن مثا ــــسان وجعلـــــه  ـــــسليع اإل ة للجــــدل، ومنهـــــا  ــــة المثـــــ الفك

ـد، خاضعة لخاضعة ل ـ إ عب مكـن أن يتحـول ال ـف  ما عالجـت ك ّوط السوق،  ـد، ُ ـ إ عب مكـن أن يتحـول ال ـف  ما عالجـت ك ّوط السوق،  ُ

فرط الوطن بهم فرط الوطن بهمّحينما يتخلون عن الوطن، أو    . . ّحينما يتخلون عن الوطن، أو 
  

لم يتمحــــور حــــول شــــاب ســــوري اســــمه  لم يتمحــــور حــــول شــــاب ســــوري اســــمه والفــــ والفــــ
انـا  ، وحينمـا  بتـه عبـ حب انـا وسام ع يتعلق  ، وحينمـا  بتـه عبـ حب وسام ع يتعلق 
ئــــا  مطارحتهــــا الغــــرام،  ــــدو ج ئــــا  مطارحتهــــا الغــــرام،  القطــــار ي ــــدو ج  القطــــار ي
حـــــث عـــــن  ن أنـــــه ي حـــــث عـــــن ثـــــم إعالنـــــه بـــــ المـــــساف ن أنـــــه ي ثـــــم إعالنـــــه بـــــ المـــــساف

ــــــــــد مــــــــــن الجميــــــــــع أن الحالح ــــــــــد مــــــــــن الجميــــــــــع أن ــــــــــة  الــــــــــرأي، و ــــــــــة  الــــــــــرأي، و
ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــشهدوا عـــــــــــــــــــ زواجـــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــا، ول ـــــــــــــــــــشهدوا عـــــــــــــــــــ زواجـــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــا، ول
ارات الـسورة تعتقلـه، وتحقـق معــه  تخ ارات الـسورة تعتقلـه، وتحقـق معــه سـاال تخ سـاال
ل خطـــــرا عـــــ  ـــــش أنـــــه  ـــــتهم  ل خطـــــرا عـــــ عـــــ أقوالـــــه و ـــــش أنـــــه  ـــــتهم  عـــــ أقوالـــــه و

ان ارە ال تدعو إ العص أف لد  انال ارە ال تدعو إ العص أف لد    ! ! ال
ــــــــنجح   ــــــــنجح  غــــــــ أنــــــــه يهــــــــرب مــــــــن المعتقــــــــل، و غــــــــ أنــــــــه يهــــــــرب مــــــــن المعتقــــــــل، و
بتــه عبــ  ــن حب ــضا، ول بتــه عبــ ّالوصــول إ لبنــان أ ــن حب ــضا، ول ّالوصــول إ لبنــان أ

وج مـــــــــن وج مـــــــــنتــــــــ عمـــــــــل  الـــــــــسفارة تــــــــ ـــــــــاد الــــــــذي  عمـــــــــل  الـــــــــسفارة  ز ـــــــــاد الــــــــذي   ز
ـــــستطيع     . . الــــسورة  بروكـــــسلالــــسورة  بروكـــــسل ـــــستطيع و لبنـــــان  و لبنـــــان 

ن،   عـض الـسور المهـاج عمل مع  ن،  أن  عـض الـسور المهـاج عمل مع  أن 

ـــــــــدة ـــــــــدةمعامــــــــل الــــــــدواجن لقـــــــــاء أجــــــــور زه و و . . معامــــــــل الــــــــدواجن لقـــــــــاء أجــــــــور زه
حـــــــــــصل عـــــــــــ الغـــــــــــذاء المجـــــــــــا  ل أن  حـــــــــــصل عـــــــــــ الغـــــــــــذاء المجـــــــــــا ســـــــــــ ل أن  ســـــــــــ
ــل  ـة الــ تقـدم األ ــل ـذهب إ المعــارض الفن ـة الــ تقـدم األ ـذهب إ المعــارض الفن
لــــــــــــــت وســــــــــــــام  ات لــــــــــــــضيوفها، و و لــــــــــــــت وســــــــــــــام والمــــــــــــــ ات لــــــــــــــضيوفها، و و والمــــــــــــــ

فنــــــــــان  فنــــــــــان الـــــــــصدفة  لجـــــــــ  إحــــــــــدى تلــــــــــك لجـــــــــ  إحــــــــــدى تلــــــــــك الـــــــــصدفة 
ــه فكــرة وشــم  عــرض عل ــه فكــرة وشــم الــصالونات، والــذي  عــرض عل الــصالونات، والــذي 

م  لــــــــ م ظهــــــــرە، عــــــــ أن  لــــــــ ــــــــأن يرافــــــــق ــــــــأن يرافــــــــق ) ) وســــــــاموســــــــام((ظهــــــــرە، عــــــــ أن 
ــــــــــــــا،  ــــــــــــــة  أور ــهــــــــــــــات الفن ال ــــــــــــــا، الفنــــــــــــــان  ال ــــــــــــــة  أور ــهــــــــــــــات الفن ال الفنــــــــــــــان  ال
ــشاله مــن الفقــر  ــة، لقــاء ان لوحــة فن ــشاله مــن الفقــر لعرضـه  ــة، لقــاء ان لوحــة فن لعرضـه 

ة  ـــــــدە بتأشـــــــ ة وتزو ـــــــدە بتأشـــــــ ـــــــيح لـــــــه ))شـــــــنگنشـــــــنگن((وتزو ـــــــيح لـــــــه ، الـــــــ ت ، الـــــــ ت
لــــــــــدان االتحــــــــــاد األور لــــــــــدان االتحــــــــــاد األورالــــــــــسفر إ جميــــــــــع  . . الــــــــــسفر إ جميــــــــــع 

تقــل تقــلوهكــذا ي ــا، عــ أمــل وهكــذا ي ــا، عــ أمــل  وســام عــ إ أور  وســام عــ إ أور
، والـــ يتـــصل بهـــا مـــرارا  بتـــه عبـــ حب ، والـــ يتـــصل بهـــا مـــرارا اللقـــاء  بتـــه عبـــ حب اللقـــاء 

ــــق  ــــق عــــن ط ب((عــــن ط ا بالــــس ا ــــاد، ))الــــس ــــن زوجهــــا ز ــــاد، ، ول ــــن زوجهــــا ز ، ول

  هالرجل الذي باع ظهر. 
  الفيلم التونسي 

  الذي وصل إلى القائمة القصيرة لألوسكار 
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ج  ج اصــطحب زوجتـــه إ المتحــف الـــذي يتفـــ اصــطحب زوجتـــه إ المتحــف الـــذي يتفـــ
قها،  محاولــــة  ــــه النــــاس عــــ ظهــــر عــــش قها،  محاولــــة ف ــــه النــــاس عــــ ظهــــر عــــش ف
ـــــــسقط   قـــــــة وســـــــام،   ـــــــشف حق ـــــــسقط  منــــــه ل قـــــــة وســـــــام،   ـــــــشف حق منــــــه ل
اك  ، وتحــــــــــــدث مــــــــــــشادة واشــــــــــــ اك ُعــــــــــــ عبــــــــــــ ، وتحــــــــــــدث مــــــــــــشادة واشــــــــــــ ُعــــــــــــ عبــــــــــــ

ـــدي بـــ الغـــ ـــدي بـــ الغـــاأل جـــة األ ـــاد، ون جـــة م وســـام وز ـــاد، ون م وســـام وز
ـــات المتحـــف إ  عـــض مقت ـــات المتحـــف إ ُلــذلك تتعـــرض  عـــض مقت ُلــذلك تتعـــرض 

ـــــــــن  مـــــــــة، ل ـــــــــاد إ المح قـــــــــدم ز ، ف ّالتـــــــــدم َ ـــــــــن ُ مـــــــــة، ل ـــــــــاد إ المح قـــــــــدم ز ، ف ّالتـــــــــدم َ ُ

رامـا  ـاد إ نازل عن حقه  مقاضـاة ز رامـا ّوسام ي ـاد إ نازل عن حقه  مقاضـاة ز ّوسام ي

بته بتهلحب   . . لحب
  

  
  

ــــــــــة ،  ــــــــــستمر وســــــــــام  عملــــــــــه كتحفــــــــــة فن ــــــــــة ، و ــــــــــستمر وســــــــــام  عملــــــــــه كتحفــــــــــة فن و
ـــدات  حـــ إ ســـوق المزا طلـــب منـــه أن  ـــدات ُو حـــ إ ســـوق المزا طلـــب منـــه أن  ُو

نمــا الحــضور ي نمــا الحــضور يلبيــع لوحــة ظهــرە، و ــدون لبيــع لوحــة ظهــرە، و ــدون ا ا
اء الظهــــــر الموشــــــوم اء الظهــــــر الموشــــــوملــــــ قــــــف وســــــام أمــــــام قــــــف وســــــام أمــــــام . . لــــــ

فجــــــــر  حــــــــاول أن  أنــــــــه  تظــــــــاهر  فجــــــــر الجميــــــــع، و حــــــــاول أن  أنــــــــه  تظــــــــاهر  الجميــــــــع، و
ُنفـــسه، ممـــا يثـــ هلعـــا عامـــا وتحـــدث فـــو ُنفـــسه، ممـــا يثـــ هلعـــا عامـــا وتحـــدث فـــو 

اطــــــــــــه . .  الـــــــــــصالة الـــــــــــصالة اطــــــــــــه وهكــــــــــــذا يتحـــــــــــرر مــــــــــــن ارت وهكــــــــــــذا يتحـــــــــــرر مــــــــــــن ارت
عبـــــــ الـــــــ انفـــــــصلت عـــــــن  لـــــــت  عبـــــــ الـــــــ انفـــــــصلت عـــــــن العقـــــــد، و لـــــــت  العقـــــــد، و

قــــرران العــــودة إ مدينــــة الرقــــة  . . زوجهــــازوجهــــا قــــرران العــــودة إ مدينــــة الرقــــة  و و
  . . سوراسورا

ــس جمــة الفر ــسقــد تكــون ال جمــة الفر ــ دقــة قــد تكــون ال ة للفلــم أ
ً

ــ دقــة  ة للفلــم أ
ً

ــــة،  ــــة واإلنجل ــــة، مــــن الع ــــة واإلنجل ــــاع ((مــــن الع ــــاع الرجــــل الــــذي  الرجــــل الــــذي 
ــــــ داللــــــة عــــــ روح ) ) جلــــــدەجلــــــدە ــــــ داللــــــة عــــــ روح فمفــــــردة جلــــــد أ فمفــــــردة جلــــــد أ

لم، ورغـم  ل هاجـسا للفـ تالب الذي شـ لم، ورغـم ساال ل هاجـسا للفـ تالب الذي شـ ساال
لم ينطلـــق مـــن األزمـــة الـــسورة  لم ينطلـــق مـــن األزمـــة الـــسورة أن مـــسار الفـــ أن مـــسار الفـــ
نـــــــاول هـــــــذا  نـــــــه ال ي الت الحـــــــرب، ول نـــــــاول هـــــــذا ّومـــــــش نـــــــه ال ي الت الحـــــــرب، ول ّومـــــــش

ــزا عـ فحــوى  ل عـابر، مر ــش ع إال  َالموضـ ــزا عـ فحــوى ُ ل عـابر، مر ــش ع إال  َالموضـ ُ

تال تالســــــــــاال ب، فوســـــــــــام الهــــــــــارب مـــــــــــن القمـــــــــــع، ب، فوســـــــــــام الهــــــــــارب مـــــــــــن القمـــــــــــع، ســــــــــاال
ـاع جلــدە  ــة والحـب، قــد  احـث عـن الح ـاع جلــدە وال ــة والحـب، قــد  احـث عـن الح وال
ــــــــاهج الغــــــــرب، أســــــــوة  م مــــــــن أجــــــــل التمتــــــــع 
ــــــــاهج الغــــــــرب، أســــــــوة ً م مــــــــن أجــــــــل التمتــــــــع 
ً

ة إنـه  ڤاوست الذي تقول األسطورة األلمان
ة إنـه ّ ڤاوست الذي تقول األسطورة األلمان
ّ

ش   عــ ـل أن  طان، مقا ش  ـاع روحـه إ الـش عــ ـل أن  طان، مقا ـاع روحـه إ الـش
اة اهج الح اةم اهج الح   . . م

مثــــــــــــــــــــل دورە  ــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــذي  مثــــــــــــــــــــل دورە لقــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــذي  لقــــــــــــــــــــد 
نـــــدي//الـــــسوريالـــــسوري((اقتـــــداراقتـــــدار نـــــديال ، ) ) ال ـــــا ، حـــــ مح ـــــا حـــــ مح

ش متأرجحـــــا مـــــا بـــــ الخجـــــل مـــــن كونـــــه  ش متأرجحـــــا مـــــا بـــــ الخجـــــل مـــــن كونـــــه عـــــ عـــــ
ل مجرد كونه  كينونته،  ل مجرد كونه سلعة ال عالقة لها  كينونته،  سلعة ال عالقة لها 
ــــه مــــن  ــــ المحافظــــة عل ــــه مــــن جلــــدا موشــــوما، ي ــــ المحافظــــة عل جلــــدا موشــــوما، ي
ـسان فـال وجـود لهـا،  إ متـه  ـسان فـال وجـود لهـا، أجل ذلك، أمـا ق إ متـه  أجل ذلك، أمـا ق
فهــــــو اآلن جلـــــــد للفرجــــــة والتأمـــــــل، ورغـــــــم أن فهــــــو اآلن جلـــــــد للفرجــــــة والتأمـــــــل، ورغـــــــم أن 
حبوحـــــــــــة   ة وفــــــــــرت لــــــــــه ال حبوحـــــــــــة  ّهــــــــــذە الخاصــــــــــ ة وفــــــــــرت لــــــــــه ال ّهــــــــــذە الخاصــــــــــ

اة األور اهج الح م ش، والتمتع  اة األورالع اهج الح م ش، والتمتع  ـة و ـة و الع
نهــــا جردتــــه مـــن روحــــه الــــ  نهــــا جردتــــه مـــن روحــــه الــــ ّصـــالوناتها ،، ول ّصـــالوناتها ،، ول

  ..اعها للفناناعها للفنان
لم هـــــــــــو  س للفـــــــــــ ع الـــــــــــرئ لم هـــــــــــو ورغـــــــــــم أن الموضـــــــــــ س للفـــــــــــ ع الـــــــــــرئ ورغـــــــــــم أن الموضـــــــــــ
ـــــــــــال مـــــــــــن  اع األج ـــــــــــال مـــــــــــن الحــــــــــرب ونتائجهـــــــــــا، وضـــــــــــ اع األج الحــــــــــرب ونتائجهـــــــــــا، وضـــــــــــ
فــشلون  اب الــذين تطحــنهم الحاجــة، و فــشلون الــش اب الــذين تطحــنهم الحاجــة، و الــش
جـــــدون   جـــــدون   تحقيـــــق طموحـــــاتهم، لـــــذلك ف  تحقيـــــق طموحـــــاتهم، لـــــذلك ف

ـــــن المخرجـــــة كـــــوثر بـــــن . . الغـــــرب ضـــــالتهمالغـــــرب ضـــــالتهم ـــــن المخرجـــــة كـــــوثر بـــــن ول ول
نـــــــاول هـــــــذە المو ـــــــة لـــــــم ت نـــــــاول هـــــــذە الموهن ـــــــة لـــــــم ت لها هن ـــــــش لها اضـــــــيع  ـــــــش اضـــــــيع 

ة وقــــــوارب  ع ،  الهجــــــرة غــــــ الــــــ ة وقــــــوارب الــــــنم ع ،  الهجــــــرة غــــــ الــــــ الــــــنم
ع مـــن  ـــل لجـــأت إ تنـــاول الموضـــ ع مـــن المـــوت،  ـــل لجـــأت إ تنـــاول الموضـــ المـــوت، 

ـــة أخـــرى ـــة أخـــرىزاو تجرد مـــن . . زاو ـــسان ســـ تجرد مـــن وهـــو أن اإل ـــسان ســـ وهـــو أن اإل
انـــا، عنـــدما يهـــاجر عـــن الـــوطن،  ته أح ـــسان انـــا، عنـــدما يهـــاجر عـــن الـــوطن، إ ته أح ـــسان إ
ــــــــة  ــــــــه إال مــــــــن زاو فــــــــتح ذراع ن الغــــــــرب ال  ــــــــة و ــــــــه إال مــــــــن زاو فــــــــتح ذراع ن الغــــــــرب ال  و



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـة س رداء العبود أن الهجرة تلـ ـةالمصالح، و س رداء العبود أن الهجرة تلـ . . المصالح، و
ــن هــذە المــرة عــ ــن هــذە المــرة عــول ـــشك ول ــق الفــن ال ـــشك ن ط ــق الفــن ال ن ط

ە مــــــن  ـــــ نقـــــاء مــــــن غـــــ ض أنــــــه أ فـــــ ًالـــــذي  ّ ە مــــــن ُ ـــــ نقـــــاء مــــــن غـــــ ض أنــــــه أ فـــــ ًالـــــذي  ّ ُ

ـــــــــــة، آلن شـــــــــــعار الفـــــــــــن هـــــــــــو  ات ـــــــــــة، آلن شـــــــــــعار الفـــــــــــن هـــــــــــو المرافـــــــــــق الح ات المرافـــــــــــق الح
ـ سنة ب ال م األ د ق ـمحاولة تأ سنة ب ال م األ د ق ـن . . محاولة تأ ـن ول ول

لم يتحــــــــــــول إ ســـــــــــــوق  لم يتحــــــــــــول إ ســـــــــــــوق الفــــــــــــن  هــــــــــــذا الفــــــــــــ الفــــــــــــن  هــــــــــــذا الفــــــــــــ
ــح عـــــ حـــــساب  اء والـــــ ـــــة، غايتهـــــا الـــــ ــح عـــــ حـــــساب تجار اء والـــــ ـــــة، غايتهـــــا الـــــ تجار

رامة ة وال ادئ الح رامةم ة وال ادئ الح   . . م
لم قــــــــــد وقـــــــــع ـــــــــدو  أن الفـــــــــ لم قــــــــــد وقـــــــــعو ـــــــــدو  أن الفـــــــــ ــــــــــات و ــــــــــات   مط   مط

ــأن ثمــة  نارو، و ــة الــس ة  مجــال كتا ــأن ثمــة صــغ نارو، و ــة الــس ة  مجــال كتا صــغ
ـــسجم  ـــة مالئمـــة لـــه، ت ة  وضـــع نها ـــسجم صـــع ـــة مالئمـــة لـــه، ت ة  وضـــع نها صـــع
تالب،  ـــــــــة نحـــــــــو مفهـــــــــوم اال عــــــــة الرؤ تالب، ســـــــــوطب ـــــــــة نحـــــــــو مفهـــــــــوم اال عــــــــة الرؤ ســـــــــوطب
والـــــــذي دعــــــــا وســـــــام الــــــــشاب الـــــــسوري لبيــــــــع والـــــــذي دعــــــــا وســـــــام الــــــــشاب الـــــــسوري لبيــــــــع 

طان شنگن((روحه روحه  طان شنگنلش   ). ). لش
ل الهــرب مـن واقــع  ـل ذلــك  سـ ــان  ل الهــرب مـن واقــع فهـل  ـل ذلــك  سـ ــان  فهـل 

  القمع؟ القمع؟ 
ــــــــة تخلــــــــت عنــــــــه  حب ل اللحــــــــاق  ــــــــة تخلــــــــت عنــــــــه أم  ســــــــ حب ل اللحــــــــاق  أم  ســــــــ

شخص آخر؟ واروار طت  شخص آخر؟ ت طت    ت
لم للتفـــــــس الثـــــــا  لم للتفـــــــس الثـــــــا وال شـــــــك أن انتهـــــــاج الفـــــــ وال شـــــــك أن انتهـــــــاج الفـــــــ

عــــــــض واقعيتـــــــه  عــــــــض واقعيتـــــــه جـــــــردە مـــــــن  مـــــــا أن فــــــــرار مـــــــا أن فــــــــرار . . جـــــــردە مـــــــن 
ــــضة المخـــــابرات  ــــسهولة مـــــن ق ــــضة المخـــــابرات وســــام عـــــ  ــــسهولة مـــــن ق وســــام عـــــ 
عــــــــــــة تلــــــــــــك  طب عــــــــــــوزە االلمــــــــــــام  عــــــــــــة تلــــــــــــك الــــــــــــسورة،  طب عــــــــــــوزە االلمــــــــــــام  الــــــــــــسورة، 
من تظـن أنهـم معارضـون  من تظـن أنهـم معارضـون األنظمة  الفتك  األنظمة  الفتك 

  ..لها، واستحالة فرصة الهربلها، واستحالة فرصة الهرب
إ إ ) ) عبــــــ ووســـــــامعبــــــ ووســـــــام((وتــــــ عــــــودة العاشــــــق وتــــــ عــــــودة العاشــــــق 

ـــــــــضا، نظـــــــــرا للظـــــــــروف  ـــــــــضا، نظـــــــــرا للظـــــــــروف الرقـــــــــة غـــــــــ مقنعـــــــــة أ الرقـــــــــة غـــــــــ مقنعـــــــــة أ
ـــــــــــــــــة واحتمـــــــــــــــــال التعـــــــــــــــــرض لالعتقـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــة واحتمـــــــــــــــــال التعـــــــــــــــــرض لالعتقـــــــــــــــــال األمن األمن

فة . . والمــوتوالمــوت ك أن هـــذە النقـــاط الـــضع فة شـــوال ك أن هـــذە النقـــاط الـــضع شـــوال
لم ستؤثر ع مصداقيته نارو الف لم ستؤثر ع مصداقيته س نارو الف   . .  س

لم رائعـــا   ــان الفــ ــة أخـــرى،  ــن مــن ناح لم رائعـــا  ول ــان الفــ ــة أخـــرى،  ــن مــن ناح ول
اإلثــارة، والــ تجعــل  ــة الحافلــة  اإلثــارة، والــ تجعــل قدراتــه الفن ــة الحافلــة  قدراتــه الفن

ــــــسحر انتقاالتـــــه ــــــسحر انتقاالتـــــهالمـــــشاهد معلقـــــا  ، وقدراتــــــه ، وقدراتــــــه المـــــشاهد معلقـــــا 
ة  ـــــ ، واســـــتخدام المـــــؤثرات ال ة عـــــ التـــــأث ـــــ ، واســـــتخدام المـــــؤثرات ال عـــــ التـــــأث
ـــــة والقــــــادرة عــــــ وضــــــع المــــــشاهد   ـــــة والقــــــادرة عــــــ وضــــــع المــــــشاهد  الموح الموح
ـــــة اللغـــــة مـــــا  ـــــة اللغـــــة مـــــا بـــــؤرة التـــــوتر، إضـــــافة إ ازدواج بـــــؤرة التـــــوتر، إضـــــافة إ ازدواج

ة  ــس ــة والفر ة بـ الــسورة الدارجـة واإلنجل ــس ــة والفر بـ الــسورة الدارجـة واإلنجل
ــــــــة، وهــــــــو  ــــــــ تلقائ ــــــــة، وهــــــــو والــــــــ جعلــــــــت الحــــــــوار أ ــــــــ تلقائ والــــــــ جعلــــــــت الحــــــــوار أ
ـــــــة مـــــــن فـــــــم الممثـــــــل الـــــــذي ال  عف ـــــــساب  ـــــــة مـــــــن فـــــــم الممثـــــــل الـــــــذي ال ي عف ـــــــساب  ي

اســــــــتخدام الل اســــــــتخدام الليتـــــــورع  ما يتـــــــورع  ــــــــة وال ما ســــــــغـــــــة اليوم ــــــــة وال ســــــــغـــــــة اليوم
ة منهـــــــــــــا(( ة منهـــــــــــــاالــــــــــــسوق ت، للتعبــــــــــــ عـــــــــــــن حـــــــــــــاال ت، للتعبــــــــــــ عـــــــــــــن حـــــــــــــاال ))الــــــــــــسوق

ــــــــــــــة  ات اليوم اطــــــــــــــه، إضــــــــــــــافة إ التــــــــــــــأث ــــــــــــــة إح ات اليوم اطــــــــــــــه، إضــــــــــــــافة إ التــــــــــــــأث إح
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كورات،  فخامــــــــــــــة الــــــــــــــد لم  كورات، مــــــــــــــا ازدان الفــــــــــــــ فخامــــــــــــــة الــــــــــــــد لم  مــــــــــــــا ازدان الفــــــــــــــ
ما  الفنـــــــادق الـــــــضخمة وصـــــــالونات  ما  الفنـــــــادق الـــــــضخمة وصـــــــالونات ســـــــوال ســـــــوال

ـــا ـــان ذلــك  لبنـــان أو أور ـــاالفــن، ســـواء  ـــان ذلــك  لبنـــان أو أور مـــا مـــا . . الفــن، ســـواء 
ــــا أن ظهـــور الممثلـــة اإلأن ظهـــور الممثلـــة اإل ة مون ـــة الـــشه ــــا طال ة مون ـــة الـــشه طال

فة  ـــــــــا كـــــــــض ، الـــــــــ مثلـــــــــت دورا ثان لـــــــــو فة ب ـــــــــا كـــــــــض ، الـــــــــ مثلـــــــــت دورا ثان لـــــــــو ب
ــــة ــــ جمال لم رونقـــا أ ــــةف، ممـــا مــــنح الفــــ ــــ جمال لم رونقـــا أ . . ف، ممـــا مــــنح الفــــ

ـل منحـت دورا  ـذلك،  ـل منحـت دورا ولم تكتف المخرجة  ـذلك،  ولم تكتف المخرجة 
ست قصة  شك الذي اقت ا للفنان ال ست قصة صغ شك الذي اقت ا للفنان ال صغ

لمها منه لمها منهف   . . ف
لم  أن ف ستطيع القول  ة  لم و النها أن ف ستطيع القول  ة  الرجـل الرجـل ((و النها

ـــــــاع ظهـــــــرە ـــــــاع ظهـــــــرەالــــــذي  انـــــــات ا) ) الــــــذي  انـــــــات اممثـــــــل اإل ـــــــة ممثـــــــل اإل ـــــــة لفن لفن
ـــــــــث  س، مـــــــــن ح ــــــــة الـــــــــ وصـــــــــلتها تـــــــــو ـــــــــث ُالعال س، مـــــــــن ح ــــــــة الـــــــــ وصـــــــــلتها تـــــــــو ُالعال

بــوأ  ــة الــ جعلتهــا ت فــاءة والحرف بــوأ ّالقــدرة وال ــة الــ جعلتهــا ت فــاءة والحرف ّالقــدرة وال

انة  صناعة الفن السابع انة  صناعة الفن السابعهذە الم   ..هذە الم
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د الــــــــروا د الــــــــرواالــــــــ ــــــــسجل اللحظــــــــا.. .. الــــــــ ــــــــسجل اللحظــــــــانتــــــــاج معــــــــر  حقــــــــق عــــــــالم تــــــــصنعه نتــــــــاج معــــــــر  حقــــــــق عــــــــالم تــــــــصنعه ت ل ت ل

ض المــــــألوف وتجــــــاوزە عــــــ المتناقــــــضات  ــــــس ا تقــــــ ــــــة  ة فن ج ات ض المــــــألوف وتجــــــاوزە عــــــ المتناقــــــضات ســــــ ــــــس ا تقــــــ ــــــة  ة فن ج ات ســــــ
اعاتها المنتجة لتعدد الرؤى اعاتها المنتجة لتعدد الرؤىو   ....و

استحــــــــضار الــــــــنص الــــــــروا  استحــــــــضار الــــــــنص الــــــــروا و ــــــــسجت عوالمــــــــه ) ) آلهــــــــة مــــــــن دخــــــــانآلهــــــــة مــــــــن دخــــــــان((و ــــــــسجت عوالمــــــــه الــــــــذي  الــــــــذي 
ة  ة المـــــشهد ـــــاە((المـــــشهد هـــــان يـــــودع ا ـــــاەمـــــصط ال هـــــان يـــــودع ا هـــــان تحفـــــر  جـــــدار ((وو))مـــــصط ال هـــــان تحفـــــر  جـــــدار زاهـــــدة ال زاهـــــدة ال

عة تندب حظها ا((وو))الماالما عة تندب حظها الم جلـد ذاتـه((وو))لعاثرلعاثرلم ف الحـق  جلـد ذاتـهجالل س ف الحـق  مـا مـا ((وو))جالل س
ص((وو))وراء فهد الهزاعوراء فهد الهزاع دالرحمن ال دات ع ا صم دالرحمن ال دات ع ا انامل منتجه الروا احمد انامل منتجه الروا احمد ) ) م

ل  ل الجند   ....الجند
ها  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــع   ــــ ــــــــــــــــــــــ والتوز ــــــــة وال اعــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــوزي للط ها واســــــــــــــــــــــهمت دار د ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــع   ــــ ــــــــــــــــــــــ والتوز ــــــــة وال اعــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــوزي للط واســــــــــــــــــــــهمت دار د

ــــشارها ــــشارهاوان ــــضه مــــن الوجــــود االجتمــــا ....22002200//وان ــــستمد ن ــــه  د ف ــــضه مــــن الوجــــود االجتمــــا كــــون الــــ ــــستمد ن ــــه  د ف كــــون الــــ
ــــــــــــة لــــــــــــهاقتنــــــــــــاص المعــــــــــــ الــــــــــــواق واعتمــــــــــــاقتنــــــــــــاص المعــــــــــــ الــــــــــــواق واعتمــــــــــــ ــــــــــــات التك ــــــــــــة لــــــــــــهاد الب ــــــــــــات التك متمثلــــــــــــة متمثلــــــــــــة .. .. اد الب

ه ..(..( ـــــشق ة والفـــــضاء والحـــــوار  ه الحـــــدث والشخـــــص ـــــشق ة والفـــــضاء والحـــــوار  ) ) الموضـــــو والـــــذاالموضـــــو والـــــذا((الحـــــدث والشخـــــص
دي والوصــف والمنظـــور  دي والوصــف والمنظـــور والــزمن الـــ ـــف الــراوي الـــضم المتمثـــل ..) ..) والــزمن الـــ ـــف الــراوي الـــضم المتمثـــل بتوظ بتوظ

ره(( عمل تحت غطاء الدين لتحقيق م هان الذي  رهالشيخ مصط ال عمل تحت غطاء الدين لتحقيق م هان الذي    ....الشيخ مصط ال
  

  آلهة من دخان. 
  السرد البوليفوني  
  وابعاده الفنية  
  والجمالية والداللية 
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مـــــا  ـــــسلط  م الم ف الحـــــق الحـــــا مـــــا وجـــــالل ســـــ ـــــسلط  م الم ف الحـــــق الحـــــا وجـــــالل ســـــ
ـــــد ....ـــــه مـــــن وســـــائل القـــــوةـــــه مـــــن وســـــائل القـــــوةململ ة ول ـــــد وشخـــــص ة ول وشخـــــص

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه الجـــــــــــــواد المنـــــــــــــتفض عــــــــــــــ الواقـــــــــــــع بوع الجـــــــــــــواد المنـــــــــــــتفض عــــــــــــــ الواقـــــــــــــع بوع
  ....الفكريالفكري

ــــــــــــد عــــــــــــن المطــــــــــــامع  ع م ال ــــــــــــد عــــــــــــن المطــــــــــــامع والــــــــــــشيخ الحكــــــــــــ ع م ال والــــــــــــشيخ الحكــــــــــــ
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــةالدني عــــــــــــــــــة وزاهـــــــــــــــــــدة ....الدني عــــــــــــــــــة وزاهـــــــــــــــــــدة اضـــــــــــــــــــافة ا لم اضـــــــــــــــــــافة ا لم

هــــــان هــــــانال ــــــدالرحمن ....ال ــــــدالرحمن وهنــــــاك فهــــــد الهــــــزاع وع وهنــــــاك فهــــــد الهــــــزاع وع
ـــص ـــصال ات  الـــ تمثـــل ..)..)ال ات  الـــ تمثـــل وهـــذە الشخـــص وهـــذە الشخـــص

اع المجـــــــتم ومنطلقـــــــه  د والـــــــ اع المجـــــــتم ومنطلقـــــــه بـــــــؤرة الـــــــ د والـــــــ بـــــــؤرة الـــــــ
اشــــــــف عــــــــن  اشــــــــف عــــــــن ال فــــــــو ال فــــــــو د بول   ppoollyypphhoonnyyد بول

تــــــــــــــه  ــــــــــــــل صــــــــــــــوت رؤ وات ل تــــــــــــــه صــــــــــــــمتعــــــــــــــدد اال ــــــــــــــل صــــــــــــــوت رؤ وات ل صــــــــــــــمتعــــــــــــــدد اال
ــات االحــداث ــات االحــداثلمج ــامرە ((لمج ــل هنــا مــشغول  ــامرە ال ــل هنــا مــشغول  ال
مــــــ ....قــــــول فهــــــد الهــــــزاعقــــــول فهــــــد الهــــــزاع هــــــان  مــــــ مــــــصط ال هــــــان  مــــــصط ال

ف  ــــــــــــــــــــالفوز عـــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــالل ســـــــــــــــــــــ ف نفــــــــــــــــــــسه  ــــــــــــــــــــالفوز عـــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــالل ســـــــــــــــــــــ نفــــــــــــــــــــسه 
ـــــس للحفـــــاظ عـــــ ....الحـــــقالحـــــق ـــــس للحفـــــاظ عـــــ وزجـــــ زاهـــــدة  وزجـــــ زاهـــــدة 

عـــــد وفـــــاة اخيهـــــا  ـــــساء  خ الرجـــــال وال عـــــد وفـــــاة اخيهـــــا مـــــش ـــــساء  خ الرجـــــال وال مـــــش
ــ ــع ف الحــق يواصــل ....ع م جــالل ســ ف الحــق يواصــل والحــا م جــالل ســ والحــا
ــر الجــالس اللالل قــاء ال النهــار مــن اجــل  ــر الجــالس ــل  قــاء ال النهــار مــن اجــل  ــل 

ه هعل   ....عل

  

حلـــق   ته و م يواصـــل مـــس حلـــق  والـــشيخ الحكـــ ته و م يواصـــل مـــس والـــشيخ الحكـــ
ــــــــــوت الــــــــــسماء ــــــــــوت الــــــــــسماءمل ــــــــــشحن ....مل ــــــــــد الجــــــــــواد  ــــــــــشحن وول ــــــــــد الجــــــــــواد  وول

ـــــــة ـــــــات الثور الخطا اعـــــــه  ـــــــةرؤوس ات ـــــــات الثور الخطا اعـــــــه  وانــــــــا ال وانــــــــا ال ....رؤوس ات
عــــة عــــةيهمـــ  هـــذە غـــ لم  ـ  ـ 110088صص..).. /..).. /يهمـــ  هـــذە غـــ لم

ـــــــــــــة .. .. 110099صص عادهـــــــــــــا الفن ا ـــــــــــــة والـــــــــــــ تتمـــــــــــــ  عادهـــــــــــــا الفن ا والـــــــــــــ تتمـــــــــــــ 
ة ة والدالل ةوالجمال ة والدالل   ....والجمال

ــــا ــــااذ تعـــدد االف ر والتحـــرر مــــن ســـلطة الــــراوي ر والتحـــرر مــــن ســـلطة الــــراوي اذ تعـــدد االف
ـــــف الحـــــوار الموضـــــو م بتوظ ـــــف الحـــــوار الموضـــــوالعلـــــ م بتوظ حـــــوار حـــــوار ((العلـــــ

مع ابتعاد عـن المنظـور االحـادي مع ابتعاد عـن المنظـور االحـادي ) ) الشخوصالشخوص
لوب واللغـــة ومـــستوى الـــو لوب واللغـــة ومـــستوى الـــوســ اال فـــضال فـــضال ....ســ اال

ـــــة  اعتمــــاد تقن ــــف الــــنص الغائــــب  ـــــة عــــن توظ اعتمــــاد تقن ــــف الــــنص الغائــــب  عــــن توظ
مــــا  مــــا التنــــاص تــــضمينا  ــــون.. (.. (التنــــاص تــــضمينا  ــــون او ال ا ــــونا ــــون او ال ا ) ) ا

ـــــــــارة الـــــــــ نطـــــــــق بهـــــــــا اال هاملـــــــــت   ـــــــــارة الـــــــــ نطـــــــــق بهـــــــــا اال هاملـــــــــت  مـــــــــالع مـــــــــالع
ة  ح ة المـــــــــ ح الـــــــــ كتبهـــــــــا شكـــــــــسب وحملـــــــــت الـــــــــ كتبهـــــــــا شكـــــــــسب وحملـــــــــت المـــــــــ

اســـــــــــــــــــا) ) اســـــــــــــــــــمهاســـــــــــــــــــمه اســـــــــــــــــــاواقت اها ((واقت اها اســـــــــــــــــــم هللا مـــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــم هللا مـــــــــــــــــــ
  )..)..ومرساهاومرساها

ـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــادرت روح ا نحـــــــــــــــــــــــو (( ـــــــــل قل ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــادرت روح ا نحـــــــــــــــــــــــو ق ـــــــــل قل ــــــــــــــ ق
عـــــــــة ....الـــــــــسماءالـــــــــسماء ـــــــــش ا الرا عـــــــــة انـــــــــت الـــــــــساعة  ـــــــــش ا الرا انـــــــــت الـــــــــساعة 

ـــــال ....والنـــــصف فجـــــراوالنـــــصف فجـــــرا ـــــال وجـــــسد ا الراقـــــد اآلن  وجـــــسد ا الراقـــــد اآلن 
ان ان ..(..(روح جعلــــ اقــــف امــــام امتحــــان عـــــسروح جعلــــ اقــــف امــــام امتحــــان عـــــس

ــــــــون ــــــــون او ال ا ــــــــونا ــــــــون او ال ا ــــــــال مــــــــرت وانــــــــا )..)..ا ــــــــال مــــــــرت وانــــــــا ثــــــــالث ل ثــــــــالث ل
كنت اسمع صـوت كنت اسمع صـوت ....حتضارحتضاراراقب مشهد االاراقب مشهد اال

ـــسكع  صـــدرە ....الـــروح مهزومـــاالـــروح مهزومـــا جات ت ـــسكع  صـــدرە حـــ جات ت حـــ
ه  ه ــــــــال انتظـــــــــام وغرغـــــــــرة تــــــــصعد نحـــــــــو شـــــــــفت ــــــــال انتظـــــــــام وغرغـــــــــرة تــــــــصعد نحـــــــــو شـــــــــفت
ـــة ترتـــد ا صـــدرە  ق ـــل منهـــا وال ج القل خـــ ـــة ترتـــد ا صـــدرە ف ق ـــل منهـــا وال ج القل خـــ ف

ة ةثان   ....ثان
ــد مغــادرة  قــاء وال ي جاهــد مــن اجــل ال ــد مغــادرة ــان  قــاء وال ي جاهــد مــن اجــل ال ــان 
ط  طـه بهـا اوهـن مـن خـ اة رغم ان مـا ي ط الح طـه بهـا اوهـن مـن خـ اة رغم ان مـا ي الح

ط....العنكبوتالعنكبوت ل قطع هذا الخ ل قل طوق ل قطع هذا الخ ل قل لم لم ....وق
 قادرا ع التحمل وغادرت الروح وسط  قادرا ع التحمل وغادرت الروح وسط عدعد

ــــاة والمــــوت  ة بــــ الح ســــة صــــاخ ــــاة والمــــوت معركــــة  ة بــــ الح ســــة صــــاخ معركــــة 
كــــــن امــــــا غــــــ ....انتــــــ المــــــوت فيهــــــاانتــــــ المــــــوت فيهــــــا كــــــن امــــــا غــــــ ولــــــم  ولــــــم 

ـسال  مواجهـة  ت ـسال  مواجهـة سالمجابهة والتحـدي واال ت سالمجابهة والتحـدي واال
ه هما انا ف   ....ما انا ف



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف  ـــــد مـــــن اتخـــــاذ قـــــرارات عاجلـــــة والتـــــ ف وال ـــــد مـــــن اتخـــــاذ قـــــرارات عاجلـــــة والتـــــ وال
ـــل مـــن  ـــق ل مـــة والعمـــل عـــ قطـــع الط ـــل مـــن ح ـــق ل مـــة والعمـــل عـــ قطـــع الط ح

لـة الـ قـة الم لـة الـسول له نفـسه  قـة الم  يتمتـع بهـا  يتمتـع بهـا سول له نفـسه 
  ....99صص..) ..) ا الراحلا الراحل

ـــــــــــــــــة  حموالتـــــــــــــــــه االجتماع ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــالنص يتمـــــــــــــــــ  حموالتـــــــــــــــــه االجتماع فـــــــــــــــــالنص يتمـــــــــــــــــ 
ة واشـــــــتغال منتجـــــــه ة واشـــــــتغال منتجـــــــهوالنفـــــــس عـــــــ عـــــــ ) ) الـــــــساردالـــــــسارد((والنفـــــــس

جه  ــــــــــس ــــــــــة متعــــــــــددة داخــــــــــل  ائ مــــــــــات ح جه ت ــــــــــس ــــــــــة متعــــــــــددة داخــــــــــل  ائ مــــــــــات ح ت
دي ديالـــــــ المفارقـــــــات .. .. الـــــــ المفارقـــــــات فخلـــــــق عالمـــــــا مليئـــــــا  فخلـــــــق عالمـــــــا مليئـــــــا 

كة الـــــــــ تقـــــــــوم عـــــــــ المتناقـــــــــضات  ـــــــــشا كة الـــــــــ تقـــــــــوم عـــــــــ المتناقـــــــــضات الم ـــــــــشا الم
انفتاحهـــــا عـــــ  ـــــة  حركـــــة دينام انفتاحهـــــا عـــــ المتـــــصارعة  ـــــة  حركـــــة دينام المتـــــصارعة 

ائ ائواقع متعدد ال ةواقع متعدد ال ةح االجتماع   ....ح االجتماع
ة الـــ  ائ م ة الـــ ابتـــداء مـــن العنـــوان العالمـــة الـــس ائ م ابتـــداء مـــن العنـــوان العالمـــة الـــس
ــــــــا  ــــــــسقا لغ لت عــــــــ مــــــــستوى الــــــــدال  ــــــــا شــــــــ ــــــــسقا لغ لت عــــــــ مــــــــستوى الــــــــدال  شــــــــ
ة  لت جملــة اســـم ماتــه الثالثـــة الــ شـــ ة فون لت جملــة اســـم ماتــه الثالثـــة الــ شـــ فون
ة مـــــسند ومـــــسند  ـــــة عـــــ عالمـــــة اســـــناد ة مـــــسند ومـــــسند مب ـــــة عـــــ عالمـــــة اســـــناد مب

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــهال ه ((ال ه مبتــــــــــــــــــدأ محــــــــــــــــــذوف وخــــــــــــــــــ وشـــــــــــــــــــ مبتــــــــــــــــــدأ محــــــــــــــــــذوف وخــــــــــــــــــ وشـــــــــــــــــــ
ل )..)..جملـــــةجملـــــة ــــــشك ا مــــــن عنـــــا  ل عنـــــ ل شــــــ ــــــشك ا مــــــن عنـــــا  ل عنـــــ شــــــ

ــــــة منحــــــت ــــــة منحــــــتالداللــــــة المتوهجــــــة ونافــــــذة رؤ   الداللــــــة المتوهجــــــة ونافــــــذة رؤ
حملــه ) ) المــتلالمــتل((المــستهلكالمــستهلك مــا  ــا مــضافا  حملــه وع مــا  ــا مــضافا  وع

ج  عـــــوالم  ـــــشدە للولـــــ ـــــة  حائ ج  عـــــوالم مــــن طاقـــــة ا ـــــشدە للولـــــ ـــــة  حائ مــــن طاقـــــة ا
نطاقه من اجل حـل  نطاقه من اجل حـل النص وس اغوارە واس النص وس اغوارە واس

  ....شفراتهشفراته
 بــــواطن  بــــواطن ))الــــساردالــــسارد((اضــــافة ا توغــــل المنــــتجاضــــافة ا توغــــل المنــــتج

ـــــــــــــــارهم  ـــــــــــــــل مغـــــــــــــــزى اف ات وتحل ـــــــــــــــارهم الشخـــــــــــــــص ـــــــــــــــل مغـــــــــــــــزى اف ات وتحل الشخـــــــــــــــص
وتطلعـــــــــاتهم محـــــــــاوال مـــــــــن خاللهـــــــــم اعتمـــــــــاد وتطلعـــــــــاتهم محـــــــــاوال مـــــــــن خاللهـــــــــم اعتمـــــــــاد 

ات وظـــــواه ــــة تعــــدد األصــــوات لــــسلوك ات وظـــــواهتقن ــــة تعــــدد األصــــوات لــــسلوك ر ر تقن
ش فـــــسادا ً  الـــــروح  ـــــة مازالـــــت تعـــــ ش فـــــسادا ً  الـــــروح إجتماع ـــــة مازالـــــت تعـــــ إجتماع

ة ــــــسان ةاإل ــــــسان ات موقعـــــــا ....اإل ات موقعـــــــا لـــــــذا تحتــــــل الشخـــــــص لـــــــذا تحتــــــل الشخـــــــص
ــــــــث تعــــــــددها  د مــــــــن ح ــــــــة الــــــــ ــــــــث تعــــــــددها فــــــــاعال  ب د مــــــــن ح ــــــــة الــــــــ فــــــــاعال  ب

حـــــ انهـــــا حـــــ انهـــــا ....وتماســـــكها وتفاعلهـــــا واالحـــــداث وتماســـــكها وتفاعلهـــــا واالحـــــداث 
عا للحدث او ظال له عا للحدث او ظال لهصارت تا   ....صارت تا

ــــــال ا وقــــــــــــــــــد طغــــــــــــــــــت الفرحــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــ (( ــــــال ا وقــــــــــــــــــد طغــــــــــــــــــت الفرحــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــ قــــــــــــ قــــــــــــ
عــــة زوجــــة للـــــشيخ ::مالمحــــهمالمحــــه ـــــا لم عــــة زوجــــة للـــــشيخ ســــتكون  ـــــا لم ســــتكون 

هــــــــــــــان هــــــــــــــانســــــــــــــلمان ال رجــــــــــــــت شــــــــــــــهقة دون رجــــــــــــــت شــــــــــــــهقة دون خخ.. .. ســــــــــــــلمان ال

ـــــل بنـــــات المدينـــــة ـــــل بنـــــات المدينـــــة ::عالجهـــــا ا بـــــردەعالجهـــــا ا بـــــردە....اراداراد
  ....يتمن الزواج من الشيخ سلمانيتمن الزواج من الشيخ سلمان

ة والفرصــــــــة  ــــــــد واال راضــــــــ مومــــــــا دام اال ي ة والفرصــــــــة ب ــــــــد واال راضــــــــ مومــــــــا دام اال ي ب
ــــــل الطاعـــــــة ا  ح ــــــل الطاعـــــــة ا متاحــــــة فقـــــــد تــــــم ســـــــح  ح متاحــــــة فقـــــــد تــــــم ســـــــح 
ـل بنـات المدينـة  ة الـذي تتمنـاە  ت الزوج ـل بنـات المدينـة ب ة الـذي تتمنـاە  ت الزوج ب
ــت المطــاع وســط زغــرودة  ــت المطــاع وســط زغــرودة دخلـت مخــدع الب دخلـت مخــدع الب

كـــــــن  اســـــــت كـــــــن  اســـــــتخافتـــــــة مـــــــن ا لـــــــم  ا غــــــــ خافتـــــــة مـــــــن ا لـــــــم  ا غــــــــ ق ق
ـــساء عرفــــت  عـــض ال هـــان وامهــــا و ـــساء عرفــــت زاهـــدة ال عـــض ال هـــان وامهــــا و زاهـــدة ال
عــــــــــــضهن زوجــــــــــــات الــــــــــــشيخ  عــــــــــــد ان  مــــــــــــا  عــــــــــــضهن زوجــــــــــــات الــــــــــــشيخ ف عــــــــــــد ان  مــــــــــــا  ف
تـه زاهـدة الـ قالـت  قات اب ات صـد تـه زاهـدة الـ قالـت واالخ قات اب ات صـد واالخ

ــسمة ــسمةمب ــك الــزواج اتمــ ان ينــ : : مب ــارك عل ــك الــزواج اتمــ ان ينــ م ــارك عل م
ك دون مشقة ك دون مشقةالشيخ براته عل   ....الشيخ براته عل

انـــــــت نظـــــــرا مغروســـــــة  االرض وعنـــــــدما انـــــــت نظـــــــرا مغروســـــــة  االرض وعنـــــــدما 
ات وقع نظـري عـ النـ ات وقع نظـري عـ النـحان وقت ن ال اثر اثر حان وقت ن ال

ـد  د رعد اذخا كرمح ب متلك طوال  ارك  ـد الم د رعد اذخا كرمح ب متلك طوال  ارك  الم
ناسب طولـه مـع طـول  ال ووجها ي ناسب طولـه مـع طـول ساعة ال ال ووجها ي ساعة ال
الجفــــــــاف وجبهــــــــة مرتفعــــــــة  الجفــــــــاف وجبهــــــــة مرتفعــــــــة جــــــــسدە ينــــــــضح  جــــــــسدە ينــــــــضح 
ە لحيتــــــه  مــــــ ــــــ مــــــا  ــــــد وا األخاد ە لحيتــــــه مزدحمــــــة  مــــــ ــــــ مــــــا  ــــــد وا األخاد مزدحمــــــة 
ئا مـــــــــن  لـــــــــة الـــــــــ منحتـــــــــه شـــــــــ ـــــــــضاء الط ئا مـــــــــن الب لـــــــــة الـــــــــ منحتـــــــــه شـــــــــ ـــــــــضاء الط الب
المفارقــــة و خارجــــة مــــن ســــمرته الغامقــــة، المفارقــــة و خارجــــة مــــن ســــمرته الغامقــــة، 
الم اثنـــــــاء دخولـــــــه وجلـــــــس ـــــــة اال الم اثنـــــــاء دخولـــــــه وجلـــــــسســـــــالـــــــ تح ـــــــة اال   ســـــــالـــــــ تح
: : قـــــر وعنـــــدما رفـــــع الحجـــــاب قـــــال هامـــــساقـــــر وعنـــــدما رفـــــع الحجـــــاب قـــــال هامـــــسا

ـــــــــدأ  عـــــــــدها   ، ـــــــــارك هللا احـــــــــسن الخـــــــــالق ـــــــــدأ ت عـــــــــدها   ، ـــــــــارك هللا احـــــــــسن الخـــــــــالق ت
احة حول تـضارس  س احة حول تـضارس بتمارن االحماء قام  س بتمارن االحماء قام 
لـة العجفـاء عـ  عه الط لـة العجفـاء عـ جسدي مرت اصا عه الط جسدي مرت اصا

ـــان الغث ـــاننهـــدي فـــشعرت  الغث ـــا .. .. نهـــدي فـــشعرت  ـــا جـــرد مـــن ث جـــرد مـــن ث
فغرقـــــــــــت  وحـــــــــــل الخـــــــــــزي وعنـــــــــــدما خلـــــــــــع فغرقـــــــــــت  وحـــــــــــل الخـــــــــــزي وعنـــــــــــدما خلـــــــــــع 
ــــــــــــ  ه و ــــــــــــ والـــــــــــه الحظـــــــــــت ارتعــــــــــــاش ســـــــــــاق ه و والـــــــــــه الحظـــــــــــت ارتعــــــــــــاش ســـــــــــاق

ة المــــــــشه اب ة المــــــــشهضــــــــ اب ــــــــان ولحظــــــــة ضــــــــ ــــــــان ولحظــــــــة د وحالــــــــة الغث د وحالــــــــة الغث
قــــــــول قــــــــولالخــــــــزي ســــــــمعته  اســــــــم هللا مجراهــــــــا اســــــــم هللا مجراهــــــــا ((الخــــــــزي ســــــــمعته 

  )..)..ومرساهاومرساها
دأ ين براتـه عـ جـسدي  دأ ين براتـه عـ جـسدي و ـدأ د ينـ ....و ـدأ د ينـ و و

ـــــــدأت الـــــــوردة تنـــــــ  متـــــــه عـــــــ الفـــــــراش و ـــــــدأت الـــــــوردة تنـــــــ ه متـــــــه عـــــــ الفـــــــراش و ه
نقع الخذالن عندها لم ام  نقع الخذالن عندها لم ام اوراقها ع مس اوراقها ع مس



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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..) ..) بــ العــرس والمــأتم بــ المأســاة والملهــاةبــ العــرس والمــأتم بــ المأســاة والملهــاة
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ي هـــو حـــدث تتـــوافر ي هـــو حـــدث تتـــوافر فالقـــاص يبـــ نـــصه الـــذفالقـــاص يبـــ نـــصه الـــذ
ـــة عـــ المـــستوى الموضـــو  ـــه معـــاي فن ـــة عـــ المـــستوى الموضـــو ف ـــه معـــاي فن ف
والــــــــــــذا عـــــــــــــ امتــــــــــــداد الهـــــــــــــاجس النفـــــــــــــ والــــــــــــذا عـــــــــــــ امتــــــــــــداد الهـــــــــــــاجس النفـــــــــــــ 
ل للمــشهد مــن خــالل تــدا الــزمن   ل للمــشهد مــن خــالل تــدا الــزمن  المــش المــش

ــف الحــوار الــذي هــو  رة مــع توظ ــف الحــوار الــذي هــو الــذا رة مــع توظ نمــط نمــط ((الــذا
ـــــــادل  ـــــــادل مـــــــن التواصـــــــل القـــــــائم عـــــــ اســـــــاس الت مـــــــن التواصـــــــل القـــــــائم عـــــــ اســـــــاس الت

تالم تالمســـوالتعاقـــب عـــ االرســـال واال ه ) ) ســـوالتعاقـــب عـــ االرســـال واال ه ــــشق ــــشق
) ) الـــواقالـــواق((موضـــو موضـــو والوال) ) المونولـــوالمونولـــو((الـــذا الـــذا 

اع  ة تعــــــ عــــــن مظــــــاهر الــــــ اع ــــــسمة مــــــشهد ة تعــــــ عــــــن مظــــــاهر الــــــ ــــــسمة مــــــشهد
اضـــــافة ا انـــــه يـــــزاوج بـــــ الفـــــضاء اضـــــافة ا انـــــه يـــــزاوج بـــــ الفـــــضاء . . الفكـــــريالفكـــــري

ة التــــــضاد فــــــضال  قــــــصد ح  ة التــــــضاد فــــــضال المغلــــــق والمفتــــــ قــــــصد ح  المغلــــــق والمفتــــــ
ــش الحــدث مــع اضــفاء  عمــد ا  ــش الحــدث مــع اضــفاء عــن انــه  عمــد ا  عــن انــه 
عــــــــض  فــــــــضل مـــــــا حوتــــــــه  عــــــــض عنـــــــ االدهــــــــاش  فــــــــضل مـــــــا حوتــــــــه  عنـــــــ االدهــــــــاش 
اف لمــــا  ــــ ــــصار واال سالنــــصوص مــــن اال اف لمــــا س ــــ ــــصار واال سالنــــصوص مــــن اال س

ـــه  رتـــه ووع تنـــاز ذا ـــم ا ح كون  ـــه ســـ رتـــه ووع تنـــاز ذا ـــم ا ح كون  الثقـــا الثقـــا ســـ
ع مــــا انــــصهر  ذهنــــه مــــن (( ع مــــا انــــصهر  ذهنــــه مــــن الــــذي هــــو مجمــــ الــــذي هــــو مجمــــ

ل االحــــــداث ) ) جهــــــد قــــــراجهــــــد قــــــرا ل االحــــــداث يركــــــز عــــــ تفاصــــــ يركــــــز عــــــ تفاصــــــ
والمواقـــــف المتوالـــــدة منهـــــا و المتفاعلـــــة مـــــع والمواقـــــف المتوالـــــدة منهـــــا و المتفاعلـــــة مـــــع 
ـــة الـــنص  ـــه حرك هـــا  توج ة وتأث ـــة الـــنص الشخـــص ـــه حرك هـــا  توج ة وتأث الشخـــص
ــــة  ل بــــؤرة مرك ماتــــه حــــ انــــه شــــ ط ت ــــة وتــــرا ل بــــؤرة مرك ماتــــه حــــ انــــه شــــ ط ت وتــــرا
جه  ــــس جه تجتمــــع فيهــــا خيــــوط الــــنص وتمــــنح  ــــس تجتمــــع فيهــــا خيــــوط الــــنص وتمــــنح 

مـــــستوا لغـــــة انفـــــردت  ة  مـــــستواوحـــــدة موضـــــوع لغـــــة انفـــــردت  ة  ها ها وحـــــدة موضـــــوع
ة الفاظهـــــــــــا  ي المتـــــــــــدفق وخـــــــــــصوص ة الفاظهـــــــــــا التعبــــــــــ ي المتـــــــــــدفق وخـــــــــــصوص التعبــــــــــ

ــــــــة حائ ــــــــةاال حائ عــــــــاد .. .. اال ــــــــارا ذات ا عــــــــاد الــــــــ تعــــــــرض اف ــــــــارا ذات ا الــــــــ تعــــــــرض اف
ة كــون اللغــة روح  ــسان مــا ا ة وتنقــل ق ة كــون اللغــة روح نفــس ــسان مــا ا ة وتنقــل ق نفــس

ا  ميولوج ار علماء الس اعت ا المع  ميولوج ار علماء الس اعت   ....المع 
فــة محفـــزة  ل وظ ــش فــة محفـــزة لــذا فاللفظــة المكثفــة  ل وظ ــش لــذا فاللفظــة المكثفــة 
ن  ن  اســـــــــــــــــتفزاز ذهـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــتل و تكـــــــــــــــــ  اســـــــــــــــــتفزاز ذهـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــتل و تكـــــــــــــــــ

، فـــــالمنتج  ات المعـــــ ، فـــــالمنتج مـــــست ات المعـــــ   يبـــــيبـــــ) ) القـــــاصالقـــــاص((مـــــست
ة  ه معاي فن ة نصه الذي هو حدث تتوافر ف ه معاي فن نصه الذي هو حدث تتوافر ف
عـــــــــ المـــــــــستوى الموضـــــــــو والـــــــــذا عـــــــــ عـــــــــ المـــــــــستوى الموضـــــــــو والـــــــــذا عـــــــــ 
ل للمـــــشهد  ل للمـــــشهد امتـــــداد الهـــــاجس النفـــــ المـــــش امتـــــداد الهـــــاجس النفـــــ المـــــش
رة مــــــــــع  رة مــــــــــع مــــــــــن خــــــــــالل تــــــــــدا الــــــــــزمن  الــــــــــذا مــــــــــن خــــــــــالل تــــــــــدا الــــــــــزمن  الــــــــــذا

ـــــــــــف الحـــــــــــوار الـــــــــــذي هـــــــــــو  ـــــــــــف الحـــــــــــوار الـــــــــــذي هـــــــــــو توظ نمـــــــــــط مـــــــــــن نمـــــــــــط مـــــــــــن ((توظ
ــــــــــــــادل  ــــــــــــــادل التواصــــــــــــــل القــــــــــــــائم عــــــــــــــ اســــــــــــــاس الت التواصــــــــــــــل القــــــــــــــائم عــــــــــــــ اســــــــــــــاس الت

تالم تالمســـوالتعاقـــب عـــ االرســـال واال ه ) ) ســـوالتعاقـــب عـــ االرســـال واال ه ــــشق ــــشق
) ) الـــواقالـــواق((والموضـــو والموضـــو ) ) ووالمونولـــالمونولـــ((الـــذا الـــذا 

اع  ة تعــــــ عــــــن مظــــــاهر الــــــ اع ــــــسمة مــــــشهد ة تعــــــ عــــــن مظــــــاهر الــــــ ــــــسمة مــــــشهد
الفكــــــري اضــــــافة ا انــــــه يــــــزاوج بــــــ الفــــــضاء الفكــــــري اضــــــافة ا انــــــه يــــــزاوج بــــــ الفــــــضاء 
ة التــــــضاد فــــــضال  قــــــصد ح  ة التــــــضاد فــــــضال المغلــــــق والمفتــــــ قــــــصد ح  المغلــــــق والمفتــــــ
ــش الحــدث مــع اضــفاء  عمــد ا  ــش الحــدث مــع اضــفاء عــن انــه  عمــد ا  عــن انــه 
عــــــــض  فــــــــضل مـــــــا حوتــــــــه  عــــــــض عنـــــــ االدهــــــــاش  فــــــــضل مـــــــا حوتــــــــه  عنـــــــ االدهــــــــاش 
اف لمــــا  ــــ ــــصار واال سالنــــصوص مــــن اال اف لمــــا س ــــ ــــصار واال سالنــــصوص مــــن اال س

كون كونس   ....س
  

  
  

ـــــــذلك قـــــــدم المنـــــــتج ـــــــذلك قـــــــدم المنـــــــتجو ـــــــا ) ) الـــــــساردالـــــــسارد((و د ـــــــا نـــــــصا  د نـــــــصا 
ل ـــشك ـــة وجمـــال ال حا بـــ عمـــق الرؤ لســـا ـــشك ـــة وجمـــال ال حا بـــ عمـــق الرؤ .. .. ســـا

مــــات  دي القــــائم عــــ ت ع البنــــاء الــــ مــــات مـــع تنــــ دي القــــائم عــــ ت ع البنــــاء الــــ مـــع تنــــ
عــــــــــــة مــــــــــــن الواقــــــــــــع االجتمــــــــــــا  ــــــــــــة من ائ عــــــــــــة مــــــــــــن الواقــــــــــــع االجتمــــــــــــا ح ــــــــــــة من ائ ح

اعاتــه  اعاتــه و ــذلك فــضاء غــ محــدود ....و ــذلك فــضاء غــ محــدود فرســم  فرســم 
كة ضــمن  ــشا المفارقــات الم كة ضــمن وعالمــا مكتظــا  ــشا المفارقــات الم وعالمــا مكتظــا 

ة تحققها شخوصه ة فك ة تحققها شخوصهرؤ ة فك   ......رؤ
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العادة ات  ِالتأش
ُ العادةّ ات  ِالتأش
ُ ّ  
ْال تزورك ْال تزوركُ ُ  

ِال تدعوك للعشاء
ِال تدعوك للعشاءَ
َ  

ا س ا فين س    فين
  وال لعرض وال لعرض 

ح دقة ،  م
ّ

ح دقة ،  م
ّ

  
دك  َال تأخذك من  َ

ِ
ُ

دك  َال تأخذك من  َ
ِ

ُ
  

ِدان القلعةَإ َمإ م َ ِ ِدان القلعةْ َ ِ ْ  
هة  ٍوال ل

هة ُ ٍوال ل
ُ

  
عل د  ْداخل مع َ َْ َ ِ علَ د  ْداخل مع َ َْ َ ِ َ  

  ٍأو لرحلة ٍأو لرحلة 
ة ت ــــخ ال ِع تار ِ

ُ ةْ ت ــــخ ال ِع تار ِ
ُ ْ  

ِوأخذ درس
ِوأخذ درسْ
ْ  

ْ قرو فاس َ ّ َ ْ قرو فاسَ َ ّ َ َ  
--  

انا ات أح ُالتأش اناّ ات أح ُالتأش ّ  
ك  ت جي َإذا ما استحس َ ْ َ ْ َ ك ْ ت جي َإذا ما استحس َ ْ َ ْ َ ْ  

ت أحالمك ْكت َ ت أحالمكْ ْكت َ ْ  
ِومنحتك فرصة الجنون

ُ َ َ ْ ِومنحتك فرصة الجنونَ
ُ َ َ ْ َ  
ْ متحف اإلرميتاج

ِ
ْ
ِ ْ متحف اإلرميتاجِ

ِ
ْ
ِ ِ  

ِوسمحت للدهشة
َّ ْ ِوسمحت للدهشةَ
َّ ْ َ  

س َأن تل سَ َأن تل َ
َك أمام َك أمامَ َ  

ّتاج محل َ ّتاج محلْ َ ْ  
فنجان قهوة ٍو ِ فنجان قهوةِ ٍو ِ ِ  

فل ج إ ْ ب فلُ ج إ ْ ب ُ  
--  

العادة ات  ِالتأش
ُ العادةّ ات  ِالتأش
ُ ّ  

ٍلها رطات عنق
ُ ٍلها رطات عنقُ
ُ ُ  

اب عة ك ٍال
ٌ

ابم عة ك ٍال
ٌ

  م
ة ، حة اله َغازل صف ِ

َ ُ ة ،ُ حة اله َغازل صف ِ
َ ُ ُ  

ضة يوم ظة كق ٍوغل ِ
ٌ

ضة يوم ظة كق ٍوغل ِ
ٌ

  
فادا ،  َ ن

فادا ، ِ َ ن
ِ  

َلها معاطف تخ حرارتك َ ُُ َلها معاطف تخ حرارتكَُ َ ُُ َُ  
ة عات مثق و ق
ٌ ٌُ ةّ عات مثق و ق
ٌ ٌُ ّ  

ث  ب منها ال ُي ُ ث ّ ب منها ال ُي ُ ّ  
ل ِمن الل لِ ِمن الل ِ  

  َكَكِإ رأِسإ رأس
  َوأنت َوأنت 

ِفكرة رخوة الفقرات 
ُ ِفكرة رخوة الفقرات ٌ
ُ ٌ

  
َإذا سقط منك  َإذا سقط منك َ َ  

ُنخاعها  ُنخاعها ُ ُ
  

حث عنه ُال ت حث عنهْ ُال ت ْ
  

ْخارجك  ْخارجك َ َ  
--  

العادة  ات  ِالتأش
ُ العادة ّ ات  ِالتأش
ُ ّ  

ة ثنائ محاورة اس
ٌ ٌ ةُ ثنائ محاورة اس
ٌ ٌ ُ  
ث َتمسك الحد َ ُ ْ ثُ َتمسك الحد َ ُ ْ ُ

  
ظ طه الغل ِمن خ ِ ظِ طه الغل ِمن خ ِ ِ  
الم ه فم ال َتلجم  ُ ِ

المُ ه فم ال َتلجم  ُ ِ
ُ

..  
ء  ء َال    َال 

ِعكر المزاج  وقتها َ ُ ِعكر المزاج  وقتهاُ َ ُ ُ  
جارها الهافا َّتعانق س َ جارها الهافاُ َّتعانق س َ ُ  

ةٍ حفلة تٍ حفلة ت ٍةنك   ٍنك
َثم تدخنك  ُ ّ ُ َثم تدخنك َّ ُ ّ ُ َّ  

  فم فم 
اقك ؟ صلك اح ْس َُ اقك ؟َ صلك اح ْس َُ َ  

--  
ات  ُالتأش ات ّ ُالتأش ّ  

ان  ْقانون ال م َُ ّ
ان  ْقانون ال م َُ ّ
  

ْال صوت  َ ّ
ْال صوت  َ ّ

رة ...... َال ذا ِ
رة ّ َال ذا ِ
ّ!!  

ات ُالتأش اتّ ُالتأش ّ  
ة ِقانون الغا

ةُ ِقانون الغا
ُ  

َ نصف المع َ نصف المعِ ِ  
ُوالنصف اآلخر  ُ ُوالنصف اآلخر ّ ُ ّ  

سان ساٌنإ   ٌإ
أضاع لسانه 

َ
ِ

أضاع لسانه َ
َ

ِ
َ

..  
  

  قتراب ممنوع اإل. 
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َهرق الماء َ َ َّ َ..  
  ٔغناح اشجاە دفء 
ز شفاهه    ع ن

قة   المح
ه وثرا  اسطا جناح

  ٔشجا
ق حد ات ع    ِات

ساءل   ..ا
حدث   ماالذي س

سالم  اغت    يوم ي
  محلقا  عناقا
حالم   ٔفضاء ا

اە دفء سجا   غمر 
  ُاستل اشجانه

ٕحنكة االنعتاق من 
  اوهامه

معتق  عة  ّكووس م ٔ

َّالعناب ُ  
ْتج جوى مك ُ

  نوناته
ه الوان فساتي   ٔتو ال
تلك ال ارتديتها  

  مناسك 
  صفاءە

  

نه    ل
  !!هاجر الود 

ب    اشتد ..عجت راح ال
  الظن وازدحم الوجع
فك    تحطم صنم ط

ــــح وشم حلمك    وقلعت ال
  الخداع 

كة شا فنا الم اعدت ا   ..ت
ة  ت تلك السمفون   لت

ستمع صدى    ونحن 
ــــح ة ال   .اغن

  

  

  ع َجات َوـتجلّي. 
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ـــــة  عـــــد عنـــــوان روا ـــــة ُ عـــــد عنـــــوان روا ـــــت حمـــــارا ( ( ُ ـــــت حمـــــارا أحب ـــــد مـــــن ) ) أحب ا للعد ـــــد مـــــن عنوانـــــا صـــــادما ومثـــــ ا للعد عنوانـــــا صـــــادما ومثـــــ

ء مـا ، أو  الغة  الرفض لـ الم الت للقارئ ، إذ أن العنوان يو  ء مـا ، أو ّالتأو الغة  الرفض لـ الم الت للقارئ ، إذ أن العنوان يو  ّالتأو

تهزاء  ــــدل عــــ اإل ع معــــ مــــن الرجــــال ، او إنــــه  اإلهانــــة لنــــ ســــأنــــه يــــو  تهزاء ُ ــــدل عــــ اإل ع معــــ مــــن الرجــــال ، او إنــــه  اإلهانــــة لنــــ ســــأنــــه يــــو  ُ

ة  ة والسخ الت واآلراء الـ تـم نقاشـها لـدى سـما لهـذا الت واآلراء الـ تـم نقاشـها لـدى سـما لهـذا الخ من التأوالخ من التأو... ... والسخ
مــا أن مــا أنالعنــوان ،  ــة ~ ~ العنــوان ،  ــل الروائ ة مــن ق ــة القــصد ــل الروائ ة مــن ق ل ( ( القــصد ل رغــد الــسه وتمــسكها وتمــسكها ) ) رغــد الــسه

ـــة للواقـــع  ع ـــارة عـــن ردة فعـــل طب ـــا ، مـــا هـــو إال ع ـــة للواقـــع  هـــذا العنـــوان الخ ع ـــارة عـــن ردة فعـــل طب ـــا ، مـــا هـــو إال ع  هـــذا العنـــوان الخ
لـــة عـــ  ـــار وثقافـــات دخ ـــه مـــن إف اتـــه ومـــا زج  افـــة متغ ـــشه  َالـــذي نع لـــة عـــ ُ ـــار وثقافـــات دخ ـــه مـــن إف اتـــه ومـــا زج  افـــة متغ ـــشه  َالـــذي نع ُ

ة هذا ما هذا ما ......المنطق المنطق  شف منه لدى قراءتنا لهذە الروا ة س شف منه لدى قراءتنا لهذە الروا   . . س
  

ــــــــة تــــــــتخلص  إن الــــــــدكتورة  ــــــــة تــــــــتخلص  إن الــــــــدكتورة ّفالروا ّفالروا
) ) أمــــــــل أمــــــــل ( ( 

حـــث عـــن الحمــــار  ـــة تظـــل ت طلـــة الروا حـــث عـــن الحمــــار و  ـــة تظـــل ت طلـــة الروا و 
الذي قتـل  ظـروف ) ) ز ز ( ( التابع للمرحوم التابع للمرحوم 

ُ
الذي قتـل  ظـروف 

ُ

ة  ــــــ كــــــن ل ئا لــــــم  ــــــأن شــــــ ة انــــــت ســــــائدة ، و ــــــ كــــــن ل ئا لــــــم  ــــــأن شــــــ انــــــت ســــــائدة ، و
ًالمقتــــــول ، مخلفـــــــا اطفـــــــا معـــــــاق وامـــــــرأة ًالمقتــــــول ، مخلفـــــــا اطفـــــــا معـــــــاق وامـــــــرأة 

ــــا ٍتزوجــــت مــــن رجــــل ، ثــــم قتلتــــٍتزوجــــت مــــن رجــــل ، ثــــم قتلتــــ ــــا ه وقــــضت  ه وقــــضت 
حـــث  ـــن الـــ لمـــاذا ت اتهـــا  الـــسجن ، ل حـــث ح ـــن الـــ لمـــاذا ت اتهـــا  الـــسجن ، ل ح

  طلتنا عن الحمار ؟ طلتنا عن الحمار ؟ 
طلتنــــا  ــــاة  طــــة  ح طلتنــــا الظــــروف المح ــــاة  طــــة  ح ) ) أمــــل أمــــل ( ( الظــــروف المح

انت ظروفا معروفة لدى جميع العراقي ، انت ظروفا معروفة لدى جميع العراقي ، 
ات  ه من عمل ات ّإذ أن ما تم التطرق إل ه من عمل ّإذ أن ما تم التطرق إل

قتل ، قتل ، ( ( 
ســـتحمار لعقـــول النـــاس  قـــة ، و ســـتحمار لعقـــول النـــاس ورشـــوة ، و قـــة ، و ورشـــوة ، و

فــــــة ووضــــــعت  ِعــــــ ســــــن قــــــوان م فــــــة ووضــــــعت ُ ِعــــــ ســــــن قــــــوان م ــــــصورة ــــــصورة ُ

اتــــه ،  لــــد وخ اف ال ة مــــن أجــــل إســــت ْقــــصد اتــــه ، ِ لــــد وخ اف ال ة مــــن أجــــل إســــت ْقــــصد ِ
ـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــذە الهرطقـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن  ط ـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــذە الهرطقـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــن  ط ومـــــــــــــــــــن 

دين  دين المـــستف ـــ  ) ) المـــستف ور وأ ـــ  مـــجميـــع هـــذە اال ور وأ مـــجميـــع هـــذە اال
ــاة الفــرد العــرا ومعروفــة لــه  ا تمــس ح ــاة الفــرد العــرا ومعروفــة لــه قــضا ا تمــس ح قــضا
ط  سل ة أثارت جد واسعا ع  ن الروا ط ً، ل سل ة أثارت جد واسعا ع  ن الروا ً، ل

ٍّالــــــــضوء عــــــــ إضــــــــافة درامــــــــا وفعــــــــل  عــــــــ  ٍّالــــــــضوء عــــــــ إضــــــــافة درامــــــــا وفعــــــــل  عــــــــ ٍ ٍ
ـة  ة والجمال تاب ـة وسائلها ال ة والجمال تاب ، لتجعـل القـارئ ، لتجعـل القـارئ وسائلها ال

اب هـــــــــذا الـــــــــدمار  حـــــــــث عـــــــــن أســـــــــ اب هـــــــــذا الـــــــــدمار ـــــــــسأل و حـــــــــث عـــــــــن أســـــــــ ـــــــــسأل و
  ..شه شه والتخلف الذي نعوالتخلف الذي نع

ض عـــ التفكـــ  انـــت أداة تحـــ ـــة  ض عـــ التفكـــ إذن الروا انـــت أداة تحـــ ـــة  إذن الروا
اتــــه  افـــة حي حــــصل  اتــــه الفـــوري لمــــا حـــصل و افـــة حي حــــصل  الفـــوري لمــــا حـــصل و
ــا   ــدة وذات المــساس الم ع اتــه ال ــا  ومد ــدة وذات المــساس الم ع اتــه ال ومد

  ..الواقع الواقع 

  أحببت حمارًا.. رواية . " 
  .. رمزية صارخة 

  تجابه االستحمار السائد 
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ـــة الـــ  ـــة الوهم ال ــــع الخ ـــة الـــ القـــرارات والمـــشار ـــة الوهم ال ــــع الخ القـــرارات والمـــشار
اتــه ، نـر لـد وخ ف ال اتــه ، نـرـست لـد وخ ف ال ّى أن ّى أن ـست

ل ( (  ل الــسه ) ) الــسه
وع  مـــــا هـــــو  مـــــ وع ًأعطـــــت مثـــــا لـــــذلك ،  مـــــا هـــــو  مـــــ ( ( ًأعطـــــت مثـــــا لـــــذلك ، 

ــــة ذات أجنحــــة  أحذ ــــساء  ان ال ــــة ذات أجنحــــة طــــ أحذ ــــساء  ان ال ، هــــذا ، هــــذا ) ) طــــ
ــن  ــة إســتحمارة ، ل ــارة عــن كذ وع ع ــن المــ ــة إســتحمارة ، ل ــارة عــن كذ وع ع المــ
ــــة ،  ذ عــــض المـــصطف مــــع هـــذە ال ــــة ، هنـــاك  ذ عــــض المـــصطف مــــع هـــذە ال هنـــاك 
ــــــروج لهــــــا ، فرصــــــدت لهــــــا  ــــــل لهــــــا و ط ُأخــــــذ  ــــــروج لهــــــا ، فرصــــــدت لهــــــا ُ ــــــل لهــــــا و ط ُأخــــــذ  ُ

ــــ  ــــ ًأمـــوا طائلــــة بـــرغم عــــدم جـــديتها ، ومــــا أ ًأمـــوا طائلــــة بـــرغم عــــدم جـــديتها ، ومــــا أ

ــــع  ــــع هذە المشار ا هذە المشار ا ع أرض الواقع الخ   ..ع أرض الواقع الخ
ــــــــــة رصــــــــــدت أســــــــــس التخلــــــــــف الــــــــــ  ــــــــــة رصــــــــــدت أســــــــــس التخلــــــــــف الــــــــــ ّإن الروا ّإن الروا

ــــــــــــة  اتها وناقــــــــــــشتها  علم ــــــــــــشها ومــــــــــــس ــــــــــــة نع اتها وناقــــــــــــشتها  علم ــــــــــــشها ومــــــــــــس نع
طــــــــة  المنطــــــــق ومــــــــع مــــــــا  ة مرت طــــــــة  المنطــــــــق ومــــــــع مــــــــا وموضــــــــوع ة مرت وموضــــــــوع
يتمـــــــــــا مـــــــــــع العقـــــــــــل ، بـــــــــــرغم إســـــــــــتخدامها يتمـــــــــــا مـــــــــــع العقـــــــــــل ، بـــــــــــرغم إســـــــــــتخدامها 
ـة وعنـ  ة للروا ال الذي أضاف جمال ـة وعنـ للخ ة للروا ال الذي أضاف جمال للخ
حثهــــا عــــن الحمــــار وحبهــــا لــــه  ق عــــ  ــــش حثهــــا عــــن الحمــــار وحبهــــا لــــه ال ق عــــ  ــــش ال

ة ( ( قرب إ قرب إ ولصفاته ال قد تكون أولصفاته ال قد تكون أ ـسان ة اإل ـسان اإل
ــــــة ، ممــــــا دعاهــــــا إ ) )  مــــــا تفتقــــــدها األغلب ــــــة ، ممــــــا دعاهــــــا إ ور مــــــا تفتقــــــدها األغلب ور

الغة  رفضها للزواج  الغة  حبها والم الغة  رفضها للزواج الم الغة  حبها والم الم
متلــــــــك مــــــــن الــــــــصفات  متلــــــــك مــــــــن الــــــــصفات ّإ إذا ألتقـــــــت برجــــــــل  ّإ إذا ألتقـــــــت برجــــــــل 

ها حمارها المزعوم  متل ة مما  سان ها حمارها المزعوم اإل متل ة مما  سان   ..اإل
  

  
  

ـــــد مــــــن  ا هنـــــا جــــــاء  العد ـــــد مــــــن الحمـــــار اإلفــــــ ا هنـــــا جــــــاء  العد الحمـــــار اإلفــــــ
م ـــــــــــــان رمـــــــــــــزا للقـــــــــــــ تخدامات ، األو  مســـــــــــــاإل ـــــــــــــان رمـــــــــــــزا للقـــــــــــــ تخدامات ، األو    ســـــــــــــاإل
فاته  ة والوفــــــــــاء ، مـــــــــن خــــــــــالل تــــــــــ ـــــــــسان فاته اإل ة والوفــــــــــاء ، مـــــــــن خــــــــــالل تــــــــــ ـــــــــسان اإل

ودفاعـه ودفاعـه ) ) ز ز ( ( وخوفه ع اطفال المرحوم وخوفه ع اطفال المرحوم 

مــا  ب مــنهم ،  ــالب تقــ تــه لل مــا عــنهم عنــد رؤ ب مــنهم ،  ــالب تقــ تــه لل عــنهم عنــد رؤ
ه أو  ــدة لــصاح م خدمــة مف ه أو ًأنــه تمــ بتقــد ــدة لــصاح م خدمــة مف ًأنــه تمــ بتقــد

تخدامات  مـــــا أن اإل ـــــا ،  ســـــو المجتمـــــع ثان تخدامات ّ مـــــا أن اإل ـــــا ،  ســـــو المجتمـــــع ثان ّ

ـــة ) ) الحمـــالحمـــ((األخـــرى لمفـــردة األخـــرى لمفـــردة  ـــة الـــواردة  الروا الـــواردة  الروا
 لـــــــو القـــــــارئ ودعوتـــــــه  لـــــــو القـــــــارئ ودعوتـــــــه انـــــــت أداة إســـــــتفزازانـــــــت أداة إســـــــتفزاز

ـــــــــــة المـــــــــــضمرة مـــــــــــا وراء  ـــــــــــة المـــــــــــضمرة مـــــــــــا وراء للمقارنـــــــــــة عـــــــــــ الرم للمقارنـــــــــــة عـــــــــــ الرم
لمـــــــــــــــــات مثـــــــــــــــــل  لمـــــــــــــــــات مثـــــــــــــــــل ال ( ( وو) ) تفخـــــــــــــــــيخ الحمــــــــــــــــــ تفخـــــــــــــــــيخ الحمــــــــــــــــــ ( ( ال

المنظمــــات الــــ تــــر حقــــوق الحمــــ والــــ المنظمــــات الــــ تــــر حقــــوق الحمــــ والــــ 
ائهـــــــا ونقلهــــــا خــــــارج العـــــــراق  ائهـــــــا ونقلهــــــا خــــــارج العـــــــراق تعمــــــل عــــــ  ) ) تعمــــــل عــــــ 

هــا  هــا وغ ـــة ... ... وغ مثا انــت  تخدامات  ـــة ســهــذە اإل مثا انــت  تخدامات  ســهــذە اإل
عـــــضهم مـــــن خـــــالل  ض لـــــرفض أفعـــــال  عـــــضهم مـــــن خـــــالل تحـــــ ض لـــــرفض أفعـــــال  تحـــــ

الحم ، كو الحم ، كولصق صفاتهم  حمـار حمـار ( ( ن مفردة ن مفردة لصق صفاتهم 
ُتعت من المفردات المهينة ، أمـا  الواقـع ُتعت من المفردات المهينة ، أمـا  الواقـع ) ) 

أفعـــال أقــل ، تجعـــل منـــه  فعــل  ّ، هنــاك مـــن 
أفعـــال أقــل ، تجعـــل منـــه ٍ فعــل  ّ، هنــاك مـــن 
ٍ

ة أفعاله  ة من الحم لدون ة أفعاله أقل مرت ة من الحم لدون   ..أقل مرت
ــة  ــة الروائ ل ( ( الروائ ل رغــد الــسه  روايتهــا وضــعت  روايتهــا وضــعت ) ) رغــد الــسه

ــألم  ــد مــن الرســائل المــضمرة الــصارخة  ــألم العد ــد مــن الرســائل المــضمرة الــصارخة  العد
الح وتغيــ الفكــر والــو  ــة  اإل الح وتغيــ الفكــر والــو صــوالمطال ــة  اإل صــوالمطال
ب  اجـع والمـس ب ال ب الجم ، الذي هو سـ اجـع والمـس ب ال الجم ، الذي هو سـ
ـة  ـاة ، فجميـع القـصص الثان دي  الح ـة لل ـاة ، فجميـع القـصص الثان دي  الح لل
ــــــدة مـــــن أنــــــ  انـــــت ول ــــــة  ـــــات الجان ــــــدة مـــــن أنــــــ والح انـــــت ول ــــــة  ـــــات الجان والح
مجــتم ســائد ، فـــالموت الجمــا وتقطيـــع مجــتم ســائد ، فـــالموت الجمــا وتقطيـــع 
ســـــــــتخدام عــــــــــدد مــــــــــن  ــــــــــة و ســـــــــتخدام عــــــــــدد مــــــــــن ٍالجثـــــــــث والطائف ــــــــــة و ٍالجثـــــــــث والطائف
ــــسول  ة مــــا ، و غــــداد خــــالل فــــ ــــات   ــــسول اله ة مــــا ، و غــــداد خــــالل فــــ ــــات   اله

از ازاألطفــال والفــساد والمــساومة واإلبــ  الــذي  الــذي األطفــال والفــساد والمــساومة واإلبــ
ــر  الــشهادات ، جميــع هــذا  و ـشناە وال ــر  الــشهادات ، جميــع هــذا عا و ـشناە وال عا
ب األول   ــــــــان المــــــــس ب األول  الثقافــــــــات الهجينــــــــة  ــــــــان المــــــــس الثقافــــــــات الهجينــــــــة 
ا وعـــــــ  اجـــــــع الثقـــــــا والعلـــــــ والـــــــس ا وعـــــــ ال اجـــــــع الثقـــــــا والعلـــــــ والـــــــس ال
ات ، ألن اللغــــــــــــــة الــــــــــــــسائدة  ات ، ألن اللغــــــــــــــة الــــــــــــــسائدة افــــــــــــــة المــــــــــــــست افــــــــــــــة المــــــــــــــست
اتــــــــت المــــــــادة ، مــــــــن دون األخــــــــذ  اتــــــــت المــــــــادة ، مــــــــن دون األخــــــــذ والمحركــــــــة  والمحركــــــــة 
سا ، إذ نجد أن الفقراء  ار الجانب اإل عت سا ، إذ نجد أن الفقراء ّب ار الجانب اإل عت ّب

ة مـــــن  ـــــسان ـــــ إ ة مـــــن هـــــم أ ـــــسان ـــــ إ أصـــــحاب الــــــشهادات أصـــــحاب الــــــشهادات هـــــم أ
اسي ، فنمــــــــــــــوذج  اسي ، فنمــــــــــــــوذج والــــــــــــــس أم مظلــــــــــــــوم وأم أم مظلــــــــــــــوم وأم ( ( والــــــــــــــس

هم  مــة وز وغــ هم صــابر وفه مــة وز وغــ ــانوا نموذجـــا ــانوا نموذجـــا ) ) صــابر وفه
ـاة وقنـاعتهم  احم عـ زهـدهم  الح ـاة وقنـاعتهم من ال احم عـ زهـدهم  الح من ال



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ش  أمـان وهـدوء ، ولـم  حقق لهم العـ ش  أمـان وهـدوء ، ولـم ما  حقق لهم العـ ما 
أ من ذلك  طمحون  أ من ذلك نجدهم  طمحون    . . نجدهم 

ظهـر ألمـل ) ) الخـاتون الخـاتون ( ( ّإن صوت ّإن صوت  ـان  ظهـر ألمـل الـذي  ـان  الـذي 
ــــــــــا ــــــــــابــــــــــ الحــــــــــ واآلخــــــــــر  ن صــــــــــوت الــــــــــضم ن صــــــــــوت الــــــــــضم بــــــــــ الحــــــــــ واآلخــــــــــر 

انــــت  ــــسا ولغتهــــا المــــشفرة ،  انــــت والمنطــــق اإل ــــسا ولغتهــــا المــــشفرة ،  والمنطــــق اإل
ة  ة أداة وخـز للــضم ، وشخــص ــل ( ( أداة وخـز للــضم ، وشخــص ــا نوئ ــل ا ــا نوئ ) ) ا

تفهامات  ـــــــــــد مـــــــــــن اإل ســـــــــــالـــــــــــ تعـــــــــــج  العد تفهامات ّ ـــــــــــد مـــــــــــن اإل ســـــــــــالـــــــــــ تعـــــــــــج  العد ّ

والغمـــــــــــــــوض مـــــــــــــــا  إال صـــــــــــــــوت المظلـــــــــــــــوم والغمـــــــــــــــوض مـــــــــــــــا  إال صـــــــــــــــوت المظلـــــــــــــــوم 
ـــــــــة الـــــــــصامتة  ة ، أي صـــــــــوت األغلب ـــــــــة الـــــــــصامتة والـــــــــضح ة ، أي صـــــــــوت األغلب والـــــــــضح
ـــــاة ،  ـــــد الح ـــــاة وهـــــم عـــــ ق ـــــة  الح ـــــاة ، المغي ـــــد الح ـــــاة وهـــــم عـــــ ق ـــــة  الح المغي

ونـــــه مـــــن و وف متل ونـــــه مـــــن و وفبــــرغم مـــــا  متل لـــــسفة تجـــــاە لـــــسفة تجـــــاە بــــرغم مـــــا 
لـــــور هـــــذا عـــــ مـــــا  اتـــــه ، وقـــــد ت لـــــور هـــــذا عـــــ مـــــا الواقـــــع ومتغ اتـــــه ، وقـــــد ت الواقـــــع ومتغ

ـــة ( ( وجـــد عنـــد أحـــدهم وجـــد عنـــد أحـــدهم  ال ـــة ة  ال عـــد وفاتـــه عـــد وفاتـــه ) ) ة 
ە الصغ  ە الصغ  دف مر ... ... تف تف ( (  دف مر بول ب   ) .) .بول ب

  

  
  

ــــــــــة  اع  روا ــــــــــة الــــــــــ اع  روا ــــــــــت حمــــــــــارا ( ( الــــــــــ ــــــــــت حمــــــــــارا أحب ــــــــــان ــــــــــان ) ) أحب
ــالرغم مــن إبــراز  ــالرغم مــن إبــراز متوازنــا مــن جميــع النــوا ف متوازنــا مــن جميــع النــوا ف
ص أمــل  ــص ص أمــل ّجانــب كبــ للظلــم إال أن هنــاك  ــص ّجانــب كبــ للظلــم إال أن هنــاك 

ة جـــــــــسدته الجـــــــــسدته ال ــــــــــة مـــــــــن خــــــــــالل شخــــــــــص ة روائ ــــــــــة مـــــــــن خــــــــــالل شخــــــــــص ( ( روائ
ـــــــــب  ـــــــــب الطب  المـــــــــصح النفـــــــــ الـــــــــ زارتـــــــــه  المـــــــــصح النفـــــــــ الـــــــــ زارتـــــــــه ) ) الطب

ـان منـصفا معهـا  شف ع حالتهـا ، فقـد  ـان منـصفا معهـا لل شف ع حالتهـا ، فقـد  لل
ـــضاء الـــ يرتــــديها  دلــــة الب م ال حـــ ـــا و ـــضاء الـــ يرتــــديها ومهن دلــــة الب م ال حـــ ـــا و ومهن

ــــــــ  ــــــــ عكــــــس الممرضــــــة الــــــسمراء الــــــ نعتتهــــــا  ( ( عكــــــس الممرضــــــة الــــــسمراء الــــــ نعتتهــــــا 
قة مــن ) ) الــضفدعة الــضفدعة  انــت متــضا قة مــن ف انــت متــضا ال ال ) ) أمــل أمــل ( ( ف

ـــم مـــن  ـــساء فقـــط ، و ة ال نمـــا لغـــ ء ، و ـــم مـــن لـــ ـــساء فقـــط ، و ة ال نمـــا لغـــ ء ، و لـــ
ع مـــــــــــن الـــــــــــضفادع متواجـــــــــــدين   ع مـــــــــــن الـــــــــــضفادع متواجـــــــــــدين  هـــــــــــذا النـــــــــــ هـــــــــــذا النـــــــــــ
ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع  مزاج تعـــــــــــــــــــاملون  ــــــــــــــــــساتنا و ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع مؤسـ مزاج تعـــــــــــــــــــاملون  ــــــــــــــــــساتنا و مؤسـ
قون مــــن أعمــــار النــــاس عــــ  ــــ قون مــــن أعمــــار النــــاس عــــ المــــراجع و ــــ المــــراجع و
قــــة أمــــوالهم أو  ــــة يــــراد منهـــا  اذ قــــة أمــــوالهم أو ُمراجعـــات  ــــة يــــراد منهـــا  اذ ُمراجعـــات 

اتهم  ح تخفاف  اتهم ساإل ح تخفاف    ..ساإل
انــت مألوفــة  ـة  ات الــواردة  الروا انــت مألوفــة الشخـص ـة  ات الــواردة  الروا الشخـص
ـــــــــــسمت   ـــــــــــسمت  للقــــــــــارئ ، فــــــــــ مــــــــــن الواقــــــــــع ، إ للقــــــــــارئ ، فــــــــــ مــــــــــن الواقــــــــــع ، إ

انــــــــــت  نهــــــــــا  ـــــــــساطة ، ل انــــــــــت ال نهــــــــــا  ـــــــــساطة ، ل تمثــــــــــل إتجاهــــــــــات تمثــــــــــل إتجاهــــــــــات ال
ة  عراقنـــــــا  ة  عراقنـــــــا وفئـــــــات كبــــــــ ــــــــسولون كــــــــ ....وفئـــــــات كبــــــــ ــــــــسولون كــــــــ الم الم

ا كـــــــــ والعـــــــــاهرات كـــــــــ  ا كـــــــــ والعـــــــــاهرات كـــــــــ واألمـــــــــوات والـــــــــضحا واألمـــــــــوات والـــــــــضحا
ــــــــأزواجهن  ات كــــــــ والمفجوعــــــــات  ــــــــأزواجهن والعـــــــصا ات كــــــــ والمفجوعــــــــات  والعـــــــصا
اق كـــ والحاقـــدون كـــ  اق كـــ والحاقـــدون كـــ واطفـــالهن كـــ والـــ واطفـــالهن كـــ والـــ
مثلـــــون دور  ـــــا كـــــ والـــــذين  مثلـــــون دور ُوالمختلـــــون عقل ـــــا كـــــ والـــــذين  ُوالمختلـــــون عقل

ــضا كــ ، واألهــم  رب أخــرى ا ــضا كــ ، واألهــم المخبــول لمــ رب أخــرى ا المخبــول لمــ
ّمن ذلك أن س اّمن ذلك أن س ا

صورة  جري  ان  صورة ألحداث  جري  ان  ألحداث 
ــــــــث أن مــــــــا هــــــــو مفــــــــروض عــــــــ  ــــــــة ، ح ــــــــث أن مــــــــا هــــــــو مفــــــــروض عــــــــ ّعف ــــــــة ، ح ّعف

ــــة تخطــــط لــــه ،  ــــاد خف ــــأن أ ــــشعر  ٍالجميــــع 
ــــة تخطــــط لــــه ، ّ ــــاد خف ــــأن أ ــــشعر  ٍالجميــــع 
ّ

عمـــــل األطفـــــال  قتـــــل وتمـــــرض األم و عمـــــل األطفـــــال ُفـــــاألب  قتـــــل وتمـــــرض األم و ُفـــــاألب 

نارو  األم ، س سول من أجل اإلهتمام  نارو  ال األم ، س سول من أجل اإلهتمام   ال
ن هـل مـن تبـ مـص هـؤالء  ن هـل مـن تبـ مـص هـؤالء ات مألوفا ، ل ات مألوفا ، ل
ـــة جهــــة مـــا  تقـــوم  ا ، هـــل فكـــرت أ ـــة جهــــة مـــا  تقـــوم الـــضحا ا ، هـــل فكـــرت أ الـــضحا

عفـــــــائهم مـــــــن ثمـــــــن العـــــــالج عـــــــالج هـــــــعـــــــالج هـــــــ عفـــــــائهم مـــــــن ثمـــــــن العـــــــالج ؤالء و ؤالء و
اهض الثمن ، أو اهض الثمن ، أوال   ال

هم  ـــــــــــصح تـــــــــــركهم  مواجهـــــــــــة مـــــــــــص هم هـــــــــــل  ـــــــــــصح تـــــــــــركهم  مواجهـــــــــــة مـــــــــــص هـــــــــــل 
  !!المجهول لوحدهم ؟المجهول لوحدهم ؟

أمـــا مـــا صـــاحب تلـــك األحـــداث والمـــ الـــ أمـــا مـــا صـــاحب تلـــك األحـــداث والمـــ الـــ 
ة ، لم نجـد هنـاك أي صـوت  عها  الروا ة ، لم نجـد هنـاك أي صـوت نتا عها  الروا نتا

  منصف ، ينصفمنصف ، ينصف
ما أننا رأينا أن هناك من  ما أننا رأينا أن هناك من ّهؤالء المظلوم ،  ّهؤالء المظلوم ، 

ـاذب ــــ  مـان ال ـاذب ــــ ّـــ شدە األ مـان ال ـساء ّـــ شدە األ حرمـة ال فـ  ـساء ل حرمـة ال فـ  ل
ــة  لــتحقن  عمل مــا إذا لــم  ــة عــ أزواجهــن ف لــتحقن  عمل مــا إذا لــم  عــ أزواجهــن ف
وع  ـــة المجنحـــة ، هـــذا المـــ األحذ ان  وع الطـــ ـــة المجنحـــة ، هـــذا المـــ األحذ ان  الطـــ



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفاشـــــــــــل الــــــــــــذي أعتـــــــــــذرت عنــــــــــــه الحكومــــــــــــة الفاشـــــــــــل الــــــــــــذي أعتـــــــــــذرت عنــــــــــــه الحكومــــــــــــة 
ـدال  ش للعـصفور  داله بـ ـدال وعملت ع إسـ ش للعـصفور  داله بـ وعملت ع إسـ
ــــــــــالرغم مــــــــــن تفاهــــــــــة  ــــــــــش الــــــــــدجاج ،  ــــــــــالرغم مــــــــــن تفاهــــــــــة مــــــــــن ر ــــــــــش الــــــــــدجاج ،  مــــــــــن ر
ـــــــدعو  فـــــــ و وع إال أننـــــــا وجـــــــدنا مـــــــن  ـــــــدعو المـــــــ فـــــــ و وع إال أننـــــــا وجـــــــدنا مـــــــن  المـــــــ

ــــع  ــــع القطيـــع لتبـــ مــــشار ــــن لـــم نــــر القطيـــع لتبـــ مــــشار ــــن لـــم نــــر َفاشـــلة ، ل َفاشـــلة ، ل

ورة معالجـــة حـــال  ـــ ورة معالجـــة حـــال مـــن أفـــ  ـــ ام مظلـــوم ام مظلـــوم ( ( مـــن أفـــ 
مــــة  مــــة وام صــــابر وفه وام مظلــــوم الــــ تعمــــل وام مظلــــوم الــــ تعمــــل ) ) وام صــــابر وفه

ـة  ـالغ مال ساء من اجل تـوف م ـة  مسطر ال ـالغ مال ساء من اجل تـوف م  مسطر ال
ـــــة  صـــــدار أوراق ثبوت م أبنائهـــــا و ـــــة لتعلـــــ ـــــة اف صـــــدار أوراق ثبوت م أبنائهـــــا و ـــــة لتعلـــــ اف

  . . لهم لهم 
ــان  ــة  ــان الجانـب النفــ الــ تطرقــت لــه الروا ــة  الجانـب النفــ الــ تطرقــت لــه الروا

ـــد د القــسوة للرجـــال عــ وجــه التحد ـــدشــد د القــسوة للرجـــال عــ وجــه التحد  ،  ، شــد
ـــــــادة للمجتمـــــــع دون  ـــــــدعون الق ـــــــادة للمجتمـــــــع دون ألنهـــــــم مـــــــن  ـــــــدعون الق ألنهـــــــم مـــــــن 

ـــــــــــالمرأة  ـــــــــــالمرأة ســـــــــــماع الـــــــــــرأي اآلخـــــــــــر المتمثـــــــــــل  ... ... ســـــــــــماع الـــــــــــرأي اآلخـــــــــــر المتمثـــــــــــل 
ل ( ( جــسدت ذلـــك جــسدت ذلـــك  ل الـــسه اضـــمحالل آذان اضـــمحالل آذان ) ) الـــسه

جح  جح الرجــــــــــال الــــــــــ تــــــــــراهم ، داللــــــــــة عــــــــــ تــــــــــ الرجــــــــــال الــــــــــ تــــــــــراهم ، داللــــــــــة عــــــــــ تــــــــــ
غـض النظـر عــن  ــان و غـض النظـر عــن أصـحابها بـرأيهم مهمـا  ــان و أصـحابها بـرأيهم مهمـا 
ما أنها أشارت ا النظام  ما أنها أشارت ا النظام الصواب والخطأ ،  الصواب والخطأ ، 

ــــ  ــــ الــسابق ورمـــزت لـــه  ذي أصـــدر ذي أصـــدر الـــالـــ) ) الغـــول الغـــول ( ( الــسابق ورمـــزت لـــه 
قطــــــــــــــع اآلذان لمــــــــــــــن يهــــــــــــــرب مــــــــــــــن  قطــــــــــــــع اآلذان لمــــــــــــــن يهــــــــــــــرب مــــــــــــــن قــــــــــــــرارات  قــــــــــــــرارات 
ة  هــــــا مــــــن القــــــرارات التعــــــسف ة وغ ة العـــــسك هــــــا مــــــن القــــــرارات التعــــــسف ة وغ العـــــسك
ــــة والرعــــب  ش الره عـــ عــــضهم  ــــة والرعــــب الـــ مــــا زال  ش الره عـــ عــــضهم  الـــ مــــا زال 
من ذلك النظام ، مما انعكس ع أفعالـه  من ذلك النظام ، مما انعكس ع أفعالـه  

  ..الوقت الحا الوقت الحا 
ـــــــة  ــــــة الق ـــــــة أمــــــا عــــــن الجانــــــب الوثــــــائ للحق ــــــة الق أمــــــا عــــــن الجانــــــب الوثــــــائ للحق
عــض  ــة إ ذكـر  ة فقــد تطرقـت الروا عــض الماضـ ــة إ ذكـر  ة فقــد تطرقـت الروا الماضـ

ــــأن ســــاألفعــــال اإلســــاألفعــــال اإل ــــأن ّتحمارة الــــ رمــــزت بهــــا  ّتحمارة الــــ رمــــزت بهــــا 
 ) )

ــــــــة وعــــــــ ) ) الغــــــــول الغــــــــول  فرضــــــــها عــــــــ الرع ــــــــة وعــــــــ ــــــــان  فرضــــــــها عــــــــ الرع ــــــــان 
ع  الــــــذات مــــــن خــــــالل دعــــــوتهم للتــــــ ــــــساء  ع ال الــــــذات مــــــن خــــــالل دعــــــوتهم للتــــــ ــــــساء  ال
حلــيهم مــن أجــل الحفــاظ علــيهم وحمــايتهم حلــيهم مــن أجــل الحفــاظ علــيهم وحمــايتهم 
انـــت هنــاك مـــن  ة ، ف ق ـــة الــ ــة البوا انـــت هنــاك مـــن وحما ة ، ف ق ـــة الــ ــة البوا وحما
ع تملقا ، وما أ  ع خوفا وهناك من تت ع تملقا ، وما أ تت ع خوفا وهناك من تت تت

  . . المتملق المتملق 
ـــة ، فقـــد ـــة الروا ـــة ، فقـــدأمـــا نها ـــة الروا انـــت مفتوحـــة ولــــم أمـــا نها انـــت مفتوحـــة ولــــم    

ّتكــــــــن مغلقــــــــة ، أي أن االتــــــــصال الــــــــذي جــــــــاء ّتكــــــــن مغلقــــــــة ، أي أن االتــــــــصال الــــــــذي جــــــــاء 

كــــــن  ــــــأن حمارهــــــا مــــــات لــــــم  هــــــا  خ كــــــن ألمــــــل ل ــــــأن حمارهــــــا مــــــات لــــــم  هــــــا  خ ألمــــــل ل
س  ە ولــــ كـــون غـــ قـــا ، فمـــن الممكـــن أن  س دق ە ولــــ كـــون غـــ قـــا ، فمـــن الممكـــن أن  دق
مــا أن  ــ الحمــ  ذلــك الــزمن ،  مــا أن ّهــو، ومــا أ ــ الحمــ  ذلــك الــزمن ،  ّهــو، ومــا أ

ـــر  جـــوب ســاحة التح ـــر إشــارتها للحمـــار وهــو  جـــوب ســاحة التح إشــارتها للحمـــار وهــو 
ــــــــــان العــــــــــز والفخــــــــــر والــــــــــصوت المطالــــــــــب  ــــــــــان العــــــــــز والفخــــــــــر والــــــــــصوت المطالــــــــــب م م

ّال الرمـــز عــ أن الـــضم ّال الرمـــز عــ أن الـــضم اإلنــصاف ، مـــا هــو إاإلنــصاف ، مـــا هــو إ

ـــــــر  ـــــــر والمنطــــــق  الـــــــ تجـــــــوب ســـــــاحة التح والمنطــــــق  الـــــــ تجـــــــوب ســـــــاحة التح
حـــث  قـــة األمـــة ، أي أن الرجـــل الـــذي ت حـــث ّوحد قـــة األمـــة ، أي أن الرجـــل الـــذي ت ّوحد

هـــــو صـــــفات حمارهـــــا المزعـــــوم هـــــو صـــــفات حمارهـــــا المزعـــــوم ) ) أمـــــل أمـــــل ( ( عنـــــه عنـــــه 
ـذب و  ـف وال ة  زمـن ال اتت مختف ـذب و ال  ـف وال ة  زمـن ال اتت مختف ال 

تحمار  تحمار ساإل   ....ساإل

  
ل لرغد السه   رغد السه

  
قرأهـــا  ـــة لمـــن  تفزاز الواضـــح  الروا ســـإن اإل قرأهـــا ّ ـــة لمـــن  تفزاز الواضـــح  الروا ســـإن اإل ّ

ــــــــالحجج الم ــــــــالحجج المومــــــــدعم  ــــــــة ومــــــــن يــــــــرفض ومــــــــدعم  ــــــــة ومــــــــن يــــــــرفض نطق نطق
قـة  ـة مواجهـة الحق ـة عل قـة محتوى هذە الروا ـة مواجهـة الحق ـة عل محتوى هذە الروا
المــــرة الــــ يتجاهلهــــا ، أي أن المواجهــــة بــــ المــــرة الــــ يتجاهلهــــا ، أي أن المواجهــــة بــــ 
ـ ان تجـري وفـق المنطــق  ـ ان تجـري وفـق المنطــق الرجـل والمـرأة ي الرجـل والمـرأة ي
سا ألن المرأة تمتلك رؤى خاصـة بهـا ،  سا ألن المرأة تمتلك رؤى خاصـة بهـا ، اإل اإل
ـــه ، وال  ـــه ، وال ّمـــا أن للرجـــل إمـــتالك رؤى خاصـــة  ّمـــا أن للرجـــل إمـــتالك رؤى خاصـــة 

اء مـــــن أجـــــل الوصـــــول لـــــ  ّـــــد مـــــن تـــــزاوج بنـــــ اء مـــــن أجـــــل الوصـــــول لـــــ َ ّـــــد مـــــن تـــــزاوج بنـــــ َ

  .. .. ان ان األماألم
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اب  اب سائل الس   ....سائل الس
  ....يهاتفيهاتف

سخ أوجاعه صدري ست سخ أوجاعه صدريو ست   و
حة أرق  حة أرق أرتدي القلق مس   أرتدي القلق مس

عد دركوا  ف لم  عدك دركوا  ف لم    !!ك
ل الص خ ات سفر  ل الصأن األي خ ات سفر    أن األي

ال طوال  ال طوال جنة لل   جنة لل
مهجة مطر مهجة مطرإذا مافاضت األنفاس    إذا مافاضت األنفاس 

  وأنا كعاشق يتحرى عطر معشوقتهوأنا كعاشق يتحرى عطر معشوقته
  ....أوشوش وجه الفرات أوشوش وجه الفرات 

  غزالغزال
  

  ....الوجه الحسن صنوانالوجه الحسن صنوانالفرات والفرات و
ل ل وطن النخ    وطن النخ

ة الروح ة الروحطعمان ك   طعمان ك
ننا  سات ار  ننا واخ سات ار    ....واخ

ا اص   ص
اب اس ابالضم غدا  اس   الضم غدا 

  ....و وجه عزنا و وجه عزنا 
ات اتخذلته أسفار األضح   خذلته أسفار األضح

  والغفلة ضحكت ملء قهقهاتها والغفلة ضحكت ملء قهقهاتها 

  ع بتالتنا الصفرع بتالتنا الصفر
  ....ح وهن حراك أضلعهاح وهن حراك أضلعها

ل ا جسدك النح سكن زوا لل ا جسدك النح سكن زوا   ....ل
  ....الشقاءالشقاء

  
األ األمتحن صدرك المثخن    وجاعوجاعمتحن صدرك المثخن 

ب الشجن ط ب الشجنف ط   ف
ل عشارنا ل عشارنا مواو    مواو

ة دفوف مثق ة  ةتدق الخشا دفوف مثق ة    تدق الخشا
  .. .. عبثاعبثا

  
اب اس ابأرسم الضحكة  اس   أرسم الضحكة 

  ....ن محزونن محزون
ات الحزن ات الحزنع آ   ع آ
  ....وقصائدي اشالء وقصائدي اشالء 

  ....مالمها كفنمالمها كفن
  

  خرا وجهك  مالمخرا وجهك  مالم
دهشة العتب دهشة العتبمأخوذ    ....مأخوذ 

ه نا نصبو إل هما نا نصبو إل   ....ما
  ..مات دون الدون من أوجا مات دون الدون من أوجا 

  

  يسألني السياب . 
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ة الـ تكـون ماثلـة  ة تؤدي إ ما نراە من فلسفة اللغة الـشع ة الـ تكـون ماثلـة هناك أمور خف ة تؤدي إ ما نراە من فلسفة اللغة الـشع هناك أمور خف
دو لنا هو حسب ما ي دو لنا هوأمامنا، ومن هذە األمور  حسب ما ي   ::أمامنا، ومن هذە األمور 

ــدع ومــا / / 11 خــتلج نفــس الم ض الــشعوري الــذي  ة أو الفــ ــدع ومــا االســقاطات النفــس خــتلج نفــس الم ض الــشعوري الــذي  ة أو الفــ االســقاطات النفــس
ة مدرات واع عد  ما  ل لغته ف شك ة   د ه من قدرة تول ةمتل مدرات واع عد  ما  ل لغته ف شك ة   د ه من قدرة تول   ..متل

ال/ / 22 الالتأو ـس قراءتـه التأو قـوم بهـا المـتل والـس الـ  ة ال  ق منيوط ّت اله ـس قراءتـه ُ قـوم بهـا المـتل والـس الـ  ة ال  ق منيوط ّت اله ُ

ه مة خاصة  هوفق ترس مة خاصة    ..وفق ترس
ــــة  جــــة مفادهــــا فلــــسفة لغ ــــدو لنــــا تــــؤدي إ ن مــــا ي ــــة إن هــــات المتــــواليت ف جــــة مفادهــــا فلــــسفة لغ ــــدو لنــــا تــــؤدي إ ن مــــا ي إن هــــات المتــــواليت ف
ــة، األمــر  ل والالنهائ ــشك التهــا الالمحــدودة  ال ة لهــا تمثالتهــا ولهــا تأو ــة، األمــر شــع ل والالنهائ ــشك التهــا الالمحــدودة  ال ة لهــا تمثالتهــا ولهــا تأو شــع

عــازا أو منب عطينــا إ عــازا أو منبالــذي  عطينــا إ دة الــذي  دة هــا للتوغــل  تمظهــرات اللغــة وفلــسفتها  قــص هــا للتوغــل  تمظهــرات اللغــة وفلــسفتها  قــص
ة  حث الدراسة بوصفها عينة  ة الومضة الخاصة  حث الدراسة بوصفها عينة    ::الومضة الخاصة 

  
مكـــــــــن  ـــــــــة  حث حـــــــــسب اســـــــــتقرائنا للعينـــــــــة ال مكـــــــــن و ـــــــــة  حث حـــــــــسب اســـــــــتقرائنا للعينـــــــــة ال و

اآل  دة الومضة  اآل اجمال فلسفة لغة قص دة الومضة    ::اجمال فلسفة لغة قص
اس االقتضاب / / 11 اس االقتضاب مق ف اللغوي((مق ف اللغويالتكث   ) :) :التكث

دة  طالعنا من قص دة ومن أمثلته ما  طالعنا من قص   ) :) :لوال لوال ( ( ومن أمثلته ما 
ت فو ت فوٍأجمل ب   ق األرضق األرضٍأجمل ب

  التفاحالتفاح.. .. 
  ....لواللوال

ن نأن السا   !!دوددود.. .. أن السا
  

هـــــــــــــــا  ئ دة اعتمـــــــــــــــد ت ــــــــــــا  هـــــــــــــــذە القـــــــــــــــص هـــــــــــــــا وهنـــ ئ دة اعتمـــــــــــــــد ت ــــــــــــا  هـــــــــــــــذە القـــــــــــــــص وهنـــ
ـه مـن  ـ ممـا هـو عل ـه مـن الموضو ع األسـماء أ ـ ممـا هـو عل الموضو ع األسـماء أ
لها الطيبــوغرا الــذي  ــشك لها الطيبــوغرا الــذي ًاألفعــال فــض عــن  ــشك ًاألفعــال فــض عــن 

م  قــــــ فــــــضل الفراغــــــات وعالمــــــات ال ته  ــــــس م ا قــــــ فــــــضل الفراغــــــات وعالمــــــات ال ته  ــــــس ا
ـــــــــــد مـــــــــــن  ـــــــــــد مـــــــــــن ودالالتهـــــــــــا وهـــــــــــو مـــــــــــا أدى بهـــــــــــا إ م ودالالتهـــــــــــا وهـــــــــــو مـــــــــــا أدى بهـــــــــــا إ م

ــف، واألســماء الــ ــف، واألســماء الــالتكث ــ التكث لت المرتكــز األ ــ  شــ لت المرتكــز األ  شــ
س  ــــسة عمـــدة لــــ مـــا ذكرنــــا،  أســـماء رئ س فيهـــا  ــــسة عمـــدة لــــ مـــا ذكرنــــا،  أســـماء رئ فيهـــا 

ــة أو  ل م س فيهـا أسـماء ت ــة أو فيهـا حـشو زائـد أي لــ ل م س فيهـا أسـماء ت فيهـا حـشو زائـد أي لــ
زائدة، وقد أفادت األسماء العمـدة هـذە المعـ زائدة، وقد أفادت األسماء العمـدة هـذە المعـ 

  المراد وأوصلته ؛ المراد وأوصلته ؛ 
ــــــــــشعر الوظــــــــــائف  س ــــــــــشعر الوظــــــــــائف إذ إنهـــــــــا تجعــــــــــل المــــــــــتل  س إذ إنهـــــــــا تجعــــــــــل المــــــــــتل 
ة أو  ادة اســهاب ة أو األسـاس الــ أدتهــا مــن دون اســ ادة اســهاب األسـاس الــ أدتهــا مــن دون اســ

ة  ة استطراد ـان استطراد ل والحشد اللغـوي، و ـان  التفص ل والحشد اللغـوي، و  التفص
هـــــــذا عـــــــ المـــــــستوى اللغـــــــوي والـــــــدال الـــــــذي هـــــــذا عـــــــ المـــــــستوى اللغـــــــوي والـــــــدال الـــــــذي 
الت عـدة وقـراءات مفتوحـــــــة إ مـا  الت عـدة وقـراءات مفتوحـــــــة إ مـا حتمل تأو حتمل تأو
خــــــص قراءتنــــــا مــــــن بــــــ هــــــذە  مــــــا  ـــــــة، وف ـــ خــــــص قراءتنــــــا مــــــن بــــــ هــــــذە النها مــــــا  ـــــــة، وف ـــ النها
ــدو  ، ي المــستوى الــدال مــا يتعلــق  ــدو القــراءات ف ، ي المــستوى الــدال مــا يتعلــق  القــراءات ف
ة  ــــــــــصور  ومــــــــــضته الــــــــــشع ة لنــــــــــا أن الــــــــــشاعر  ــــــــــصور  ومــــــــــضته الــــــــــشع لنــــــــــا أن الــــــــــشاعر 

ل سا إ  لالعطش اإل سا إ  اة العطش اإل ل  الح اة  ما هو جم ل  الح  ما هو جم
ــة عــ  ــة والمعن اته الماد ــة عــ وحــسن عــ مــست ــة والمعن اته الماد وحــسن عــ مــست
ــ هــو أن هــذا الجمــال  جــب أن ال ي ــ هــو أن هــذا الجمــال ُأن الــذي  جــب أن ال ي ُأن الــذي 

كـون  جـب أن  ـسان  ـه اإل كـون والتمام الذي يرنـو إل جـب أن  ـسان  ـه اإل والتمام الذي يرنـو إل
وطا  وطا مـــ ــــالجوهر، فالجمــــال الظــــاهري ــــالجوهر، فالجمــــال الظــــاهري   --لــــواللــــوال--مـــ

  تمظهرات اللغة وفلسفتها . 
  للشاعر كاظم الحجاجة صيدة الومضقفي    
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نــه  حــا إذا لــم يتمــا مــع ال ــا وق ــصبح و نــه ًقــد  حــا إذا لــم يتمــا مــع ال ــا وق ــصبح و ًقــد 

ـث  الحظ أنـه  ـث أو الجوهر، و الحظ أنـه  ـا أو الجوهر، و ـا هـذە الداللـة لغ هـذە الداللـة لغ
ـــصورة تامــــة  دة مـــن األفعـــال  ـــصورة تامــــة عـــ إخـــالء القـــص دة مـــن األفعـــال  عـــ إخـــالء القـــص
األســـــماء فقـــــط ابتـــــداء مـــــن عنوانهـــــا  تفاءهـــــا  األســـــماء فقـــــط ابتـــــداء مـــــن عنوانهـــــا وا تفاءهـــــا  وا

مـا هـو معـروف مـن داللـة عـ ) ) لواللوال(( مـا هـو معـروف مـن داللـة عـ و ذلـك  و ذلـك 
ل أن  ـــات عـــ أنـــه مـــن المـــستح ل أن االســـتقرار والث ـــات عـــ أنـــه مـــن المـــستح االســـتقرار والث
ا  صبح الجمال الظاهري مكتف ا تتغ القاعدة ف صبح الجمال الظاهري مكتف تتغ القاعدة ف

  ..ذاته وذو معذاته وذو مع
  

اك مــــع / /22 اك مــــعاالشــــ ا( (  المــــتل  المــــتل االشــــ اوجــــدان ــــا / / وجــــدان ــــا حرك / / حرك
ا  ا ذهن   ) :) :ذهن

نجــــد أن هنــــاك مجموعــــة مــــن قــــصائد الومــــضة نجــــد أن هنــــاك مجموعــــة مــــن قــــصائد الومــــضة 
ـا  ـا أو ذهن ا أو حرك ك وجـدان ـش اتب  ـا لدى ال ـا أو ذهن ا أو حرك ك وجـدان ـش اتب  لدى ال
ـــا  ك ذهن ـــش نـــا منهـــا مـــا  ـــا مـــع متلقيهـــا وقـــد اخ ك ذهن ـــش نـــا منهـــا مـــا  مـــع متلقيهـــا وقـــد اخ

ت دت اآلت تما  القص دت اآلت   ::ما  القص
  ::ٍ معرض أسلحٍة معرض أسلحة

ط حمام** ات  ا ٌفوق الد ط حمامُ ات  ا ٌفوق الد ُ  
سأل صاروخا** ُطفل  سأل صاروخاٌ ُطفل  ٌ::  
مكن أن تهدم؟مم  -- تا  مكن أن تهدم؟ ب تا    !! ب
سأل صاروخا** سأل صاروخاٌكهل    ::ٌكهل 
؟  -- مكن أن تب تا  ؟م ب مكن أن تب تا    !!م ب

ة األخرى  ة األخرى و الومضة الشع   ::و الومضة الشع
الدماء مكتوب عليها ٌالفتة ملطخة  ٌ ٌ
الدماء مكتوب عليها ٌالفتة ملطخة  ٌ ٌ
::  

ه،(( ((  ش عل ت وطنا لنع ل أن ن ْق ه،َ ش عل ت وطنا لنع ل أن ن ْق َ  
د من وطن أو ٍّأال  ِ

َّ د من وطن أوُ ٍّأال  ِ
َّ ُ  

ُنموت له؟ ُنموت له؟ُ ُ((!((!  
ة ال مرت بنـا   ة ال مرت بنـا  إن  جميع القصائد الومض إن  جميع القصائد الومض

انتهائهـــــــا المجمالمجم ة، جــــــرت العــــــادة  انتهائهـــــــا وعــــــة الــــــشع ة، جــــــرت العــــــادة  وعــــــة الــــــشع
عـض القـصائد  عـض القـصائد ّعالمة التعجـب، إ أن  ومنهـا ومنهـا ––ّعالمة التعجـب، إ أن 

دت دتهات القـص عالمـة اسـتفهام مـع   --هات القـص عالمـة اسـتفهام مـع انتهـت  انتهـت 
اك  اك عالمــة التعجــب، و هــذا داللــة عــ االشــ عالمــة التعجــب، و هــذا داللــة عــ االشــ
الــــذه مــــع القــــارئ عــــ إثــــارة األســــئلة وطلـــــب الــــذه مــــع القــــارئ عــــ إثــــارة األســــئلة وطلـــــب 
ـة عنهــا أو عـ األقــل التفكـ فيهــا وتأملهــا  ـة عنهــا أو عـ األقــل التفكـ فيهــا وتأملهــا اإلجا اإلجا

ـــسان و تنـــاقش قـــو تنـــاقش قـــ اإل طـــة  ـــة مرت ا وجود ـــسان ضا اإل طـــة  ـــة مرت ا وجود ضا
ة  معناهـــــــا ســــــاندة هـــــــذا النقـــــــاش إ  ة  معناهـــــــا ســــــاندة هـــــــذا النقـــــــاش إ ومــــــص ومــــــص
فهــا اللغــة برصــد الواقــع ومفارقاتـــه  فهــا اللغــة برصــد الواقــع ومفارقاتـــه لغتهــا وتوظ لغتهــا وتوظ

أسئلتها مكن لها أن تث الذهن  أسئلتهاال  مكن لها أن تث الذهن    ..ال 
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ــا  ارود ال ــا ومنـه اإلدهــاش المفــا الــذي يتعلــق  ارود ال ومنـه اإلدهــاش المفــا الــذي يتعلــق 

ات ((الساخرة، قوله  ومضته الساخرة، قوله  ومضته  ات ار   ):):ار
ام الحمل ام الحمْلامرأة ح  آخر أ   ْامرأة ح  آخر أ

سم ّتجلس صاغرة تت سمً ّتجلس صاغرة تت ً
  

ت اب الب ٌجلس قدام المرأة رجل ب تّ اب الب ٌجلس قدام المرأة رجل ب ّ  
شوارب قرصان سا  دو  شوارب قرصاني سا  دو    --ي

ه عصا حدى كف ه عصاو حدى كف   و
طن الحامل ِتتهدد 

َ طن الحاملّ ِتتهدد 
َ ّ  

  ::والتعليقوالتعليق
  !))!))ْفليتأدب منذ اآلنْفليتأدب منذ اآلن((((

  ):):الممثلالممثل((وكذلك قوله  ومضته وكذلك قوله  ومضته 
ج ُجوقال المخ   ::ُوقال المخ

  !))!))السلطان العادلالسلطان العادل((((َاحفظ دور َاحفظ دور 
عا.. (.. (هاها..هاها ي ط عاّ  ي ط  ّ..(!..(!  

  !!ٌسلطان عادلٌسلطان عادل
  

ارة ،  ع ارةف الومضة األو ،  ع   : : ف الومضة األو
ة ســوداء، !) !) فليتــأدب منــذ اآلنفليتــأدب منــذ اآلن(( ــا وســخ ة ســوداء، ارود ــا وســخ ارود

كـــــة  مفاجأتهـــــا، تعتمـــــد خلخلـــــة  كـــــة  مفاجأتهـــــا، تعتمـــــد خلخلـــــة مـــــضحكة م مـــــضحكة م
ــــــــــة المألوفــــــــــة وتتجاوزهــــــــــا إ  س العقل ــــــــــة المألوفــــــــــة وتتجاوزهــــــــــا إ المقــــــــــاي س العقل المقــــــــــاي
مــــــــة  ــــــــا فتغــــــــدو ح ــــــــة وانتها ــــــــ غرا س أ مــــــــة مقــــــــاي ــــــــا فتغــــــــدو ح ــــــــة وانتها ــــــــ غرا س أ مقــــــــاي

مــة ــل ح غــة  ل مــة  ــست ح نهــا ل مــةول ــل ح غــة  ل مــة  ــست ح نهــا ل  ســاخرة،  ســاخرة، ول
ــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــــا دوال ال منطوقــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــــا دوال ال منطوقــــــــــــــــــة و ت و ت
ـــــــه لهـــــــا تتمثـــــــل   ـــــــه لهـــــــا تتمثـــــــل  ـــــــستوجب مـــــــن المـــــــتل الت ـــــــستوجب مـــــــن المـــــــتل الت
ـــــــــــــــــسلط المتجـــــــــــــــــــــــذر  الثقافـــــــــــــــــــــــة  ــــــــــع وال ـــــــــــــــــسلط المتجـــــــــــــــــــــــذر  الثقافـــــــــــــــــــــــة القمـــــــ ــــــــــع وال القمـــــــ

ـــــة، أمــــــا  الومــــــضة األخــــــرى  ق ـــــة، أمــــــا  الومــــــضة األخــــــرى الــــــ ق ، ، ))الممثــــــلالممثــــــل((الــــــ
ا افإن األداء الصو المتمثل لغ   : : فإن األداء الصو المتمثل لغ

عـــا..) ..) هــــاهــــا..هـــاهـــا(( ((( ( ي ط عـــا  ي ط هــــو مـــن قــــاد إ هــــو مـــن قــــاد إ !)) !))  
ـــــــل عنـــــــ المفعنـــــــ المف ـــــــالجرأة مـــــــن ق ـــــــل اجـــــــأة المحملـــــــة  ـــــــالجرأة مـــــــن ق اجـــــــأة المحملـــــــة 

نهــــا جـــــرأة  اتــــب عـــــ الخطــــوط المحرمـــــة، ل نهــــا جـــــرأة ال اتــــب عـــــ الخطــــوط المحرمـــــة، ل ال
ل  ــــــشغ ة الــــــسوداء عــــــ  ل تطــــــ عليهــــــا الــــــسخ ــــــشغ ة الــــــسوداء عــــــ  تطــــــ عليهــــــا الــــــسخ
ــــــة و انفــــــالت مــــــن  ة الموح ــــــة و انفــــــالت مــــــن الرمــــــوز اإلدهاشــــــ ة الموح الرمــــــوز اإلدهاشــــــ

ارة  ق ع ارة ِمواضعات الواقع وقمعه عن ط ق ع   : : ِمواضعات الواقع وقمعه عن ط
عا(( ي ط عاّ  ي ط ، فهو أسـلوب رمـزي لإلدهـاش ، فهو أسـلوب رمـزي لإلدهـاش !)!)ّ 

الخرق لما هو متفش   ض  الخرق لما هو متفش  الساخر ي ض  الواقع الواقع الساخر ي
ه ؤسل هو ؤسل   ..و
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ال ٌو ع الرغم من أن ضليع  ّ ْ
الِ ٌو ع الرغم من أن ضليع  ّ ْ
  ِفراسة ِفراسة ِ

ة  اقتفاء المحمول ع الوقا ِأخفقت  ِ ِ
ة ُ اقتفاء المحمول ع الوقا ِأخفقت  ِ ِ
ُ  

اة  عض الحواجز  متاهة الح ت  ِتخط َ اة ُ عض الحواجز  متاهة الح ت  ِتخط َ ُ  
ِولم أتعلم مشاغلة المجهول 

َ ْ ِولم أتعلم مشاغلة المجهول ْ
َ ْ ْ  

التأمل  فك شفرات نصه  ِإ  ِّ ّ ّ
التأمل  فك شفرات نصه  ِإ  ِّ ّ ّ
  

ت االتزان  الب األخطاء ش َت ّ
ِ ت االتزان ُ الب األخطاء ش َت ّ
ِ ُ  

  ! ! و أرغم و أرغم 
ئا ع العصا  ئا ع العصا ّع الس مت   ّع الس مت

ِلتكون رج الثالثة  رحلة المت
َ ِلتكون رج الثالثة  رحلة المتَ
َ َ

    
  ! . ! . من العمر من العمر 

  .. .. ـ قلة ـ قلة   55
ق إ الحق  ق إ الحق ّ الط   ّ الط

عدون ع األصابع  ة  َفت ّ ُ ٌ
عدون ع األصابع  ة  َفت ّ ُ ٌ
  

اههم من أثر التفرد  ح الزمن ج ِل
ّ ْ َُ َ اههم من أثر التفرد ّ ح الزمن ج ِل
ّ ْ َُ َ ّ  

ل ظن ،  ّفتجردت مالمحهم من  ْ ُّ ْ ل ظن ، ّ ّفتجردت مالمحهم من  ْ ُّ ْ ّ  
اعد  سعيها  ُإنهم عليها خ ت ً ْ اعد  سعيها ّ ُإنهم عليها خ ت ً ْ ّ

  
القلة 
ُ

القلة 
ُ

  
ة أشاروا  ٍبنظرات موح ة أشاروا ٍ ٍبنظرات موح ٍ : :  

  ! ! َهو ذا َهو ذا 
َفأشاح المتأنقون ع جا ّ َفأشاح المتأنقون ع جاَ ّ ه برؤوسهم َ ه برؤوسهم ِن ِن

ة  ب ة ال ب   ! . ! . ال
  .. .. ـ قيود ـ قيود   66

ـ  شغال  ِع غفلة من اال ـ ٍ شغال  ِع غفلة من اال ِالتقاط ِالتقاط " " ٍ
  " " األنفاس األنفاس 

صون " " َسلل َسلل  صون َالم َالم
  َعد مارثون الخالص َعد مارثون الخالص " " 

األحالم  َإ الفضاء الذي زن  ّ ُ األحالم ِ َإ الفضاء الذي زن  ّ ُ ِ  
ه الحجة ع السواد  أقاموا ف

َ ّ ه الحجة ع السواد ِ أقاموا ف
َ ّ ِ  

اح الصوت المكبوت  ِأطلقوا  ِ
اح الصوت المكبوت َ ِأطلقوا  ِ
َ  

   جدل الظواهر. 
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ة الط : : قالوا قالوا  ح ِتمتعوا 
ة الط ّ ح ِتمتعوا 
ّ ! !  

نة  تبوا عن ألق الطمأن نة ِأ تبوا عن ألق الطمأن   ! ! ِأ
عدت القيود عن المعاصم  ُفقد أ

ِ
عدت القيود عن المعاصم ْ ُفقد أ

ِ
ْ ! !  

ل ذلك و أ  َقالوا  ل ذلك و أ ّ َقالوا  ّ ! ! ، ،  
رة من زهوها  عملون ع افراغ الذا ْو هم 

ِ
َ ْ رة من زهوها ُ عملون ع افراغ الذا ْو هم 

ِ
َ ْ ُ

 ! !  
ار  ة ع اعتقال األف ِو  ٍ ار ّ ة ع اعتقال األف ِو  ٍ ّ ! !  

ـ ترقب   77
ّ

ـ ترقب 
ّ

 .. ..  
ء قد رتب  َل  ُّّ ُ ْ

ء قد رتب ٍ َل  ُّّ ُ ْ
ٍ  

ل المبهجة  ل المبهجة ِحسب التفاص   ِحسب التفاص
مة لآل  مة لآل و حسب الق   ! ! و حسب الق

ء ّل ّل  ّء قد  ُ ْ
ء ٍ ّء قد  ُ ْ
ٍ  

ّمن المهم إ األهم  ّمن المهم إ األهم ّ ّ  
الورود  ص المزروعة  ِاال

ُ الورود ص ص المزروعة  ِاال
ُ   ص

جة  جة ِع األس   ِع األس
ِتطل ع الدرب كخوذ الجند  ِ

ِتطل ع الدرب كخوذ الجند ّ ِ
ّ  

دا عن التصور  ع أ ما زال  دا عن التصور ّو الذي س ع أ ما زال    ّو الذي س
االنتظار  االنتظار ُو نحن    ُو نحن 

حر  َالسماء زرقاء تتمثل عري ال ُ ّ ُ حر ُ َالسماء زرقاء تتمثل عري ال ُ ّ ُ ُ  
اء المفرقعات فيها غ الدوي  ّو ال أثر لض

ِ ِ اء المفرقعات فيها غ الدوي َ ّو ال أثر لض
ِ ِ َ  

ل ي ل يَو ال دل ء َو ال دل الم نا  ء ّب الم نا    ! ! ّب
ل سوى الضجيج و دهش من ال  ْال دل ل سوى الضجيج و دهش من ال َ ْال دل َ

االته  االته ِم   ! ! ِم
  

ة   88 ة ـ غ   .. .. ـ غ
القطن  طن  القطن ع فرا الم طن    ع فرا الم

ارد  اب  غ ٍتمتد حوا الخمس 
ُ ارد ُّ اب  غ ٍتمتد حوا الخمس 
ُ ُّ  

عد  ة  قظة الم ُلم تلهمنا ال ُ ُ ْ ُ عد ْ ة  قظة الم ُلم تلهمنا ال ُ ُ ْ ُ ْ ! !  
ة مع النهار  دأ لعبته المثال ُالفجر ي َ ة مع النهار ُ دأ لعبته المثال ُالفجر ي َ ُ  

ر دفئه  دأ الشغف بتم ِو ي ر دفئه ُ دأ الشغف بتم ِو ي ُ  
اح ال اح الَمع ص ة َمع ص اة ثان ك لدورة ح ٍد ة ِ اة ثان ك لدورة ح ٍد ِ . .  

الخطر  ــ ستكون انطالقة ًمحفوفة 
ً

الخطر  ــ ستكون انطالقة ًمحفوفة 
ً

  
د ع التأمل  شد ث ال اع  ع ِو رما الض

ُ د ع التأمل ّ شد ث ال اع  ع ِو رما الض
ُ ّ

د الغضب ،  س ُإذا ما  َ د الغضب ، ّ س ُإذا ما  َ ّ  
ة  لوعة الذات المض

ُ
ة  لوعة الذات المض

ُ
 . .  

ث بتأمل أحالمك  َف
ِ ِ

ْ ث بتأمل أحالمك ّ َف
ِ ِ

ْ ّ  
ه  أذ ، النفس  ت  ُهذا ما ا ِ

ْ ه  أذ ، النفس ّ ت  ُهذا ما ا ِ
ْ ّ  

ما  ما ّر عد ... ... ّر س  ن ل عد َو ل س  ن ل   اا! . ! . َو ل
ات   99 ات ـ ث   ـ ث

ملك من جد َهو َهو  ّما  ْ ملك من جد ُ ّما  ْ ُ  
ف  ف ٌسم شف   ٌسم شف

ُمنذ أن رعته السماء و وعد  ُ ْ ْ ُ
ُمنذ أن رعته السماء و وعد  ُ ْ ْ ُ
  

الشهد و الضوء  ِطمح  ْ الشهد و الضوء ُ ِطمح  ْ ُ  
وط  قاء  ال ٌلم تفسد تواصله 

ِ
ُ ْ وط ْ قاء  ال ٌلم تفسد تواصله 

ِ
ُ ْ ْ  

ٍحاور تأرخه بتأن 
ُ ٍحاور تأرخه بتأن ُ
ُ ُ  

فرد لزهوە صفحات  ٍو  ِ
فرد لزهوە صفحات ُ ٍو  ِ
ُ  

ة تمر  ل ف ُّو   ٍ
ة تمر ّ ل ف ُّو   ٍ
ّ  

ات  له صولة  الث
ٌ ات ُ له صولة  الث
ٌ ُ  

شدقون  الغة ت أي آالء  َف ّ
ٍ ِ شدقون ّ الغة ت أي آالء  َف ّ
ٍ ِ ّ  

تون الصالت  ش َو  تون الصالت ّ ش َو  ّ  
ون  عة تف ل خد أي دل َو 

ٍ ِ
ون ّ عة تف ل خد أي دل َو 

ٍ ِ
ّ  

اة  كون الح اة َو ت كون الح َو ت
 . .  

ادة   1100 ـ للوقت س
ٌ

ادة ِ ـ للوقت س
ٌ

ِ  
ل  ة الموقف  التفاص ِأتحسس مثال

َ ّ ُ ل ّ ة الموقف  التفاص ِأتحسس مثال
َ ّ ُ ّ  

اح  ل ص ّأتحسس دأبها ع الدقة  ِ
ّ َ ُ اح ّ ل ص ّأتحسس دأبها ع الدقة  ِ
ّ َ ُ ّ  

ابها تحت الشمس  س َأتابع ا َ ابها تحت الشمس ُ س َأتابع ا َ ُ  
ِو شغفها الالمحدود  التفرد 

ّ َ ِو شغفها الالمحدود  التفرد َ
ّ َ َ

  
ِعزلتها الغامضة  المساء ، 

ُ ِعزلتها الغامضة  المساء ، ُ
ُ ُ  

ث تغلق ع م ّح ُ ث تغلق ع مُ ّح ُ ُ
دة و  ِنفذي القص

َ
دة و  ِنفذي القص

َ

  ِالصوت ِالصوت 
مها ع الستارة  ِو تؤدي الظالل مراس

َ ُ مها ع الستارة ّ ِو تؤدي الظالل مراس
َ ُ ّ

  ًد اًد ا
قب  الدهشة و ال ِأشاغلها 

ّ
ِ

قب ّ الدهشة و ال ِأشاغلها 
ّ

ِ
ّ  

ل الجسد للشارع  ِح تروي تفاص َ ل الجسد للشارع َ ِح تروي تفاص َ َ  
ل  ِتحت شالل شعرها الط

ل َ ِتحت شالل شعرها الط
َ  

ُتتحسس اهتما المتواصل  ُتتحسس اهتما المتواصل ّ ّ  
سامة عابرة  اب فد  ٍف ٍ

سامة عابرة ُ اب فد  ٍف ٍ
ُ  

ضة ساعتها  ة ال ا الس َتنقر 
ِ ِ

ّ ّ ضة ساعتها ُ ة ال ا الس َتنقر 
ِ ِ

ّ ّ ُ  
ة  مش
ة ً مش
ً

ادة  ِإ أن للوقت س
ادة ّ ِإ أن للوقت س
ّ

. !. !  
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   اعداد المهندس            
  : : قول أحدهم قول أحدهم 

ة  م ح منه  ان أ  هة المانجا  حل موسم فا ان  ة ّ طفول عندما  م ح منه  ان أ  هة المانجا  حل موسم فا ان  ّ طفول عندما 

ــشاركه طعمهــا العــذب  ــت وكنــا نجلــس حولــه ل ــشاركه طعمهــا العــذب للب ــت وكنــا نجلــس حولــه ل عطينــا اللــب .... .... للب عطينــا اللــب ــان  ــان 
ـل قـشورها، كنــت أراقـب هـذا التـ أ قـوم هـو  ـل قـشورها، كنــت أراقـب هـذا التـو أ قـوم هـو  ـب منــه دون أن و ـب منــه دون أن ف الغ ف الغ

ب  ب أعلم الس   ........أعلم الس
؟ ا أ ل قشور المانجا  ؟سألته يوما لماذا تأ ا أ ل قشور المانجا    !!! !!! سألته يوما لماذا تأ

  
سامة وقال  اب سامة وقال نظر إ  اب   ::نظر إ 

لها أنت"" لها أنا ح ال تأ لها أنتآ لها أنا ح ال تأ   " ...." ....آ
ــررت األمــر  المــه  وقتهــا، و ــررت األمــر لــم أفهــم معــ  المــه  وقتهــا، و لــم أفهــم معــ 
ــــــسبها مــــــن  مــــــة ا ــــــسبها مــــــن أنهــــــا قــــــد تكــــــون عــــــادة قد مــــــة ا أنهــــــا قــــــد تكــــــون عــــــادة قد

امـــــه الـــــ عاشـــــها  طفولتـــــه بـــــ أحـــــ امـــــه الـــــ عاشـــــها  طفولتـــــه بـــــ أحـــــأ ضان ضان أ
الفقـــــــر القـــــــا وخــــــــصوصا أن طعـــــــم قــــــــشور الفقـــــــر القـــــــا وخــــــــصوصا أن طعـــــــم قــــــــشور 

ئا  س سـ ئا المانجا ل س سـ قـارن ....المانجا ل احة ال  ـ نـه  قـارن ول احة ال  ـ نـه  ول
  ..ما هو تحت تلك القشور ما هو تحت تلك القشور 

ا  ت كثــــ ــــس مــــا  ت أمــــر قــــشور المانجـــا  ا ـــس ت كثــــ ــــس مــــا  ت أمــــر قــــشور المانجـــا  ـــس
ات ب صفحات كتاب الزمن  ات ب صفحات كتاب الزمن من الذك   من الذك

هــــــــة  ـــــــة أهــــــــدا صـــــــديق  فا هــــــــة مـــــــن مــــــــدة ق ـــــــة أهــــــــدا صـــــــديق  فا مـــــــن مــــــــدة ق
دة ع لدة  ة من  دةمانجا، جلبها  كهد ع لدة  ة من    ..مانجا، جلبها  كهد

طعمهــا الــذي كنــت أمــ نفــكنــت أمــ نفــ تمتاع  اال طعمهــا الــذي ســ  تمتاع  اال ســ 
ق وأنا متجه  ق وأنا متجه ينافس شهد النحل طوال الط ينافس شهد النحل طوال الط
ـــــدأت  ـــــت  مجـــــرد أن وصــــلت الب ، و ـــــدأت إ بيــــ ـــــت  مجـــــرد أن وصــــلت الب ، و إ بيــــ
ــه  مــا تحت ــدي  عهــا و تتفجــر بــ  ــه بتقط مــا تحت ــدي  عهــا و تتفجــر بــ  بتقط
ــل أن أضــع  ، وق ــل أن أضــع مـن لــب ذهــ و عــص ملــ ، وق مـن لــب ذهــ و عــص ملــ

  ....أول قطعة منها  فأول قطعة منها  ف
ة مــــــ وقالــــــت  ــــــت ابنــــــ الــــــصغ ة مــــــ وقالــــــت  اق ــــــت ابنــــــ الــــــصغ أ أ : ": " اق

  " ...." ....أرد قطعةأرد قطعة

  .. المانجا. 
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ــــسمت ــــسمتاب  مــــن طلبهــــا وأعطيتهــــا الجــــزء الــــذي  مــــن طلبهــــا وأعطيتهــــا الجــــزء الــــذي اب
طلـــــب  ب ابـــــ  ـــــدي، عـــــ الفـــــور اقـــــ طلـــــب ـــــان ب ب ابـــــ  ـــــدي، عـــــ الفـــــور اقـــــ ـــــان ب
ـــــــــه أختـــــــــه ولحقتهمـــــــــا  ـــــــــه أختـــــــــه ولحقتهمـــــــــا مثـــــــــل مـــــــــا حـــــــــصلت عل مثـــــــــل مـــــــــا حـــــــــصلت عل
مـــــــا  مـــــــا أختهمـــــــا الثالثـــــــة تطلـــــــب حـــــــصتها تمامـــــــا  أختهمـــــــا الثالثـــــــة تطلـــــــب حـــــــصتها تمامـــــــا 

ــهــــا ــهــــاحــــصل أخ ــــالنظر إلــــيهم ،،حــــصل أخ انــــت فــــرح  ــــالنظر إلــــيهم   انــــت فــــرح   
قطــــــــــع المانجــــــــــا  مرغــــــــــون وجــــــــــوههم  قطــــــــــع المانجــــــــــا وهــــــــــم  مرغــــــــــون وجــــــــــوههم  وهــــــــــم 
ــشع مــن أعيــنهم كــشمس  ح  ــشع مــن أعيــنهم كــشمس والــسعادة والفــ ح  والــسعادة والفــ

عـد ل اح الدافئة  عـد لالص اح الدافئة  ـارد عارمـة ال الص ـارد عارمـة ال لـة شـتاء  لـة شـتاء 
    توصفتوصف

ٍو لحظـــة وجـــدت نفـــ أمـــام صـــحن خـــال ٍو لحظـــة وجـــدت نفـــ أمـــام صـــحن خـــال 
عــــــض قــــــشور المانجــــــا الــــــ مازالـــــــت  عــــــض قــــــشور المانجــــــا الــــــ مازالـــــــت إال مــــــن  إال مــــــن 
هــــة  ة مــــن فتــــات الفا هــــة عالقــــة بهــــا أجــــزاء صــــغ ة مــــن فتــــات الفا عالقــــة بهــــا أجــــزاء صــــغ

ة ةاألصل   ..األصل
التهـــام قـــشور المانجـــا دون تفكـــ إ  التهـــام قـــشور المانجـــا دون تفكـــ إ ـــدأت  ـــدأت 

لمات أ  لمات أ أن توقفت فجأة ألتذكر    ........أن توقفت فجأة ألتذكر 
ـام اتـضح  م ل تلك األ عد  ـام اتـضح  ماآلن فقط  ل تلك األ عد  عـ عـ اآلن فقط 

ارته  ع قصد  ان  ارته لماته وماذا  ع قصد  ان    ........لماته وماذا 
ــــــة  ق ــــــة اآلن فقــــــط علمــــــت أن ســــــعادة ا الحق ق اآلن فقــــــط علمــــــت أن ســــــعادة ا الحق

ـل قـشور المانجـا  ـل قـشور المانجـا لـم تكـن يومـا  أ نمــا .... .... لـم تكـن يومـا  أ نمــا و و
نــــــا ونحــــــن  ــــــة  رؤ ق نــــــا ونحــــــن انــــــت ســــــعادته الحق ــــــة  رؤ ق انــــــت ســــــعادته الحق

ل أفضل جزء منها أمامه ل أفضل جزء منها أمامهنأ   ..نأ
ــــشاهدنا ونحــــن  ــــشاهدنا ونحــــن انــــت فرحتــــه الغــــامرة وهــــو  انــــت فرحتــــه الغــــامرة وهــــو 
ــــــان  ــــــان نحــــــصل عــــــ أفــــــضل وأنــــــ وأجــــــود مــــــا  نحــــــصل عــــــ أفــــــضل وأنــــــ وأجــــــود مــــــا 

ــــــساءلت حينهــــــا . . هــــــاهــــــالينــــــا  لحظتلينــــــا  لحظتقدمــــــه إقدمــــــه إ ــــــساءلت حينهــــــا و و
ـم مـن مانجـا قـدمها لنـا أ  ع  عي  ـم مـن مانجـا قـدمها لنـا أ والدم ع  عي  والدم

مجرد قشورها ؟ ت هو  مجرد قشورها ؟وا ت هو    !!!!!!وا
ـــن  ـــذاتها ول هـــة  ـــن وأنـــا هنـــا ال أقـــصد تلـــك الفا ـــذاتها ول هـــة  وأنـــا هنـــا ال أقـــصد تلـــك الفا
ـــــــــاة  ـــــــــه  هـــــــــذە الح ـــــــــل مـــــــــا ترمــــــــز إل ـــــــــاة اقــــــــصد  ـــــــــه  هـــــــــذە الح ـــــــــل مـــــــــا ترمــــــــز إل اقــــــــصد 
تـــا أو فراشـــا أو  ـــسا أو ب تـــا أو فراشـــا أو فالمانجــا قـــد تكـــون مل ـــسا أو ب فالمانجــا قـــد تكـــون مل

ـضا ل ما، وقد تكـون أ حا أو تعل ـضا لنوما م ما، وقد تكـون أ حا أو تعل مـسة مـسة نوما م
لة ع الوجه تف أو ق لة ع الوجهحنان ع ال تف أو ق   ..حنان ع ال

مكــــــن .... .... فمانجــــــا األهــــــل ال حــــــدود لهــــــا فمانجــــــا األهــــــل ال حــــــدود لهــــــا  مكــــــن وال  وال 
م سعرها  ق م سعرها ألحد أن  ق   ........ألحد أن 

قـدرون أهلهـم  ّأنظر مـن حـو ألجـد أبنـاء ال  قـدرون أهلهـم ً ّأنظر مـن حـو ألجـد أبنـاء ال  ً

ـــــــــــأن  ـــــــــــأن حـــــــــــق القـــــــــــدر، وال يوفـــــــــــونهم حقهـــــــــــم، و حـــــــــــق القـــــــــــدر، وال يوفـــــــــــونهم حقهـــــــــــم، و

ــاة   اخــتالق  فـة األهــل  هــذە الح ــاة   اخــتالق وظ فـة األهــل  هــذە الح وظ
الــــــــــذرائع الــــــــــ مــــــــــن شــــــــــأنها أن تكــــــــــدر صــــــــــفو الــــــــــذرائع الــــــــــ مــــــــــن شــــــــــأنها أن تكــــــــــدر صــــــــــفو 

اتهم اتهمح   ..ح
هـــــم الغـــــرور حـــــ حـــــسبوا  هـــــم الغـــــرور حـــــ حـــــسبوا أرى أبنـــــاء قـــــد تمل أرى أبنـــــاء قـــــد تمل

فوقون أهلهم علما وفكرا ومنطقا فوقون أهلهم علما وفكرا ومنطقاأنهم    ..أنهم 
لمــة الــزوج أو الزوجــة   قدســون  لمــة الــزوج أو الزوجــة  أرى أبنــاء  قدســون  أرى أبنــاء 

ع األم أو األب  ل دم ع األم أو األب مقا ل دم   ..مقا
ـــــــــة  ـــــــــار رعا ـــــــــة أرى أبنـــــــــاء يهجـــــــــرون أهلهـــــــــم  د ـــــــــار رعا أرى أبنـــــــــاء يهجـــــــــرون أهلهـــــــــم  د

اء كونهم لرحمة الغ دة و اءع كونهم لرحمة الغ دة و   ..ع
قاطعون أهلهم سنوات قاطعون أهلهم سنواتأرى أبناء قد    ..أرى أبناء قد 

ا أرى أبناء يتأرى أبناء يت ا منون زوال أهلهم من هذە الدن منون زوال أهلهم من هذە الدن
س آجال س آجالعاجال ل   ..عاجال ل

  

  
  

ـــــــل ذلـــــــك و نفـــــــ  ـــــــل ذلـــــــك و نفـــــــ أرى  ـــــــان األمـــــــر ........أرى  ـــــــان األمـــــــر لـــــــو  لـــــــو 
د دب عـود  . . ييب له ثمنـا حـ  عـود  لدفعت عمري  له ثمنـا حـ  لدفعت عمري 

قه  قه الــــــزمن ألجلــــــس مـــــــع أ يومــــــا واحــــــدا أســـــــ الــــــزمن ألجلــــــس مـــــــع أ يومــــــا واحــــــدا أســـــــ
هـة المانجــا أللـتهم قــشورها  حــ فا هـة المانجــا أللـتهم قــشورها حينمـا  حــ فا حينمـا 

  ..دال عنه في له فقط أفضل ما فيهادال عنه في له فقط أفضل ما فيها
ـل القـشور أقـول ح إذا سأل لماذاح إذا سأل لماذا ـل القـشور أقـول  أحب أ  أحب أ

  ::له له 
لها أنت"" لها أنا ح ال تأ لها أنتآ لها أنا ح ال تأ   " " آ

ـاة  ـد الح ـل مـن مـازال أبـوە عـ ق ـاة إهداء إ  ـد الح ـل مـن مـازال أبـوە عـ ق إهداء إ 
ال  ه دل لمات إ قل ال ، ع أن تجد ال ه دل لمات إ قل   ، ع أن تجد ال
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ــــت لجميــــع العــــراقي  لــــة لت انــــت كف ا  ــــة العقــــدين مــــن الزمــــان مــــض ــــت لجميــــع العــــراقي قرا لــــة لت انــــت كف ا  ــــة العقــــدين مــــن الزمــــان مــــض قرا
، والـــــوطن للجميـــــع: ": "صـــــحة المقولـــــةصـــــحة المقولـــــة ، والـــــوطن للجميـــــعالـــــدين  ، نعـــــم الـــــوطن للجميـــــع، ، نعـــــم الـــــوطن للجميـــــع، ""الـــــدين 

اتـــه ـــه أحزانـــه، وخ ـــسم ف اتـــهنق ـــه أحزانـــه، وخ ـــسم ف ع آال جراحـــه .. .. نق س مـــن العدالـــة، أن نتجـــ ملـــ ّ ع آال جراحـــه ّ س مـــن العدالـــة، أن نتجـــ ملـــ ّ ّ

اتـــه عنـــدما يتعـــا حـــزن، وال نـــذوق ثمـــار خ اتـــه عنـــدما يتعـــاعنـــدما  حـــزن، وال نـــذوق ثمـــار خ لـــم تبـــق إال فـــسحة لـــم تبـــق إال فـــسحة .. .. عنـــدما 
ــــــات ، وهــــــذە الفرصــــــة  ــــــدة مــــــن االنتخا ــــــدء المرحلــــــة الجد ة عــــــ  ــــــات ، وهــــــذە الفرصــــــة قــــــص ــــــدة مــــــن االنتخا ــــــدء المرحلــــــة الجد ة عــــــ  قــــــص

ـــم  يتعـــدل ا ة ل ـــم  يتعـــدل اّاألخـــ ة ل ـــل الوجـــوە، ّاألخـــ تم أيهـــا العراقيـــون  ـــل الوجـــوە، ّلمـــسار، وقـــد اختـــ تم أيهـــا العراقيـــون  ّلمـــسار، وقـــد اختـــ

م  ـــأم أعيـــن م، وشـــاهدتم  خـــدم ـــد أن  ـــم، ووجـــوە مـــن ي ق ِّوجـــوە مـــن  م ُ ـــأم أعيـــن م، وشـــاهدتم  خـــدم ـــد أن  ـــم، ووجـــوە مـــن ي ق ِّوجـــوە مـــن  ُ

ـــــــذب، قـــــــد تفـــــــ  كثـــــــ مـــــــن  ـــــــف أن الفـــــــساد وانعـــــــدام األخـــــــالق وال ّك ـــــــذب، قـــــــد تفـــــــ  كثـــــــ مـــــــن َّ ـــــــف أن الفـــــــساد وانعـــــــدام األخـــــــالق وال ّك َّ

مـــا عرفـــه  ـــ مفاصـــل الدولـــة، والفـــساد  مـــا عرفـــه ّاألوســـاط الـــ انتخبتموهـــا و أ ـــ مفاصـــل الدولـــة، والفـــساد  ّاألوســـاط الـــ انتخبتموهـــا و أ

عـــ خـــروج ا  ، عـــ خـــروج ااألصـــفها  ، تـــدال، قـــل ذلـــك أو كـــ والفـــساد األصـــفها ء عـــن اال لـــ
ُ َّ تـــدال، قـــل ذلـــك أو كـــ والفـــساد ع ء عـــن اال لـــ
ُ َّ ع

لمــة عـــن الفـــساد . . عكــس الـــصالحعكــس الـــصالح م خمـــسون  ـــ لمــة عـــن الفـــساد وقـــد وردت  القــرآن ال م خمـــسون  ـــ وقـــد وردت  القــرآن ال
ــسان  حقــوق اإل ور والمعــا المتعلقــة  ــشمل الــ ــسان  صــيغ مختلفــة، و حقــوق اإل ور والمعــا المتعلقــة  ــشمل الــ  صــيغ مختلفــة، و
اطــــــل والنــــــصب والعــــــدوان  ال ــــــل حقــــــوق النــــــاس  قة وأ ــــــب والــــــ اطــــــل والنــــــصب والعــــــدوان التخ ال ــــــل حقــــــوق النــــــاس  قة وأ ــــــب والــــــ التخ

اع الحقوق اع الحقوقوعدم العدل وض   ..وعدم العدل وض

  نتخبوا العلمانيين إ.. أيها المتدينون . 
  لكي ُيبقوكم على قيم دينكم  
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س الخــ والـــ لــدى كثــ مـــن ّوتختــل مّوتختــل م س الخــ والـــ لــدى كثــ مـــن قــاي قــاي

عمـــــون أن إفـــــسادهم إصـــــالح،  عمـــــون أن إفـــــسادهم إصـــــالح، المفـــــسدين ف المفـــــسدين ف
الح مـــــن صـــــفات  الح مـــــن صـــــفات صـــــ حـــــ أن الـــــصالح واإل صـــــ حـــــ أن الـــــصالح واإل
، أمـــــــا الفــــــــساد واإلفـــــــساد فهمـــــــا مــــــــن  ، أمـــــــا الفــــــــساد واإلفـــــــساد فهمـــــــا مــــــــن المتقـــــــ المتقـــــــ
ا مـــــــــا  ، وكثــــــــ ا مـــــــــا صــــــــفات الفاســــــــق والمنـــــــــافق ، وكثــــــــ صــــــــفات الفاســــــــق والمنـــــــــافق
انعـــــــــــدام األخـــــــــــالق،  نــــــــــا  انعـــــــــــدام األخـــــــــــالق، كــــــــــون الفـــــــــــساد مق نــــــــــا  كــــــــــون الفـــــــــــساد مق
ة لمقاومته  ع هللا تعا حد الحرا ة لمقاومته ولذلك  ع هللا تعا حد الحرا ولذلك 

ــ ــوحما قــول عــز وحما ە، و ذلــك  قــول عــز ّة النــاس مــن  ە، و ذلــك  ّة النــاس مــن 

حــــــــــــارون هللا {{: : ّوجــــــــــــّلوجــــــــــــل حــــــــــــارون هللا ُإنمــــــــــــا جــــــــــــزاء الــــــــــــذين  ُإنمــــــــــــا جــــــــــــزاء الــــــــــــذين 

قتلـوا  سعون  األرض فـسادا أن  َّورسوله و قتلـوا ُ سعون  األرض فـسادا أن  َّورسوله و ُ

ــــــــديهم وأرجلهــــــــم مــــــــن  ــــــــصلبوا أو تقطــــــــع أ َّأو  ُ ــــــــديهم وأرجلهــــــــم مــــــــن ُ ــــــــصلبوا أو تقطــــــــع أ َّأو  ُ ُ

ٌخـــالف أو ينفـــوا مــــن األرض ذلـــك لهـــم خــــزي  ٌخـــالف أو ينفـــوا مــــن األرض ذلـــك لهـــم خــــزي ُ ُ

ا ولهــــــــــم  اآلخــــــــــرة عــــــــــذاب  ــــــــــاة الــــــــــدن ا ولهــــــــــم  اآلخــــــــــرة عــــــــــذاب ٌ الح ــــــــــاة الــــــــــدن ٌ الح

م معظ   ..}}عظ
  

قــــــــــة أن ا قــــــــــة أن اَّو الحق َّو الحق
ــــــــــشار الفــــــــــساد وانعــــــــــدام  ــــــــــشار الفــــــــــساد وانعــــــــــدام ن ن
عــــــــد ثمــــــــرة لفــــــــساد قلــــــــوب النــــــــاس  ُّاألخــــــــالق  عــــــــد ثمــــــــرة لفــــــــساد قلــــــــوب النــــــــاس ُ ُّاألخــــــــالق  ُ

ــــــــــة وســــــــــوء أعمــــــــــالهم، ألن  ــــــــــة وســــــــــوء أعمــــــــــالهم، ألن ّوعقائــــــــــدهم الدي ّوعقائــــــــــدهم الدي

ــــــــــــــــش إ تقــــــــــــــــص المــــــــــــــــواطن   ــــــــــــــــشارە  ــــــــــــــــش إ تقــــــــــــــــص المــــــــــــــــواطن  ُان ــــــــــــــــشارە  ُان

ما  مــة ال ســ ــاة حــرة ك حقــه  ح ــة  ّالمطال ما ُ مــة ال ســ ــاة حــرة ك حقــه  ح ــة  ّالمطال ُ

ــــت  ســــة تهـــدد ثوا أننـــا نواجــــه اآلن هجمـــة 
ــــت ّ ســــة تهـــدد ثوا أننـــا نواجــــه اآلن هجمـــة 
ّ

اتــــــه اتــــــهالمجتمــــــع وأخالق مــــــن خــــــالل احــــــتالل مــــــن خــــــالل احــــــتالل .. .. المجتمــــــع وأخالق
ـــد أال دام خمـــس ســـنودام خمـــس ســـنو ـــة ت ات، وقـــوى ظالم

ـــد أال ُ ـــة ت ات، وقـــوى ظالم
ُ

لدا اسمه العراق لدا اسمه العراقترى ع خارطة العالم    ..ترى ع خارطة العالم 
  

مقــدرات  لهــون  ك مــن  جــب أال نــ مقــدرات ّومــن ثــم  لهــون  ك مــن  جــب أال نــ ّومــن ثــم 

ـــــشاؤون،  فعلـــــون مـــــا  ـــــا  ـــــشاؤون، ُأخالقنـــــا ومثلنـــــا العل فعلـــــون مـــــا  ـــــا  ُأخالقنـــــا ومثلنـــــا العل

قـــــــة المــــــــال العــــــــام،  قـــــــة المــــــــال العــــــــام، ّفمـــــــنهم مــــــــن يتفــــــــ   ّفمـــــــنهم مــــــــن يتفــــــــ  

ـــــد  ـــــاألعراف والتقال عبثـــــون  ـــــد وهـــــؤالء الـــــذين  ـــــاألعراف والتقال عبثـــــون  وهـــــؤالء الـــــذين 
مارســــــــها أصـــــــــحاب القـــــــــو م الـــــــــ  مارســــــــها أصـــــــــحاب القـــــــــوُو القــــــــ م الـــــــــ  ة ة ُو القــــــــ

ــــــــة مــــــــن إرهــــــــاب الــــــــصوت العــــــــا عــــــــ  ــــــــة مــــــــن إرهــــــــاب الــــــــصوت العــــــــا عــــــــ الماد الماد
ة عـــــة والمعـــــا الـــــسام م الرف ةأصـــــحاب القـــــ عـــــة والمعـــــا الـــــسام م الرف . . أصـــــحاب القـــــ

ث إ  ــهــــــــــذا افتقــــــــــد النـــــــــــاس متعــــــــــة الحـــــــــــد ث إ ُو ــهــــــــــذا افتقــــــــــد النـــــــــــاس متعــــــــــة الحـــــــــــد ُو

عض فــسوء األدب أو التجــ عــ  عض فــسوء األدب أو التجــ عــ ّعــضهم الــ ّعــضهم الــ

ــــــــــــة الجعجعــــــــــــة  علــــــــــــو الــــــــــــصوت ومل ــــــــــــة الجعجعــــــــــــة اآلخــــــــــــر  علــــــــــــو الــــــــــــصوت ومل اآلخــــــــــــر 
ن  القــول والــدفاع عــن  ن  القــول والــدفاع عــن حجــب حــق اآلخــ حجــب حــق اآلخــ
أنفــــــــــــسهم اعتمــــــــــــادا عــــــــــــ إرهــــــــــــاب الــــــــــــصوت أنفــــــــــــسهم اعتمــــــــــــادا عــــــــــــ إرهــــــــــــاب الــــــــــــصوت 

طـــــــــــالق اللـــــــــــ طـــــــــــالق اللـــــــــــو ـــــــــــدي أو و مـــــــــــا رفـــــــــــع األ ـــــــــــدي أو سان أو ر مـــــــــــا رفـــــــــــع األ سان أو ر
قطــع األرزاق ــد  قطــع األرزاقالتهد ــد  ولعــل أســوأ الخــصال ولعــل أســوأ الخــصال . . التهد

ت ب الناس  مجتمعنا العـرا  ت ب الناس  مجتمعنا العـرا ال اس ال اس
ـــسان عـــن  اإل ـــذب ألنهـــا تنحـــرف  ـــسان عـــن  آفـــة ال اإل ـــذب ألنهـــا تنحـــرف   آفـــة ال
ـــل  م ـــل فطرتــه الــ فطـــرە هللا عليهــا، وتجعلــه  م فطرتــه الــ فطـــرە هللا عليهــا، وتجعلــه 

ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــاءإ النفــــــــــــــــاق وال ـــــــــــــــــذابون . . إ النفــــــــــــــــاق وال ـــــــــــــــــذابون وهــــــــــــــــؤالء ال وهــــــــــــــــؤالء ال
قـــــة أن  ـــــذب كحرفـــــة، و الحق مارســــون ال قـــــة أن ُ ـــــذب كحرفـــــة، و الحق مارســــون ال ُ

ـــــــل  وفـــــــساد، وذلـــــــك  ـــــــذب هـــــــو أصـــــــل  ـــــــل  وفـــــــساد، وذلـــــــك ال ـــــــذب هـــــــو أصـــــــل  ال
ـــــتج  ـــــث نتائجـــــه، ألنـــــه ي ـــــه، وخ ُلـــــسوء عواق ـــــتج َّ ـــــث نتائجـــــه، ألنـــــه ي ـــــه، وخ ُلـــــسوء عواق َّ

غـــــــــــضاء تـــــــــــؤدي إ العـــــــــــداوة،  غـــــــــــضاء، وال غـــــــــــضاء تـــــــــــؤدي إ العـــــــــــداوة، ال غـــــــــــضاء، وال ال
ة، وقـد  س مـع العـداوة أمـن أو راحـة نفـس ة، وقـد ٌول س مـع العـداوة أمـن أو راحـة نفـس ٌول

ت المــــصالح  ــــش ت المــــصالح أســــهمت هــــذە الخــــصلة   ــــش أســــهمت هــــذە الخــــصلة  
ـــــــــــــأن حـــــــــــــال  قـــــــــــــوت النـــــــــــــاس، و تفراد  َّواال ـــــــــــــأن حـــــــــــــال ســـــــــــــ قـــــــــــــوت النـــــــــــــاس، و تفراد  َّواال ســـــــــــــ

ــــم األعــــ قــــول أنــــا ر ــــم األعــــّصــــاحبها  قــــول أنــــا ر قــــة .. .. ّصــــاحبها  قــــة والحق والحق
َّ ال تخـــــــــ عـــــــــ أحـــــــــد أن المـــــــــوازن قـــــــــد َّ ال تخـــــــــ عـــــــــ أحـــــــــد أن المـــــــــوازن قـــــــــد الــــــــالــــــــ

ت، فالجـــــــار يـــــــؤذي جـــــــارە، واألمانــــــــة  ت، فالجـــــــار يـــــــؤذي جـــــــارە، واألمانــــــــة اضـــــــط اضـــــــط
ضـــــــــــاعت بـــــــــــ النـــــــــــاس، والمراوغـــــــــــة راجـــــــــــت ضـــــــــــاعت بـــــــــــ النـــــــــــاس، والمراوغـــــــــــة راجـــــــــــت 
م  ــل القــ ا فــاق  متــاع الــدن م ســوقها، والتعلــق  ــل القــ ا فــاق  متــاع الــدن ســوقها، والتعلــق 
حت أرصــــــــدة  ، فأصــــــــ ــــــــ حت أرصــــــــدة عنــــــــد كثــــــــ مــــــــن ال ، فأصــــــــ ــــــــ عنــــــــد كثــــــــ مــــــــن ال

لمات الحق د  نا عن ترد البنوك تغن
لمات الحقُ د  نا عن ترد البنوك تغن
ُ

..  
  

ـــــــــة  ان المــــــــدن الغن ــــــــستمر ســـــــــ عقــــــــل أن  ّال  ـــــــــة ُ ان المــــــــدن الغن ــــــــستمر ســـــــــ عقــــــــل أن  ّال  ُ

ش ــــــــالبــــــــالب ة، عــــــــ العــــــــ ــــــــ العمــــــــارة وال ش ول  ة، عــــــــ العــــــــ ــــــــ العمــــــــارة وال ول 
ــــــــار الـــــــــنفط الـــــــــ  ات آ ـــــــــة، وخـــــــــ ــــــــار الـــــــــنفط الـــــــــ ُحالــــــــة مزر ات آ ـــــــــة، وخـــــــــ ُحالــــــــة مزر

قتهـا عـ قـدم  قتهـا عـ قـدم ٍتجري تحت أقـدامهم، يـتم  ٍتجري تحت أقـدامهم، يـتم 
ــة مختلفــة ومنهــا مظلــة  ــة مختلفــة ومنهــا مظلــة ُوســاق، وتحــت أغط ُوســاق، وتحــت أغط

  ..الدينالدين
م،  كــــــوا ديــــــن م أن ت ـــــد العلمــــــانيون مـــــن م، ُال ي كــــــوا ديــــــن م أن ت ـــــد العلمــــــانيون مـــــن ُال ي

كون الدين  دون أن  نما ي كون الدين و دون أن  نما ي سود .. .. و سود وأن  وأن 
اتنـــــــا األر اتنـــــــا األرالعدالـــــــة  ح ــــــــأن العدالـــــــة  ح ة، ولنتـــــــذكر  ــــــــأن َّضـــــــ ة، ولنتـــــــذكر  َّضـــــــ

اة  مزرعة اآلخرة اة  مزرعة اآلخرةالح   ..الح



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

  
  

    
  
اسة  إنإن ــــد للــــس اسةالموازنــــة  التعبــــ األ ــــد للــــس ة   الموازنــــة  التعبــــ األ ة االقتــــصاد ــــة ––االقتــــصاد ــــة  االجتماع  االجتماع

ة اس ةوالس اس طرة عـ   للدولة ف تعكـس أهـداف وتوجهـات القـوىللدولة ف تعكـس أهـداف وتوجهـات القـوى  والس طرة عـ المـس المـس
ـد الـسلطة و الـضامن ـد الـسلطة و الـضامنمقال ـه ومـن خـالل  مقال ـذ تلـك التوجهـات وعل ـه ومـن خـالللتنف ـذ تلـك التوجهـات وعل   لتنف

ـة  سـواءسـواء  22002211  نةنةمفردات موازمفردات مواز ف ـةمـن نفقـات عامـة وايـرادات أو عجـز وك ف   مـن نفقـات عامـة وايـرادات أو عجـز وك
عـة وأهـداف الـسلطة لهـا تـؤ ا طب لـه  عـة وأهـداف الـسلطةتم لهـا تـؤ ا طب لـه  مـة منـذ  تم مـة منـذالحا   ومـاومـا  22000033  الحا

ة اسات االقتـصاد ةتالهـا مـن سـنوات قـادت الـس اسات االقتـصاد اراتهـا المعتمـدة مـن   تالهـا مـن سـنوات قـادت الـس اراتهـا المعتمـدة مـن وخ وخ
ل السلطة ا ل السلطة اق ـة المـستدامة  ق ـسقة للتنم اب الخطط الم ـة المـستدامةغ ـسقة للتنم اب الخطط الم ـة   غ ـة عـ خلف عـ خلف

مـااألزمـة العامـة  الـاألزمـة العامـة  الـ مـاالد،  ـة لالقتـصاد  الد،  ي ل الب ـة لالقتـصادأدت ا تعمـق المـشا ي ل الب   أدت ا تعمـق المـشا
ة المعتمدة ع ة ال ة المعتمدةالعرا وسمته االحاد ع ة ال ل   العرا وسمته االحاد ـش ل ع عوائـد الـنفط والـ  ـش ع عوائـد الـنفط والـ 

،   منمن  ((%%6600))  إيرادات النفط وإيرادات النفط و  منمن  ((%%9933))  حواحوا ، الناتج المحـ االجمـا الناتج المحـ االجمـا
مــوازاة ذلــك مــوازاة ذلــكو ــة  و ــةــسجل انحــسارا واضــحا لإليــرادات الزراع ة   ــسجل انحــسارا واضــحا لإليــرادات الزراع ة والــصناع والــصناع

ـة منهـ ل ـة منهـوالتح ل ـةوالتح ـةا خاصـة والخدم ـة  النـاتج المحـ االجمـا  ا خاصـة والخدم ـة  النـاتج المحـ االجمـااالنتاج   االنتاج
حدود سهم  حدودوال  سهم    ..((%%77))  وال 

  
ـة   نراهـانراهـا  22002211  النظـر ا موازنـةالنظـر ا موازنـة  وعنـدوعنـد د ـة تقل د تقل

ــساخ لهــن فــ قاتها أو است ــساخ لهــن فــكــسا قاتها أو است   موازنــةموازنــة  كــسا
نـــود  ابــوابابــواب)) نـــودو فـــاءة   الال  ((  و ش عــن ال فـــاءة تفــ ش عــن ال تفــ

ـــــل  تـــــوزع ة  ـــــل  تـــــوزعاالقتـــــصاد ة  ايراداتهـــــا عــــــ ايراداتهـــــا عــــــ   االقتـــــصاد
  ..لموازنـةلموازنـةعـ اعـ ا  الـدوائر والـوزارات المعتمـدةالـدوائر والـوزارات المعتمـدة

ــــــة أداء تلــــــك   مــــــامــــــا ف س لهــــــا بــــــرامج وك ــــــة أداء تلــــــك لــــــ ف س لهــــــا بــــــرامج وك لــــــ
هـا عـ المـواطن ومـا   الوارداتالواردات هـا عـ المـواطن ومـا وما مدى تأث وما مدى تأث

اســها عــ   تقدمــهتقدمــه التــا انع اســها عــ مــن خــدمات و التــا انع مــن خــدمات و
  ..االقتصاد العرا والرفاە االجتمااالقتصاد العرا والرفاە االجتما  عمومعموم

ــة   انهــاانهــا ــة موازنــة توزع    و صــفة ثابتــة  و صــفة ثابتــة ––موازنــة توزع
انت جميـع الموازنـات ما  انت جميـع الموازنـاتاالقتصاد العرا  ما    االقتصاد العرا 

ـالعجز ـالعجزاتـصفت  أن هـذە أن هـذە   مـامـا  ((التخطـالتخطـ))  اتـصفت 
ــ  ((الفجــوةالفجــوة))  الموازنــة عجزهــاالموازنــة عجزهــا ــأ والمعــول والمعــول   أ

اض الــداخ اض الــداخعــ ســدە مــن االقــ والخــار والخــار   عــ ســدە مــن االقــ
ـــــش ـــــشوخــــالل هـــــذە الـــــسنة، والـــــدالئل  ا ا   وخــــالل هـــــذە الـــــسنة، والـــــدالئل 

دە سيق ب ما ت دەالت سيق ب ما ت ضاء  الورقةالورقة))  الت ضاءالب   وو  ((الب
الموازنة وأبوابها ت  َما ث ُ
الموازنة وأبوابها ت  َما ث ُ

::--    
ـل الـنفط  سـعرسـعر ـل الـنفطبرم والتـصدير والتـصدير   دوالردوالر  ((4455))  برم

ـــا مـــن   مليـــونمليـــون  2255..33  معـــدلمعـــدل ـــل يوم ـــا مـــن برم ـــل يوم برم
م  ألفألف225500  ضمنهاضمنها ل من االقل مبرم ل من االقل   ..برم
ـ  وسعروسعر ـف الدوالر    ..ديناردينار  11445500  ف الدوالر 

ات االخرى  أماأما ات االخرىالمؤ     --::  المؤ

   2021بين موازنة . 
  والورقة البيضاء         
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نمـا   ترليـونترليـون  115599..9933  ==عامـةعامـة  ايـراداتايـرادات نمـا دينـار ب دينـار ب
دينـار والـواردات دينـار والـواردات   ترليـونترليـون  7733  ايـرادات الـنفطايـرادات الـنفط

ـــة ـــةغـــ النفط دينـــار دينـــار   ترليـــونترليـــون  ((114499..2200))  غـــ النفط
  ..ديناردينار  ترليونترليون  ((220066..116644))  والنفقات العامةوالنفقات العامة

ة   ترليــونترليــون  ((445500..113366))  منهــامنهــا ل ــشغ ة دينــار  ل ــشغ دينــار 
ـاح))  ––  ((ديـونديـون  خدمةخدمة))  ضمنهاضمنها ـاحأر   والنفقـاتوالنفقـات  ((أر

ثمارة ثمارةساال ـذلك   ترليونترليون  ((775555..2277))  ساال ـذلك دينار و دينار و
ثمارة ة ا اال ل ـشغ ة ال ثمارةســس ة ا اال ل ـشغ ة ال مـن اجمـا مـن اجمـا   ســس

ة   وو  ((%%1177اا  %%8833))  الموازنةالموازنة ة متدن ة س ة متدن س
ثمار ة لالس س ثمارال ة لالس س   ..ال

ـــــ   غـــــغـــــ ـــــة  أ ـــــ أن موازنـــــة العـــــراق الحال ـــــة  أ أن موازنـــــة العـــــراق الحال
ـل الـدول   ةةموازنموازن ـ مـن  ة أي أ ـل الـدول عد السعود ـ مـن  ة أي أ عد السعود

ة ةالع ة  الع اق ةال اق   ..ال
ـار  ((4499))  عجزهـاعجزهـا  وانوان ـارمل دوالر هـو األعـ  دوالر هـو األعـ    مل

قة قةـــل الموازنــــات الــــسا وكــــذلك  الــــدول وكــــذلك  الــــدول   ـــل الموازنــــات الــــسا
ة ةالع   ..  الع
ــــــة   وهـــــذاوهـــــذا ـــــادة المديون ـــــا مــــــع ز ــــــة يـــــؤثر طرد ـــــادة المديون ـــــا مــــــع ز يـــــؤثر طرد

ـــة ـــةالداخل ـــة ممـــا يـــؤدي ا تـــدم   الداخل ـــة ممـــا يـــؤدي ا تـــدم والخارج والخارج
العـــــــــرا وارتهانـــــــــه للبنــــــــــوك العـــــــــرا وارتهانـــــــــه للبنــــــــــوك   االقتـــــــــصاداالقتـــــــــصاد

ـة والمنظمـات األاأل  والمـصارفوالمـصارف ـة والداخل ـة والمنظمـات جن ـة والداخل جن
ة ةالمال ة  المال ةالدول   ..الدول

ى ىلــ مــاذا وضــع صــندوق النقــد الــدو مــن مــاذا وضــع صــندوق النقــد الــدو مــن   لــ
العـــراق اثنـــاء المفاوضـــات مـــع العـــراق اثنـــاء المفاوضـــات مـــع   وط عـــوط عـــ
ـــة   االحــتاللاالحــتالل ـــة والممثـــل مـــع المنظمـــات الدول والممثـــل مـــع المنظمـــات الدول

ة ةالرأسمال   ((ارسارس  نادينادي))    الرأسمال
  

ان   القــــــضاءالقــــــضاء  ..11 ان عــــــ العجـــــــز  مـــــــ عــــــ العجـــــــز  مـــــــ
    --::المدفوعات من خاللالمدفوعات من خالل

  مة الدينار العرا  خفضخفض مة الدينار العراق   ق
  ف األجن  ءءالغاالغا ة ع ال ف األجنالرقا ة ع ال   الرقا
  ـة حــرة دون   الـسالـس ـة حــرة دون لعمـل سـوق تجار لعمـل سـوق تجار

ب برق   رق
  قة  الغاءالغاء ة السا قةاالتفاقات التنافس ة السا   االتفاقات التنافس
افحة التضخم  ومنومن  ..22 افحة التضخمأجل م   --::  أجل م

  ــــادة   الـــضغطالـــضغط ــــادة عـــ االنفـــاق العـــام وز عـــ االنفـــاق العـــام وز
ائب ورفع ائب ورفعال عار  ال عارساال   ساال

  أسعار الفائدةأسعار الفائدة  زادةزادة  
  أسعار الطاقةأسعار الطاقة  وزادةوزادة  
ثمار  ــشجيعــشجيع  ..33 ثمارســـاال ئـــة   رغـــمرغـــم))ســـاال ئـــة أن ب أن ب

  --::ههالعراق طاردة لالعراق طاردة ل
  ـة خاصـة  اعطـاءاعطـاء ــا  ـة خاصـةمزا ــا    كرفـعكرفـع))  مزا

ة مرك ةالتعرفة ال مرك   ((التعرفة ال
  ــــــاح ا   ضـــــمانضـــــمان ــــــل األر ـــــة تح ــــــاح ا ح ــــــل األر ـــــة تح ح

  الخارجالخارج
  ة ةحما وعات الخاصة  حما وعات الخاصةالم   الم
  م متحج ا  تحج ادور الدولة اقتصاد   دور الدولة اقتصاد

ـة  هـذەهـذە ال وط تـدفع العـراق ا النيولي ـةالـ ال وط تـدفع العـراق ا النيولي   الـ
ــة عــام ال نتهــا الــدول اال ــة عــاممالــ ت ال نتهــا الــدول اال   مم11994477  مالــ ت

ة س جمع ةعند تأس س جمع   برئاسةبرئاسة  (( ليوان ليوان  مونمون))  عند تأس
كـة والـ دعـت ا ـك ورو كـة والـ دعـت ااالقتـصادي ها ـك ورو   االقتـصادي ها

ــة   وتهجمـتوتهجمـت  ..عولمـة اقتـصاد العــالمعولمـة اقتـصاد العــالم ــة الجمع الجمع
ة وقتها ا ه واال ة وقتهاشع ال ا ه واال   ..شع ال

وط غايتهـــــا افـــــراغ مفهـــــوم   ـــــلـــــل وط غايتهـــــا افـــــراغ مفهـــــوم تلـــــك الـــــ تلـــــك الـــــ
ـة ـةالتنم ة مـن محتواهـا االجتمـا   التنم ة مـن محتواهـا االجتمـا االقتـصاد االقتـصاد

ــل ــلوتح اقتــصاد العــراق ا اقتــصاد الــسوق اقتــصاد العــراق ا اقتــصاد الــسوق   وتح
منــة عــ صـــناعة   ومحاولــةومحاولــة  ..المنفلــتالمنفلــت منــة عــ صـــناعة اله اله

تحـــــت رحمـــــة تحـــــت رحمـــــة     العـــــراق ووضـــــعه  العـــــراق ووضـــــعهالـــــنفطالـــــنفط
ـار ـة واعت ك ات اال ـارمال ـة واعت ك ات اال ـة   مال ات العراق ـة الـ ات العراق الـ

ــــــة ــــــةغــــــ كفــــــوءة واالجن فــــــاءة   غــــــ كفــــــوءة واالجن ال ــــــسم  فــــــاءة ت ال ــــــسم  ت
ـن ـة ل ـا العال ـنوالتكنولوج ـة ل ـا العال العامـل العـرا لـم العامـل العـرا لـم   والتكنولوج

ا استفد من تلك التكنولوج وكـذلك الـدعوة وكـذلك الـدعوة   ستفد من تلك التكنولوج
  ..ا التحرر االقتصاديا التحرر االقتصادي

خــالل مــا تقــدم لــنمعن النظــر  أرقــام خــالل مــا تقــدم لــنمعن النظــر  أرقــام   ومــنومــن
ة   انخفـــــاضانخفـــــاض  ::ىىفـــــفـــــ  الموازنـــــةالموازنـــــة ة ــــــس ــــــس

ة ا ـــــــس ثمارة  ـــــــصات اال التخص
ً

ة اســـــــ ـــــــس ثمارة  ـــــــصات اال التخص
ً

  ســـــــ
ـدحض دعـوى المـسؤول ة وهذا  ل شغ ـدحض دعـوى المـسؤولال ة وهذا  ل شغ   ال

طـــــــت  ـــــــث ه ر االقتـــــــصاد وتنميتـــــــه ح طـــــــت بتطـــــــ ـــــــث ه ر االقتـــــــصاد وتنميتـــــــه ح بتطـــــــ
ة ــس ةال ــس قة   ال ثمارة عــن الــسنوات الــسا قة ســاال ثمارة عــن الــسنوات الــسا ســاال

ــع  رغمرغم انت ر عد أن  ــعقلتها ا الخمس  انت ر عد أن    ..قلتها ا الخمس 
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ــار  ((225555..3333))  خـصص للــصناعةخـصص للــصناعة  لقـدلقـد ــارمل   مل
ــار  ((446600..4433))  دينــار والزراعــةدينــار والزراعــة ــارمل     دينــاردينــار  مل

ــــــــة ــــــــةحــــــــ مــــــــا خــــــــصص لألوقــــــــاف الدي   حــــــــ مــــــــا خــــــــصص لألوقــــــــاف الدي
ــار  ((113377..119966)) ــارمل عــ مــا خــصص   مل عــ مــا خــصص دينــار  دينــار 

عـادل عـادللألوقـاف  الـصناعة وأرعـة الـصناعة وأرعـة   أضـعافأضـعاف  66  لألوقـاف 
أنها تمتلـك مـوارد أنها تمتلـك مـوارد   أضعاف الزراعة مع العلمأضعاف الزراعة مع العلم

ة ةذات   ..ذات
ـصات الزراعـة والـصناعة تعـادل  وانوان ـصات الزراعـة والـصناعة تعـادلتخص   تخص

ـــاأللف مـــن الموازنـــة العامـــة ـــاأللف مـــن الموازنـــة العامـــة   ثالثـــةثالثـــة  33%%..00
  االهمــــال المتعمــــد لــــركناالهمــــال المتعمــــد لــــركن  وهــــذا يــــؤ اوهــــذا يــــؤ ا

ـــــار   أساســـــي  اقتـــــصادأساســـــي  اقتـــــصاد ـــــار العـــــراق فـــــال اعت العـــــراق فـــــال اعت
دون الزراعة ة  دون الزراعةللتنم ة    ..والصناعةوالصناعة  للتنم

ة   المــستلزماتالمــستلزمات))  عــن الهــدر عــن الهــدر   أمــاأمــا ة الــسلع الــسلع
والرئاســـات الــــثالث والرئاســـات الــــثالث   للــــوزاراتللــــوزارات  ((والخدمـــةوالخدمـــة

دينـار وهـذا دينـار وهـذا   ترليـونترليـون  ((331133..2211))  خـصص لهـاخـصص لهـا
ــــ ا وأ ـــــة ســـــور ان ــــعــــادل ضـــــعف م ا وأ ـــــة ســـــور ان مـــــن مـــــن   عــــادل ضـــــعف م

ة األردن ان ة األردنم ان   ..م
  لغـتلغـت  فقـدفقـد  22002211  الـديون  موازنـةالـديون  موازنـة  وعـنوعـن

ــــصات   ترليــــونترليــــون  ((333399..4433)) ــــصات دينــــار وتخص دينــــار وتخص
ص اخـ صـات ال اخـ دينـار أي مـا دينـار أي مـا   ترليـونترليـون  ((1133))  ـات ال

  الموازنةالموازنة  منمن  %%88  عادلعادل
ف فوالـ عــادل ثمـن  والـ ـذير  عــادل ثمـنوالهـدر والت ـذير    88//11  والهـدر والت
  ..الموازنةالموازنة  ايراداتايرادات

ناء ناءو ضاء أدرج   و ضاء أدرج ع ما جاء  الورقة الب   ع ما جاء  الورقة الب
اتهــا   بيـعبيـع  ((4477))  المـادةالمـادة اتهــا أصـول الـوزارات و أصـول الـوزارات و

مـا فيهـا مـا فيهـاالعامـة  نفط و المقدمــة نفط و المقدمــة ـات الــات الـ  العامـة 
غــ أن مجلــس النــواب رفــض غــ أن مجلــس النــواب رفــض   منهـا المــصامنهـا المــصا

ـــل   هـــذە المـــادة والـــهـــذە المـــادة والـــ َلـــو صـــوت لهـــا لبيـــع  ِّ ـــل ُ َلـــو صـــوت لهـــا لبيـــع  ِّ ُ

عمـــــال أجـــــراء عنـــــد عمـــــال أجـــــراء عنـــــد   العـــــراق ونحـــــن نـــــصبحالعـــــراق ونحـــــن نـــــصبح
  ..األجانباألجانب

طاقـــــة   لقـــــدلقـــــد ـــــصات ال ض تخص طاقـــــة تـــــم تخفـــــ ـــــصات ال ض تخص تـــــم تخفـــــ
ــة ا ــة االتم ــار  ((779944))  التم ــارمل عــد أن   مل عــد أن دينــار  دينــار 

ار  ((11550000))  انتانت ارمل   22001199  دينار  موازنةدينار  موازنة  مل
ـصات ـصاتوتخص   ((554488))  تعـادلتعـادل  22002211  سـنةسـنة  وتخص

  1155  دوالر فتكون حصة الفرد العرادوالر فتكون حصة الفرد العرا  مليونمليون
ا  ألفألف  ((2222))  دوالردوالر ادينار سن   ..دينار سن

ص  انان اخ ات ال صات ل دفع كتخص صما  اخ ات ال صات ل دفع كتخص   ما 
عـادل حـصة  ترليـونترليـون  1133 عـادل حـصةدينـار وهــذا    1122  دينـار وهــذا 
ـة))  مجتمعـةمجتمعـة  وزارةوزارة ـةت م عـا وصـحة   ت م عـا وصـحة وتعلـ وتعلـ

ط طوزراعـــة وصـــناعة وتخطـــ ــــة   وزراعـــة وصـــناعة وتخطـــ ــــة ومـــوارد مائ ومـــوارد مائ
اب وهجرة اب وهجرةوعدل وثقافة وش   ((وعدل وثقافة وش

اسات  اا  ومـــاذاومـــاذا جـــة هــــذە الــــس اسات  نــــت ن جـــة هــــذە الــــس نــــت ن
  العراق؟العراق؟

ة واسعة  طالةطالة  ..11 ة واسعةجماه   جماه
ات وتمــــايز   تفــــاوتتفــــاوت  ..22 ــــــــع الخــــ ات وتمــــايز  توز ــــــــع الخــــ  توز

  فاحشفاحش
ة  وهنوهن  ..33 ة اداء الحكومة الوطن    اداء الحكومة الوطن
  تمعدال النمو االقتصاديتمعدال النمو االقتصادي  تراجعتراجع  ..44
ك  ..55 كتف ة  تف ة االجتماع ة الب ة االجتماع    الب

ــاع  ثــمثــم قتنا  ات لــدان الــ ســ ــاعننظــر ا ال قتنا  ات لــدان الــ ســ   ننظــر ا ال
ـــت))  وصـــفة صـــندوق النقـــد الـــدووصـــفة صـــندوق النقـــد الـــدو ب ـــتالت ب   الت

ــف ال ــف الوالتك ــث  ((هـــهـــوالتك ــثح ـــدأ الـــصندوق   ح ـــدأ الـــصندوق ي ي
ـت أي  مهمتـه االومهمتـه االو ب ـت أيالت ب تحقيـق اسـتقرار تحقيـق اسـتقرار   الت

ة أي سعرها ة أي سعرهاالعملة المحل ة للـدوالر  العملة المحل س ة للـدوالرال س   ال
عــــا)) عــــاط ف العملــــة   ط ض ســــعر  ف العملــــة عــــد تخفــــ ض ســــعر  عــــد تخفــــ

ة ةالوطن استقرار الوضع الما عـ حـد استقرار الوضع الما عـ حـد   اياي  ((الوطن
الـدعم الـدعم   ازالـةازالـة))  واالجـراءات مـارة الـذكرواالجـراءات مـارة الـذكر  زعمهـمزعمهـم

ة ـــة والـــصح م ةالحكـــو للخـــدمات التعل ـــة والـــصح م   الحكـــو للخـــدمات التعل
هــاوالخدموالخدم ـة وغ طاقـة التم هــاـة وال ـة وغ طاقـة التم   ثــمثــم  ((ـة وال

ف للوضع ف أي التك ة التكي ف للوضعالخطوة التال ف أي التك ة التكي   الخطوة التال
ة ق التنم د ووضع االقتصاد ع ط ةالجد ق التنم د ووضع االقتصاد ع ط   الجد

ــــع  ــــــــل مــــــــشار عطــــــــاء قــــــــروض وتم ــــــــة ب ــــع الذات ــــــــل مــــــــشار عطــــــــاء قــــــــروض وتم ــــــــة ب الذات
م   معينــةمعينــة م خــارج قطــاع الدولــة مــن أجــل تعمــ خــارج قطــاع الدولــة مــن أجــل تعمــ

االنتــــــاج الرأســــــما  االقتــــــصاد االنتــــــاج الرأســــــما  االقتــــــصاد   اســـــلوباســـــلوب
طرة الدولـــــــة عـــــــ   العــــــالالعــــــال طرة الدولـــــــة عـــــــ أي إزالـــــــة ســــــ أي إزالـــــــة ســــــ

ات متعـــددة   اداداالقتــصاالقتــص ات متعـــددة واالنفتــاح عــ الــ واالنفتــاح عــ الــ
ة س ةالج س     ..الج

ا عـام  فـفـ ـس ا عـامإندون ـس صــندوق صــندوق   اجـاجـ  11997777  إندون
تدانة رغــم ان   عــعــ  ((ســوهارتوســوهارتو))  النقــدالنقــد تدانة رغــم ان ســاال ســاال
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حاجــة ا لــم تكــن  ــس حاجــةإندون ا لــم تكــن  ــس ا ذلــك لوجــود ا ذلــك لوجــود   إندون
ة فتـدفقت رؤوس ة فتـدفقت رؤوسمـدخرات كبـ األمـوال ا األمـوال ا   مـدخرات كبـ
ـ   الداخل وجـردت البنـك المركـزيالداخل وجـردت البنـك المركـزي ـ اإلندون اإلندون

ــــــة م م  ــــــةمــــــن قدرتــــــه عـــــــ الــــــتح م م    النقـــــــدالنقـــــــد  مــــــن قدرتــــــه عـــــــ الــــــتح
ــة مــة العملــة المحل ــةالمتــداول فخفــضت ق مــة العملــة المحل   المتــداول فخفــضت ق

عـــد  7700%% عـــدو تقرار   و ع اال ــــام تزعـــ تقرار ســــعـــدة أ ع اال ــــام تزعـــ ســــعـــدة أ
مــا مــاالــداخ  ــة  الــداخ  ــة االجتماع كـــت الب ــةتف ــة االجتماع كـــت الب   ..تف

عـد   وحـدثوحـدث ـا والفلبـ  ء  مال عـد نفـس الـ ـا والفلبـ  ء  مال نفـس الـ
ات   انان الــــــديون وعجــــــزت الــــــ ات اغرقــــــت  الــــــديون وعجــــــزت الــــــ اغرقــــــت 

ـــة عـــن ـــة عـــنالمحل ســـداد ديونهـــا عقـــب انتعـــاش ســـداد ديونهـــا عقـــب انتعـــاش   المحل
ثمرون   اقتـــــصادي زائـــــفاقتـــــصادي زائـــــف ـــــسحب المـــــس ثمرون ل ـــــسحب المـــــس ل
عــــد تزعــــ عــــد تزعــــأمـــوالهم  اقتــــصاد تلــــك   ععأمـــوالهم  اقتــــصاد تلــــك ثقــــتهم  ثقــــتهم 

مــــة ط الق لــــدان لتهــــ مــــةال ط الق لــــدان لتهــــ ة لألســــهم   ال ة لألســــهم الــــسوق الــــسوق
ــس ــة وحــدث مــا  ــسالمال ــة وحــدث مــا    النمــورالنمــور))  أزمــةأزمــة  المال

ة ةاآلسي   ..  ((اآلسي
  

ـــة  وكـــذاوكـــذا ن ـــا الالت ـــة دول أم ن ـــا الالت ـــل))   دول أم از ـــلال از   ,,ال
ك، ك،المكـس ، شـ  المكـس ، شـاألرجنتـ ـات     ((األرجنتـ ن ـات ثمان ن ثمان

ـــة ـــث زادت مديون ـــةالقـــرن المـــا ح ـــث زادت مديون هـــذە هـــذە   القـــرن المـــا ح
طالــة ا ة ال ــس طالــة االــدول وارتفعــت  ة ال ــس   %%3300  الــدول وارتفعــت 

عــــد عجزهــــا عــــن ســــداد   هــــارهــــاروانوان عــــد عجزهــــا عــــن ســــداد اقتــــصادها  اقتــــصادها 
زادت عـن مجمـل دخلهـا الـوط زادت عـن مجمـل دخلهـا الـوط   ديونهـا الـديونهـا الـ
ـث فقـد  وو  ..الـسنويالـسنوي ـث فقـدمـ ح   ألـفألـف  775500  مـ ح

  عامل وظائفهم  األشهر األو و االنتاجعامل وظائفهم  األشهر األو و االنتاج
ج  ((القطــنالقطــن))  الــزراالــزرا جالمنتــ األهــم  مــ األهــم  مــ   المنتــ

  55..22  قنطــار اقنطــار ا  مليــونمليــون  1111  انخفـض مــنانخفـض مــن
ب ســحب الدولــة دعمهــا   مليـونمليـون ــس ب ســحب الدولــة دعمهــا قنطــار  ــس قنطــار 

بيع القطن ا دول الخـارج دون بيع القطن ا دول الخـارج دون   للفالح وقدللفالح وقد
اد مـــــ   المــــصانعالمــــصانع ة ممــــا زاد اســــت اد مـــــ المـــــ ة ممــــا زاد اســــت المـــــ

  وو  ..  حـساب المنـتج الـوطحـساب المنـتج الـوط  لألقمشة عـلألقمشة عـ
ف العملـــــــة  عـــــــد هبـــــــوط ســـــــعر  ف العملـــــــة الـــــــسودان  عـــــــد هبـــــــوط ســـــــعر  الـــــــسودان 

ـة ـةالمحل ـ مـن  المحل يـع أ ـ مـنو يـع أ ـشأة  5500  و ـشأةم ة   م ة صـناع صـناع
عـة للدولـة ارتفعـت ة تا ـة كبـ عـة للدولـة ارتفعـتوزراع ة تا ـة كبـ طالـة   وزراع طالـة ال ال

ـ مـن ـ مـنا أ ـرزت  %%3300  ا أ ـرزتو ل الحرـات   و ل الحرـات مـشا مـشا
ة ودخلت السوداناالنفصاالنفص ة ودخلت السودانال ة   ال ة  حرب أهل  حرب أهل

  وو  ..الـسودانالـسودان  وحـدثت المجاعـة  جنـوبوحـدثت المجاعـة  جنـوب
تها وأرادت ــــــادة مـــــديون عـــــد ز تها وأرادتاليونـــــان و ــــــادة مـــــديون عـــــد ز   اليونـــــان و

ة ورفـضت تلـك اض من السوق األور ة ورفـضت تلـكاالق اض من السوق األور   االق
ـــا))  الــسوق إقراضــهاالــسوق إقراضــها ـــافألمان تقــول ال نعـــ تقــول ال نعـــ   فألمان

ـاض لليونـان ـاض لليونـانصـكوك عـ ب عرضـت عرضـت   لـذلكلـذلك  ((صـكوك عـ ب
  عــض جزرهــا للبيــع مــن أجــل ســداد ديونهــاعــض جزرهــا للبيــع مــن أجــل ســداد ديونهــا

م اقتـــص م اقتـــصوتـــرم ا ودول   وكـــذلكوكـــذلك  ..ادهاادهاوتـــرم ا ودول روســـ روســـ
ة عد سقوط التج ة  ق ا ال ةأور عد سقوط التج ة  ق ا ال ة   أور ا ة شاال ا شاال

ة ة األخرى عانت من المديون   .. األخرى عانت من المديون
  

ه هوعل   --::اا  تفتقرتفتقر  22002211  فموازنةفموازنة  وعل
  

ـة  ..11 ـةرؤ الح القطاعـات   رؤ ة إل ج ات الح القطاعـات صـاسـ ة إل ج ات صـاسـ
رة رةالمت   ..المت

دة   ـــانـــان  ..22 دة جـــب أن تكـــون موازنـــة رشـــ جـــب أن تكـــون موازنـــة رشـــ
ة   خاصـــــة والعـــــراقخاصـــــة والعـــــراق ة  ظـــــل أزمـــــة اقتـــــصاد  ظـــــل أزمـــــة اقتـــــصاد
اء اءإضافة ا ال   ..إضافة ا ال

ز عــال جــدا حــ ضــمن دول ز عــال جــدا حــ ضــمن دول العجــالعجــ  انان  ..33
ك كأو   ..أو

عتمــــــــد عـــــــــ   انان  ..44 عتمــــــــد عـــــــــ ســـــــــداد العجــــــــز  ســـــــــداد العجــــــــز 
ـة ممـا يـؤثر ـة ممـا يـؤثرالمديون لـد وعـ   المديون لـد وعـ عـ اقتـصاد ال عـ اقتـصاد ال

ـــاط العـــراق مـــن   الموازنـــة نفـــسهاالموازنـــة نفـــسها ـــاط العـــراق مـــن وعـــ احت وعـــ احت
ة ةالعملة الصع   ..العملة الصع

ثمار ا  انخفـاضانخفـاض  ..55 ـصات اال ثمار اسـتخص ـصات اال   سـتخص
ر االقتــصاد   هـذاهـذا  1177%% ر االقتــصاد عـ ال وجـود لتطـ عـ ال وجـود لتطـ

ة  ودفعودفع ةللتنم   ..للتنم
ـــة ـــة تقــديرات االيـــرادات غـــ النفطتقــديرات االيـــرادات غـــ النفط  انان  ..66

ـالغ ـالغم ـل األحـوال ال يتعـدى الــ  م ـه فهـو   ـل األحـوال ال يتعـدى الــف ـه فهـو     ف
1100%%..  

ادحــــة   تحمـــلتحمـــل  ..77 ة وال قــــات الفقـــ ادحــــة الط ة وال قــــات الفقـــ الط
ــاء ــاءوزر هــذە األع  الموازنــة منــه انخفــاض  الموازنــة منــه انخفــاض   وزر هــذە األع
ـــــــصات ـــــــصات تخص ـــــــة ا    تخص طاقـــــــة التم ـــــــة ا ال طاقـــــــة التم ال

م والـــــــصحة م والـــــــصحةالتعلـــــــ والخـــــــدمات وارتفـــــــاع والخـــــــدمات وارتفـــــــاع   التعلـــــــ
انخفـــــاض ســـــعر انخفـــــاض ســـــعراألســـــعار  ف الـــــدينار ف الـــــدينار   األســـــعار 

    ..العراالعرا
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أنـــــه  ـــــث يتمـــــ  أنـــــه عتـــــ االقتـــــصاد العـــــرا احـــــد نمـــــاذج االقتـــــصاد الـــــ ح ـــــث يتمـــــ  عتـــــ االقتـــــصاد العـــــرا احـــــد نمـــــاذج االقتـــــصاد الـــــ ح
ـــاز  امت ادي غـــ منـــتج  ـــد الجانـــب واقتـــصاد اســتهال واســـت ـــاز اقتــصاد وح امت ادي غـــ منـــتج  ـــد الجانـــب واقتـــصاد اســتهال واســـت اقتــصاد وح

عــــــا مــــــن كثــــــ مــــــن ا عــــــا مــــــن كثــــــ مــــــن اولــــــذلك فهــــــو  ــــــة والــــــ ولــــــذلك فهــــــو  ة والمال ــــــة والــــــ ألزمــــــات االقتــــــصاد ة والمال ألزمــــــات االقتــــــصاد
عـــد التغيـــ   ا  عـــد التغيـــ  تعمقـــت كثـــ ا  مـــا ادى تفـــ جائحـــة 22000033تعمقـــت كثـــ مـــا ادى تفـــ جائحـــة  وحـــ اليـــوم   وحـــ اليـــوم 

ل االقتصاد العرا  ات ومشا ل االقتصاد العرا كورونا ا زادة سلب ات ومشا   . . كورونا ا زادة سلب
  

عـــــــــــدة  عـــــــــــدة يتمـــــــــــ االقتـــــــــــصاد الـــــــــــ  العـــــــــــراق  يتمـــــــــــ االقتـــــــــــصاد الـــــــــــ  العـــــــــــراق 
ـ  ـ سمات تتمثل    ::سمات تتمثل 

ـ حـصة  االقتـصاد . . 11 ع األ ــــع هـو النـ ـ حـصة  االقتـصاد ال ع األ ــــع هـو النـ ال
  ) .) .  الوطالوط( ( المح المح 

ة . . 22 ـــــــــــس ال ـــــــــــا  ـــــــــــع خارج ــــ ـــــــــــشأ ال ة كـــــــــــون م ـــــــــــس ال ـــــــــــا  ـــــــــــع خارج ــــ ـــــــــــشأ ال كـــــــــــون م
ــــــل  ع الــــــداخ هــــــو تح ــــــل لالقتــــــصاد اذ ان النــــــ ع الــــــداخ هــــــو تح لالقتــــــصاد اذ ان النــــــ

ة  ة مدفوعات داخل   ..مدفوعات داخل
ك  . . 33 ــــــش ان  الــــــ  ــــــة مــــــن الــــــس ك  األقل ــــــش ان  الــــــ  ــــــة مــــــن الــــــس األقل

ـة اال   ك األ ـش ــــع  حـ ال  د ال ـة اال  تول ك األ ـش ــــع  حـ ال  د ال تول
عة الدولة  عة الدولة توزعه واستغالله حسب طب   ..توزعه واستغالله حسب طب

تمـــــــــاد عــــــــــ الـــــــــدخل الــــــــــ   تمـــــــــاد عــــــــــ الـــــــــدخل الــــــــــ  عمخـــــــــاطر اال عمخـــــــــاطر اال
  --::العراقالعراق

وضــــــــــــع اقتــــــــــــصاد الدولــــــــــــة تحــــــــــــت رحمــــــــــــة وضــــــــــــع اقتــــــــــــصاد الدولــــــــــــة تحــــــــــــت رحمــــــــــــة . . 11
ــــــــة واي هــــــــزة  ــــــــة والداخل ات الخارج ــــــــة واي هــــــــزة المتغــــــــ ــــــــة والداخل ات الخارج المتغــــــــ
عة  ــ تقــل  ــة ت ب حركــة التجــارة الدول عة تــص ــ تقــل  ــة ت ب حركــة التجــارة الدول تــص

ــــــة  العــــــراق  ع ات الدولــــــة ال ــــــة  العــــــراق ا اقتــــــصاد ع ات الدولــــــة ال , , ا اقتــــــصاد
ـــــــام مـــــــن تـــــــأث تفـــــــ  حـــــــصل هـــــــذە األ ـــــــام مـــــــن تـــــــأث تفـــــــ مـــــــا  حـــــــصل هـــــــذە األ مـــــــا 

ــد  ــد جائحــة كوف هــا عــ انخفــاض 1199  ––جائحــة كوف هــا عــ انخفــاض  وتأث  وتأث
ــــــ ع التــــــا تــــــأثر الــــــدول ال ــــــاســــــعار الــــــنفط و ع التــــــا تــــــأثر الــــــدول ال ة ة اســــــعار الــــــنفط و

حصل مع العراق  ما  حصل مع العراق ذلك  ما    ..ذلك 

  أبرز سمات . 
  قتصاد العراقي إلا
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تهالك . . 22 ـدوافع اال تهالك سـاالقتصاد ال يتم  ـدوافع اال سـاالقتصاد ال يتم 
ــــادة  ــــساعد عــــ ز ــــادة الــــ لــــدى المــــواطن و ــــساعد عــــ ز الــــ لــــدى المــــواطن و
اب او  قـــــــــدر االقـــــــــ قـــــــــات  اب او الفجـــــــــوة بـــــــــ الط قـــــــــدر االقـــــــــ قـــــــــات  الفجـــــــــوة بـــــــــ الط

  ..االبتعاد عن السلطة االبتعاد عن السلطة 
انة عـــــ . . 33 ت م ثقافـــــة اال انة عـــــ ســـــيـــــؤدي ا تعظـــــ ت م ثقافـــــة اال ســـــيـــــؤدي ا تعظـــــ

ــالحقوق  ــة  ــالحقوق حــساب ثقافــة التحــدي والمطال ــة  حــساب ثقافــة التحــدي والمطال
طر العالقـــا ـــس ـــث  طر العالقـــاح ـــس ـــث  ة ح ـــة والعـــشائ ة ت األب ـــة والعـــشائ ت األب

ـــــــــــام والمحكـــــــــــوم  ـــــــــــام والمحكـــــــــــوم عــــــــــ العالقـــــــــــة بـــــــــــ الح عــــــــــ العالقـــــــــــة بـــــــــــ الح
ة اعـ واهـم مـن  ة اعـ واهـم مـن وتصبح العالقات الشخص وتصبح العالقات الشخص

  ..العلم والفكر والمعرفة العلم والفكر والمعرفة 
ة مــن خــالل . . 44 ات االقتــصاد ه المــؤ ة مــن خــالل ــش ات االقتــصاد ه المــؤ ــش

ثمارات ا قطـــــــــــــــاع  ـــــــــــــــل اغلـــــــــــــــب اال ثمارات ا قطـــــــــــــــاع ســـــــــــــــتح ـــــــــــــــل اغلـــــــــــــــب اال ســـــــــــــــتح
ـــل المجتمــــع ا  ـــل المجتمــــع ا الخـــدمات والعقـــارات وتح الخـــدمات والعقـــارات وتح

  ..مجتمع استهال مجتمع استهال 
ــة التطــور . . 55 ــة التطــور محدود ــادة دخــول محدود ــل ز ــادة دخــول  مقا ــل ز  مقا

ــــــــادة  ــــــــة ا حــــــــد التخمــــــــة وز ــــــــادة ائــــــــح اجتماع ــــــــة ا حــــــــد التخمــــــــة وز ائــــــــح اجتماع
م الرأسما  ا تفاء وخفض ال م الرأسما تمعدال اال ا تفاء وخفض ال   ..تمعدال اال

ـــــــــــع الـــــــــــدخل القـــــــــــو وتمركـــــــــــز . . 66 ــــ ـــــــــــع الـــــــــــدخل القـــــــــــو وتمركـــــــــــز ســـــــــــوء توز ــــ ســـــــــــوء توز
ـــــا تحتكـــــر  لـــــة غال وات  مجموعـــــات قل ـــــا تحتكـــــر الـــــ لـــــة غال وات  مجموعـــــات قل الـــــ
ـــــــة  ــهـــــــا مــــــن النخ ــــــم ق ح وة  ـــــــة الــــــسلطة والـــــــ ــهـــــــا مــــــن النخ ــــــم ق ح وة  الــــــسلطة والـــــــ
ـــــــــشوء القطـــــــــاع  مـــــــــة وهـــــــــذە تـــــــــؤدي ا  ـــــــــشوء القطـــــــــاع الحا مـــــــــة وهـــــــــذە تـــــــــؤدي ا  الحا

  ..الخاص الطف الخاص الطف 
ــــــد الجانــــــب  . . 77 ــــــد الجانــــــب  ادى االقتــــــصاد الــــــ وح ادى االقتــــــصاد الــــــ وح

ش القطاعـــــــــــــات  ش القطاعـــــــــــــات العـــــــــــــراق ا اهمـــــــــــــال وتهمـــــــــــــ العـــــــــــــراق ا اهمـــــــــــــال وتهمـــــــــــــ
الصناعة والزراعة  ة المهمة االخرى  الصناعة والزراعة االنتاج ة المهمة االخرى  االنتاج

ها  احة وغ ها والتعدين والس احة وغ   ..والتعدين والس
عــــ اعتمــــاد الدولــــة عــــ  عــــ اعتمــــاد الدولــــة عــــ واالقتــــصاد الــــ  واالقتــــصاد الــــ 
ــا مــا  ــا مــا مــصدر واحــد للــدخل وهــذا المــصدر غال مــصدر واحــد للــدخل وهــذا المــصدر غال
ـات  حاجة ا آل س  ا ل ع ـات كون مصدرا طب حاجة ا آل س  ا ل ع كون مصدرا طب

ــــــة انتــــــاانتــــــا ــــــة او ماد انــــــت فك ــــــة ج معقــــــدة ســــــواء  ــــــة او ماد انــــــت فك ج معقــــــدة ســــــواء 
ـــــــــــــث  ح ـــــــــــــاە األمطـــــــــــــار والـــــــــــــنفط والغـــــــــــــاز  ـــــــــــــث م ح ـــــــــــــاە األمطـــــــــــــار والـــــــــــــنفط والغـــــــــــــاز  م
مة عـ هـذا المـصدر  مة عـ هـذا المـصدر ستحوذ السلطة الحا ستحوذ السلطة الحا
عـــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه وتوز ة امتال وع عـــــــــــــــــه وتحتكــــــــــــــــر مـــــــــــــــــ ــــــــــــــــه وتوز ة امتال وع وتحتكــــــــــــــــر مـــــــــــــــــ

عه ة ب وع عهوم ة ب وع   ..وم

قـال ارض  ـادة و ــــع لغـة تعـ النمـاء وال قـال ارض وال ـادة و ــــع لغـة تعـ النمـاء وال وال
ء اوله ومنه  ل  ة ورعان  عة اي خص ء اوله ومنه م ل  ة ورعان  عة اي خص م

اب وان اول مــــــن اســــــت عــــــان الــــــش اب وان اول مــــــن اســــــتر عــــــان الــــــش عمل هــــــذا عمل هــــــذا ر
ال المـردود  ال من اشـ ارە ش اعت ال المـردود المصطلح  ال من اشـ ارە ش اعت المصطلح 

ـــــــه ) ) آدم ســـــــمث آدم ســـــــمث ( ( المـــــــا هـــــــو المـــــــا هـــــــو  ـــــــه  كتا ثـــــــروة ثـــــــروة ( (  كتا
ـــــــــان اول مـــــــــن اســـــــــتعمله كـــــــــنمط , , ) ) األمـــــــــم األمـــــــــم  ـــــــــان اول مـــــــــن اســـــــــتعمله كـــــــــنمط و و

ــــــه ) ) ــــــارل مــــــاركس ــــــارل مــــــاركس ( ( اقتــــــصادي هــــــو اقتــــــصادي هــــــو  ــــــه  كتا ( (  كتا
ــــــــــث قــــــــــال ) ) رأس المــــــــــال رأس المــــــــــال  ــــــــــث قــــــــــال ح  االقتــــــــــصاد  االقتــــــــــصاد : ( : ( ح

ة امـــا  ـــة والعـــص ة امـــا الـــ تقـــوى عالقـــات القرا ـــة والعـــص الـــ تقـــوى عالقـــات القرا
ـــــــــــــــــة الت االجتماع ـــــــــــــــــشك ـــــــــــــــــة ال الت االجتماع ـــــــــــــــــشك ة  ال ة  الرأســـــــــــــــــمال  الرأســـــــــــــــــمال
طر عالقـــــــــــات االنتـــــــــــاج  ـــــــــــس طر عالقـــــــــــات االنتـــــــــــاج ف ـــــــــــس ـــــــــــرى احـــــــــــد ) ) ف ـــــــــــرى احـــــــــــد و و

ن ان االقتــصاد الــ  ن ان االقتــصاد الــ االقتــصادي المعــا االقتــصادي المعــا
ل اقتـــــصاد الخـــــدمات او  ل اقتـــــصاد الخـــــدمات او المعـــــا يتخـــــذ شـــــ المعـــــا يتخـــــذ شـــــ
ا الذي هو  االقتصاد االف عرف  ا الذي هو ات ما  االقتصاد االف عرف  ات ما 
عـد القاعـدة  ض االقتصاد االنتا الـذي  عـد القاعـدة نق ض االقتصاد االنتا الـذي  نق
ــــــــل الظــــــــواهر  ــــــــة الــــــــ تتحــــــــرك عليهــــــــا  ــــــــل الظــــــــواهر الماد ــــــــة الــــــــ تتحــــــــرك عليهــــــــا  الماد

ة  المجتمع  ع ة  المجتمع ال ع   ..ال

  
ر ( (  بـــــــــــ غـــــــــــ المــــــــــــ ـــــــــــــــع هـــــــــــو الفــــــــــــارق ال ر ال بـــــــــــ غـــــــــــ المــــــــــــ ـــــــــــــــع هـــــــــــو الفــــــــــــارق ال ال

لفة وسعر البيع القـائم  ا ب سعر ال لفة وسعر البيع القـائم اقتصاد ا ب سعر ال اقتصاد
ــــــاب الجهـــــد والتعــــــب والمــــــشقة  ــــــاب الجهـــــد والتعــــــب والمــــــشقة عـــــ غ , , . ) . ) عـــــ غ

حـصل  ــــع هو الـدخل الـذي  ا فإن ال حـصل وتارخ ــــع هو الـدخل الـذي  ا فإن ال وتارخ
يتـــــــــه  جــــــــة وضــــــــع مل ــــــــه مالــــــــك األرض ن يتـــــــــه عل جــــــــة وضــــــــع مل ــــــــه مالــــــــك األرض ن عل
ــــــل عائــــــد معــــــ  ن مقا ف اآلخــــــ ــــــل عائــــــد معــــــ تحــــــت تــــــ ن مقا ف اآلخــــــ تحــــــت تــــــ

ا  ان ام نقد ا  ا عي ان ام نقد ا    ..عي
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ــــاز  امت ادي  ـــ اســـتهال اســـت ــــاز االقتـــصاد العـــرا الحـــا هـــو اقتـــصاد ر امت ادي  ـــ اســـتهال اســـت , , االقتـــصاد العـــرا الحـــا هـــو اقتـــصاد ر

ل نحــــو  ــــش ــــا عــــ بيــــع الــــنفط الخــــام والــــذي  ل عتمــــد  ــــث  ل نحــــو ح ــــش ــــا عــــ بيــــع الــــنفط الخــــام والــــذي  ل عتمــــد  ــــث  مــــن مــــن % % 9955ح
ط وضـــــعف وســــــوء االدارة , , مـــــوارد الدولـــــةمـــــوارد الدولـــــة ب قـــــصور التخطـــــ ــــــس ط وضـــــعف وســــــوء االدارة وذلـــــك  ب قـــــصور التخطـــــ ــــــس وذلـــــك 

ل قطاعــــات  ــــشغ ة   ج ات ة واال ــــة االقتــــصاد ــــاب الــــرؤى العلم ل قطاعــــات ســــوغ ــــشغ ة   ج ات ة واال ــــة االقتــــصاد ــــاب الــــرؤى العلم ســــوغ
ـــة اا ع أنواعهـــا الطب احة  ر الـــس ـــة لزراعـــة والـــصناعة والخـــدمات وعـــدم تطـــ ع أنواعهـــا الطب احة  ر الـــس لزراعـــة والـــصناعة والخـــدمات وعـــدم تطـــ

نة الدولة  مكن ان تدر امواال طائلة لخ ة ال  ة والدي نة الدولة والتارخ مكن ان تدر امواال طائلة لخ ة ال  ة والدي   . . والتارخ
  

ـــــة الوقـــــت الـــــراهن هـــــو 22000033والـــــذي حـــــصل خـــــالل الـــــسنوات منـــــذ والـــــذي حـــــصل خـــــالل الـــــسنوات منـــــذ  ـــــة الوقـــــت الـــــراهن هـــــو  ولغا  ولغا
ـــه الــــنفط ثــــروة  عتــــ ف الوقــــت الـــذي  ــــ عـــ الــــنفط الخـــام  تمـــاد ال ـــه الــــنفط ثــــروة عاال عتــــ ف الوقــــت الـــذي  ــــ عـــ الــــنفط الخـــام  تمـــاد ال عاال

ــة  ع ــة طب ع ـــال طب ــة فقــط وانمــا هــو لألج ة الحال خــص الفـــ ة والــنفط ال  ـــال ناضــ ــة فقــط وانمــا هــو لألج ة الحال خــص الفـــ ة والــنفط ال  ناضــ
ه  ضا وال لها حق ف ه القادمة ا ضا وال لها حق ف   ..القادمة ا

  
كــــــــ  كــــــــ ــــــــان يوجــــــــد  العــــــــراق انتــــــــاج زراعــــــــة  ــــــــان يوجــــــــد  العــــــــراق انتــــــــاج زراعــــــــة 
ـــــــــتم تـــــــــصدير الفـــــــــائض منـــــــــه  لـــــــــد و ـــــــــتم تـــــــــصدير الفـــــــــائض منـــــــــه حاجـــــــــة ال لـــــــــد و حاجـــــــــة ال
انـــــــــت  ـــــــــث  انـــــــــت ـــــــــالتمور والحنطـــــــــة والـــــــــشع ح ـــــــــث  ـــــــــالتمور والحنطـــــــــة والـــــــــشع ح
ـــة تـــصدر  ـــة ذات الجـــودة العال ـــة تـــصدر التمـــور العراق ـــة ذات الجـــودة العال التمـــور العراق

عها فقـــد احتـــل العـــ عها فقـــد احتـــل العـــعـــد تـــص مـــا مـــ عـــد تـــص مـــا مـــ راق ف راق ف
ـــــــــة االو  العـــــــــالم  انتـــــــــاج التمـــــــــور ـــــــــة االو  العـــــــــالم  انتـــــــــاج التمـــــــــورالمرت . . المرت

اضــــــــــــــافة ا ذلــــــــــــــك هنــــــــــــــاك صـــــــــــــــناعات ذات اضــــــــــــــافة ا ذلــــــــــــــك هنــــــــــــــاك صـــــــــــــــناعات ذات 
الـــسمنت العـــرا  ـــة الجـــودة  الـــسمنت العـــرا مواصـــفات عال ـــة الجـــودة  مواصـــفات عال
افة ا صـــــــــناعات  اإل ـــــــــا  افة ا صـــــــــناعات ضـــــــــالمعـــــــــروف عالم اإل ـــــــــا  ضـــــــــالمعـــــــــروف عالم
ــــــــــــات  طان األقمــــــــــــشة وال ــــــــــــات القطــــــــــــاع الخــــــــــــاص  طان األقمــــــــــــشة وال القطــــــــــــاع الخــــــــــــاص 

ها  د غ ة والعد ائ ه ها والمواد ال د غ ة والعد ائ ه   . . والمواد ال
ان 11995588 تموز عام  تموز عام 1144وعندما قامت ثورة وعندما قامت ثورة  ان    

مــــــــن اول اهتمامهــــــــا هــــــــو الزراعــــــــة والــــــــصناعة مــــــــن اول اهتمامهــــــــا هــــــــو الزراعــــــــة والــــــــصناعة 

الح الــــزرا رقــــم  عــــت قــــانون اال ــــث  الح الــــزرا رقــــم صــــح عــــت قــــانون اال ــــث  صــــح
 الـــــــــــــذي حقـــــــــــــق تطـــــــــــــورا   الـــــــــــــذي حقـــــــــــــق تطـــــــــــــورا  11995588 لـــــــــــــسنة  لـــــــــــــسنة 3300

المجـــــــــال الـــــــــزرا والقـــــــــضاء عـــــــــ اســـــــــتغالل المجـــــــــال الـــــــــزرا والقـــــــــضاء عـــــــــ اســـــــــتغالل 
  . . االقطاع للفالح االقطاع للفالح 

  
شأت  شأت ما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأ ما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأ
افة محافظات العراق  ة   افة محافظات العراق المعامل االنتاج ة   المعامل االنتاج

دت دورا دت دوراوشــــــ ة قــــــرب تلــــــك المعامــــــل وشــــــ ة قــــــرب تلــــــك المعامــــــل  ســــــكن  ســــــكن
ات شـــــاهدة  يها وال زالــــت تلـــــك الــــ ــــس ات شـــــاهدة لمن يها وال زالــــت تلـــــك الــــ ــــس لمن
ة  ـــــــ غـــــــداد وال ة معامـــــــل البنـــــــاء الجـــــــاهز   ـــــــ غـــــــداد وال معامـــــــل البنـــــــاء الجـــــــاهز  
ة والعمــــارة ومعامــــل  ــــ ة والعمــــارة ومعامــــل ومعمــــل الــــورق  ال ــــ ومعمــــل الــــورق  ال
وت ومعمل الزجـاج  سيج  الموصل وال وت ومعمل الزجـاج ال سيج  الموصل وال ال

والتوســـــع  معامـــــل الـــــسمنت والتوســـــع  معامـــــل الـــــسمنت , ,  الرمـــــادي  الرمـــــادي 

  االقتصاد الريعي في العراق . 
  وتقاسم القوى المتنفذة للثروة النفطية 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افة ا معامـــــــــل القطـــــــــاع , , والطـــــــــابوق والطـــــــــابوق  افة ا معامـــــــــل القطـــــــــاع ضـــــــــاإل ضـــــــــاإل
  ..الخاص الخاص 

انــــــــــت وو عينات القــــــــــرن المــــــــــا  انــــــــــت خــــــــــالل ســــــــــ عينات القــــــــــرن المــــــــــا  خــــــــــالل ســــــــــ
فـــــــــات  دات والثالجـــــــــات والمك فـــــــــات معامـــــــــل المـــــــــ دات والثالجـــــــــات والمك معامـــــــــل المـــــــــ

لد  لد سد حاجة ال د صناعة . . سد حاجة ال ش د صناعة وكذلك تم  ش وكذلك تم 
ــــــــــة ــــــــــة والزراع ارات االنتاج ــــــــــةالــــــــــس ــــــــــة والزراع ارات االنتاج اال ان مــــــــــا اال ان مــــــــــا . . الــــــــــس

عــــــد  عــــــد حــــــصل   هــــــو اســــــتهداف الزراعــــــة  هــــــو اســــــتهداف الزراعــــــة 22000033حــــــصل 
ــــــــث اهملــــــــت  ــــــــصورة خاصــــــــة ح ــــــــث اهملــــــــت والــــــــصناعة  ــــــــصورة خاصــــــــة ح والــــــــصناعة 
عـــة  ة التا ات الــصناع عـــة وهمــشت جميــع الـــ ة التا ات الــصناع وهمــشت جميــع الـــ

حــــــ القطــــــاع الخــــــاص وتــــــم حــــــ القطــــــاع الخــــــاص وتــــــم للقطــــــاع العــــــام وللقطــــــاع العــــــام و
ل العراق ا سوق اسـتهال لمنتجـات  ل العراق ا سوق اسـتهال لمنتجـات تح تح
ــــة  ــــث اغرقـــت الــــسوق العراق ــــة دول الجـــوار ح ــــث اغرقـــت الــــسوق العراق دول الجـــوار ح
ة مـن  ة والـصناع ة مـن مختلف المنتجات الزراع ة والـصناع مختلف المنتجات الزراع
ـــا واصـــبح  ـــا واصـــبح دول الجـــوار وخـــصوصا ايـــران وترك دول الجـــوار وخـــصوصا ايـــران وترك

ل  ح سلة غذائه ستورد  لد  ل  ح سلة غذائهالعراق  ستورد  لد    ..العراق 
ة المنفـــــــــــــذة  اسة االقتـــــــــــــصاد ة المنفـــــــــــــذة ان هـــــــــــــذە الـــــــــــــس اسة االقتـــــــــــــصاد ان هـــــــــــــذە الـــــــــــــس

ق النقـــد والبنـــك الـــدولي ق النقـــد والبنـــك الـــدولي لتوجيهـــات صـــندولتوجيهـــات صـــندو
قـــــد دمـــــرت االقتـــــصاد العـــــرا وســـــاد الفـــــساد قـــــد دمـــــرت االقتـــــصاد العـــــرا وســـــاد الفـــــساد 
المــــــا واالداري واالقتــــــصادي والرشــــــوة مــــــن المــــــا واالداري واالقتــــــصادي والرشــــــوة مــــــن 

مة  ات الحا مة اع المست ات الحا   . . اع المست
طالــــــة  العــــــراق لتــــــصل  ــــــسب ال طالــــــة  العــــــراق لتــــــصل وارتفعــــــت  ــــــسب ال وارتفعــــــت 

من القوى العاملة المنتجة من القوى العاملة المنتجة  %  % 4400  ––  3300ب ب 
ــسب الفقــر والفقــر المـــدقع , ,  ــسب الفقــر والفقــر المـــدقع مــا ارتفعــت  , , مــا ارتفعــت 

قتـــــــــــــــ وتحـــــــــــــــول المجتمـــــــــــــــع العـــــــــــــــروتحـــــــــــــــول المجتمـــــــــــــــع العـــــــــــــــر قتـــــــــــــــ ا ا ط ا ا ط
ة تعـــــــا األزمـــــــات : : متناقـــــــضت متناقـــــــضت  قـــــــة فقـــــــ ة تعـــــــا األزمـــــــات ط قـــــــة فقـــــــ ط

ـــــــة   ة و تمثـــــــل األ ـــــــشة الـــــــصع ـــــــة  والمع ة و تمثـــــــل األ ـــــــشة الـــــــصع والمع
ة وال , , المجتمع العرا المجتمع العرا  قة تمثل األقل ة وال وط قة تمثل األقل وط

ائهـــــــا الفــــــــاحش والمـــــــستحوذة عــــــــ  ائهـــــــا الفــــــــاحش والمـــــــستحوذة عــــــــ تتمـــــــ ب تتمـــــــ ب
  . . مغانم السلطة مغانم السلطة 

ـــــة  ــــة المتعاق ـــــة لقــــد عملــــت الحكومــــات العراق ــــة المتعاق لقــــد عملــــت الحكومــــات العراق
صاد صاد  وح اليوم ع تـدم االقتـ وح اليوم ع تـدم االقتـ22000033منذ منذ 

سان العرا  سان العرا العرا واال   ..العرا واال

ات االقتــــصاد الـــ  العــــراق   ات االقتــــصاد الـــ  العــــراق  مـــن ســـلب مـــن ســـلب
::--    

طلــــق ) ) 11 تمــــاد عــــ مــــصدر واحــــد او مــــا  طلــــق عاال تمــــاد عــــ مــــصدر واحــــد او مــــا  عاال
ه احادي الجانب  ه احادي الجانب عل   ..عل

رە ) ) 22 رە اهمـــال االقتـــصاد االنتـــا وعـــدم تطـــ اهمـــال االقتـــصاد االنتـــا وعـــدم تطـــ
ه االقتصاد االنتا  كون ف ه االقتصاد االنتا  الوقت الذي  كون ف  الوقت الذي 

  ..متطور متطور 
ـــــــــساعد االقتـــــــــصاد الـــــــــ عـــــــــ تخـــــــــدير ـــــــــساعد االقتـــــــــصاد الـــــــــ عـــــــــ تخـــــــــدير ) ) 33
لد وعدم التطلع ا التطور الال لد وعدم التطلع ا التطور مواطن  ال   ..مواطن  ال
ــــــة ) ) 44 ـــــدي العاملــــــة األجن تمـــــاد عــــــ األ ــــــة عاال ـــــدي العاملــــــة األجن تمـــــاد عــــــ األ عاال

مــا هــو الحــال  دول الخلــيج  ــة  مــا هــو الحــال  دول الخلــيج دون الوطن ــة  دون الوطن
ا  ا العر ولي   العر ولي

ـــــــــار عنـــــــــد تقلـــــــــب األســـــــــعار او ) ) 55 ـــــــــل لالنه ـــــــــار عنـــــــــد تقلـــــــــب األســـــــــعار او قا ـــــــــل لالنه قا
مـــا حـــصل عنـــد انخفـــاض اســـعار  مـــا حـــصل عنـــد انخفـــاض اســـعار انخفاضـــها  انخفاضـــها 
ــــام  حـــصل هــــذە األ مــــا  ــــام الـــنفط عــــدة مـــرات و حـــصل هــــذە األ مــــا  الـــنفط عــــدة مـــرات و

ب تـــــأث جائحـــــ ب تـــــأث جائحـــــــــس ة كورونـــــا الـــــ اجتاحـــــت ة كورونـــــا الـــــ اجتاحـــــت ــــس
العـــــــــــالم وادت ا اخفـــــــــــاض اســـــــــــعار الـــــــــــنفط العـــــــــــالم وادت ا اخفـــــــــــاض اســـــــــــعار الـــــــــــنفط 
ات  التـــــــــا تعـــــــــرض اقتـــــــــصاد ل كبـــــــــ و ات ـــــــــش التـــــــــا تعـــــــــرض اقتـــــــــصاد ل كبـــــــــ و ـــــــــش
ــــــــالعراق ا  ـــــــا  ل ـــــــه  ــــــــالعراق ا الـــــــدول الـــــــ تعتمــــــــد عل ـــــــا  ل ـــــــه  الـــــــدول الـــــــ تعتمــــــــد عل

ة  ة كب ة واقتصاد ة أزمات مال ة كب ة واقتصاد   ..أزمات مال
  

والمطلوب هو التخلص من االقتصاد ال والمطلوب هو التخلص من االقتصاد ال 
ــــع مصادر  ــــع مصادر والعمل الجاد والمسؤول ع تن والعمل الجاد والمسؤول ع تن

ـــــل الزراعــــــة الـــــدخل الـــــوط  العـــــراالـــــدخل الـــــوط  العـــــرا ـــــل الزراعــــــة ق وتفع ق وتفع
هــــا مــــن  احة وغ هــــا مــــن والــــصناعة والتعــــدين والــــس احة وغ والــــصناعة والتعــــدين والــــس
طرة  ــــــــة اضــــــــافة ا الــــــــس طرة القطاعــــــــات االنتاج ــــــــة اضــــــــافة ا الــــــــس القطاعــــــــات االنتاج
ــــــــــة  ــــــــــة للمنافــــــــــذ الحدود ــــــــــة عــــــــــ المــــــــــوارد المال ــــــــــة للمنافــــــــــذ الحدود عــــــــــ المــــــــــوارد المال
ائب  ـل الـ ـة وتفع ل الرسـوم الجمرك ائب وتفع ـل الـ ـة وتفع ل الرسـوم الجمرك وتفع
افــــة  افحـــة الفـــساد  ة العادلـــة وم افــــة التـــصاعد افحـــة الفـــساد  ة العادلـــة وم التـــصاعد
اله والــــــــتخلص مــــــــن نهــــــــج المحاصـــــــــصة  اله والــــــــتخلص مــــــــن نهــــــــج المحاصـــــــــصة اشــــــــ اشــــــــ

ـــــــــة الـــــــــذ ـــــــــة األث ـــــــــة الـــــــــذالطائف ـــــــــة األث الء  الطائف الء  ي هـــــــــو أس الـــــــــ ي هـــــــــو أس الـــــــــ
  . . العراق العراق 
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ـــة 20252025حلـــول عـــام حلـــول عـــام  ـــذ اتفاق عـــد تنف ـــة  د نخفض الطلـــب العـــال عـــ مـــصادر الطاقـــة التقل ـــة  ســـ ـــذ اتفاق عـــد تنف ـــة  د نخفض الطلـــب العـــال عـــ مـــصادر الطاقـــة التقل  ســـ
ا إ إدارة برنـامج تـصدير  مجـال  ـة المـستدامة، لـذلك تخطـط روسـ س للمنـاخ وخطـة التنم ا إ إدارة برنـامج تـصدير  مجـال ـار ـة المـستدامة، لـذلك تخطـط روسـ س للمنـاخ وخطـة التنم ـار

ة لديهاالطاقة االطاقة ا س ة، لتصبح إحدى صادرات الطاقة الرئ دروجي ة لديهاله س ة، لتصبح إحدى صادرات الطاقة الرئ دروجي   ..له
وع  الد العمــل عــ مــ ى  الــ ــ ــات الطاقــة ال دأ جميــع  وع ســ الد العمــل عــ مــ ى  الــ ــ ــات الطاقــة ال دأ جميــع  ــدروج""ســ ــدروجقفــزة اله ، وفقــا لمــا ، وفقــا لمــا ""قفــزة اله

الة  اء لو الة قاله الخ اء لو نك""قاله الخ نكسبوت   ".".سبوت
  

ر طاقـــــــة  ـــــــة بتطـــــــ ات المعن ـــــــد ممثلـــــــو الـــــــ ر طاقـــــــة أ ـــــــة بتطـــــــ ات المعن ـــــــد ممثلـــــــو الـــــــ أ
ا حـــــــــ عــــــــــام  ـــــــــدروج  روســــــــــ ا حـــــــــ عــــــــــام اله ـــــــــدروج  روســــــــــ ، أن ، أن 20502050اله

الد واحدة هناك عدةهناك عدة الد واحدة  برنامج مصممة لجعل ال  برنامج مصممة لجعل ال
لـــــــــــــــــدان الرائـــــــــــــــــدة  ســـــــــــــــــوق الطاقـــــــــــــــــة  لـــــــــــــــــدان الرائـــــــــــــــــدة  ســـــــــــــــــوق الطاقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ال مـــــــــــــــــن ال

ــــــــــة دروجي ــــــــــةاله دروجي ـــــــــــدروج اآلن     ..اله ـــــــــــدروج اآلن ـــــــــــستخدم اله ـــــــــــستخدم اله
ـــــــــة  اجـــــــــات التقن ـــــــــة االحت ل أســـــــــا لتلب ـــــــــة ـــــــــش اجـــــــــات التقن ـــــــــة االحت ل أســـــــــا لتلب ـــــــــش
ــصبح  مكــن أن  ل  ــن  المــستق ــصبح للــصناعة، ول مكــن أن  ل  ــن  المــستق للــصناعة، ول

ة للطاقة س ة للطاقةأحد المصادر الرئ س   ..أحد المصادر الرئ
ــــــــصبح  ـــــــدروج س وف أن اله اشــــــــما ــــــــصبح عتقـــــــد  ـــــــدروج س وف أن اله اشــــــــما عتقـــــــد 

ــة ك ــة كســلعة مطل ــون، ســلعة مطل ــون، ونــه طاقــة منخفــضة ال ونــه طاقــة منخفــضة ال
ــــــا، يــــــتم  د وألمان ل المثــــــال،  الــــــس ــــــا، يــــــتم عــــــ ســــــ د وألمان ل المثــــــال،  الــــــس عــــــ ســــــ
ــــستخدم  ــــستخدم الفعـــل بنــــاء مــــصانع التعــــدين الــــ س الفعـــل بنــــاء مــــصانع التعــــدين الــــ س

ــب ل الق ــدروج قــ المــستق ــباله ل الق ــدروج قــ المــستق ًــد مــن ًــد مــن     ..اله

كون هناك  وف أن  اشما وك، يتوقع  كون هناك فحم ال وف أن  اشما وك، يتوقع  فحم ال
ـــــــــضا  الـــــــــصناعة  ـــــــــدروج أ ـــــــــضا  الـــــــــصناعة طلـــــــــب عـــــــــ اله ـــــــــدروج أ طلـــــــــب عـــــــــ اله

ة ائ م ةال ائ م       ..ال
مـــــــــــ مـــــــــــومــــــــــن وجهـــــــــــة نظــــــــــر فالد ، مـــــــــــدير ومــــــــــن وجهـــــــــــة نظــــــــــر فالد ، مـــــــــــدير  لــــــــــوك  لــــــــــوك

ـــــــــــــــــــــــة " " KKPPMMGG""مجموعـــــــــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــة للمخـــــــــــــــــــــــاطر التنم للمخـــــــــــــــــــــــاطر التنم
كـــــــــــون  جـــــــــــب أن  كـــــــــــون المـــــــــــستدامة  موســـــــــــكو، ال  جـــــــــــب أن  المـــــــــــستدامة  موســـــــــــكو، ال 
ـــة،  ـــد الـــسوق الخارج ـــة، الهــدف األســـا هـــو تزو ـــد الـــسوق الخارج الهــدف األســـا هـــو تزو
عــــ الــــرغم مــــن الطلــــب الخــــار عــــ مــــصادر عــــ الــــرغم مــــن الطلــــب الخــــار عــــ مــــصادر 

ون ة من ال ونالطاقة الخال ة من ال   ..الطاقة الخال
ــــــدروج : ": "وقــــــال لــــــوكوقــــــال لــــــوك ر ســــــوق اله ــــــدروج إن تطــــــ ر ســــــوق اله إن تطــــــ

ــــــضا، ألن الحــــــافز العــــــام  ــــــضا، ألن الحــــــافز العــــــام الــــــداخ جــــــاري أ هــــــو هــــــو الــــــداخ جــــــاري أ

ل نهــا  الــداخل  ــش ــون  ــادرات إزالــة ال ل نهــا  الــداخل م ــش ــون  ــادرات إزالــة ال م
  ".".ما هو  الخارجما هو  الخارج
دروج اق اله دروجس اق اله   س

حلــــــول عــــــام  وع عــــــ أنــــــه  حلــــــول عــــــام يــــــنص المــــــ وع عــــــ أنــــــه  ، ، 20352035يــــــنص المــــــ
ـــــدروج مـــــن المـــــواد الخـــــام  كون إنتـــــاج اله ـــــدروج مـــــن المـــــواد الخـــــام ســـــ كون إنتـــــاج اله ســـــ
ـــدروج  ـــة إلنتـــاج اله ـــة مجـــا ذا أول األحفور

ً
ـــدروج  ـــة إلنتـــاج اله ـــة مجـــا ذا أول األحفور

ً

ا ا روســـ اء، أنــــه مــــن المهــــم     .. روســـ اء، أنــــه مــــن المهــــم مــــا الحــــظ الخــــ مــــا الحــــظ الخــــ
ــــــــة فهــــــــم نـــــــــ ــــــــة فهــــــــم نـــــــــللغا ــــــــدروج المطلـــــــــوب  للغا ــــــــدروج المطلـــــــــوب  ع اله ع اله

ــــــــــــة ــــــــــــةالــــــــــــسوق العالم ــــــــــــا مفهومــــــــــــان . . الــــــــــــسوق العالم ــــــــــــا مفهومــــــــــــان يوجــــــــــــد حال يوجــــــــــــد حال
ــــدروج اله مــــا يتعلـــق  ان ف ــــدروجأساســـ اله مــــا يتعلـــق  ان ف و و " " أزرقأزرق: ": "أساســـ

ــــــــــــــل الميثــــــــــــــان إ     ".".أخــــــــــــــأخــــــــــــــ"" ــــــــــــــل الميثــــــــــــــان إ ــــــــــــــصاحب تح ــــــــــــــصاحب تح
ــــــــــدروج  ــــــــــدروج اله ــــــــــ لثــــــــــا " " األزرقاألزرق""اله عاثــــــــــات أ ــــــــــ لثــــــــــا ان عاثــــــــــات أ ان

ك مثـــــل  ل ســـــي ـــــون، و المـــــستق د ال ـــــس ك مثـــــل أ ل ســـــي ـــــون، و المـــــستق د ال ـــــس أ
دروج دروجهذا اله       ..هذا اله

ــن حــ عــام  ــن حــ عــام ول كز رو20352035ول كز رو ســ ا عــ إنتــاج  ســ ا عــ إنتــاج ســ ســ
ـدروج  ، وهـو اله ع المع ـدروج هذا الن ، وهـو اله ع المع ، ، ""أخـأخـ""هذا الن

اســـــــــتخدام التحلـــــــــل المـــــــــا مـــــــــن  اســـــــــتخدام التحلـــــــــل المـــــــــا مـــــــــن يـــــــــتم إنتاجـــــــــه  يـــــــــتم إنتاجـــــــــه 
ما محطـــات  ما محطـــات مـــصادر الطاقـــة المتجـــددة، وال ســـ مـــصادر الطاقـــة المتجـــددة، وال ســـ

ها ة، وغ اح والطاقة الشمس هاطاقة ال ة، وغ اح والطاقة الشمس     ..طاقة ال
ـدروج  ار ثالث، وهـو إنتـاج اله ضا خ ـدروج هناك أ ار ثالث، وهـو إنتـاج اله ضا خ هناك أ
استخدام تفاعالت معينـة  محطـات الطاقـة استخدام تفاعالت معينـة  محطـات الطاقـة 

  ..ةةالنووالنوو
ــــــدروج  ــــــدروج اله األســــــهل الحــــــصول األســــــهل الحــــــصول هــــــو هــــــو " " األزرقاألزرق""اله

ـــــات هائلـــــة مـــــن  م ا، ألن هنـــــاك  ـــــه  روســـــ ـــــات هائلـــــة مـــــن عل م ا، ألن هنـــــاك  ـــــه  روســـــ عل

  "الهيدروجين"قفزة . 
  مشروع روسي يغير مستقبل الطاقة نحو عالم خال من االنبعاثات
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الد الدالغــاز  الــ ــ. . الغــاز  الــ ــيتعلــق األمــر أ ــة بتطــبتطــ  يتعلــق األمــر أ ــة ر الب ر الب
ــــــــة ــــــــةالتحت ــــــــاتالتحت اط ــــــــن هنــــــــاك مــــــــوارد واحت ــــــــات، ول اط ــــــــن هنــــــــاك مــــــــوارد واحت . . ، ول

كون الطلــــــــــــــب عــــــــــــــ  ــــــــــــــم ســــــــــــــ ـــــسؤال هــــــــــــــو  كون الطلــــــــــــــب عــــــــــــــ الـــــــــ ــــــــــــــم ســــــــــــــ ـــــسؤال هــــــــــــــو  الـــــــــ
ا  س ە المرتفع  ب تأث س دروج األزرق  ا اله س ە المرتفع  ب تأث س دروج األزرق  اله

  ..ع المناخع المناخ
ــدروج  ة لله ــس ال ــدروج أمــا  ة لله ــس ال ، فالـــسؤال ، فالـــسؤال ""األخــاألخــ""أمــا 

ـــــدروج مـــــن  ـــــار اله تم اعت ـــــان ســـــ ـــــدروج مـــــن هـــــو مـــــا إذا  ـــــار اله تم اعت ـــــان ســـــ هـــــو مـــــا إذا 
ــــــة  ــــــة محطــــــات الطاقــــــة النوو عــــــ أنــــــه ذو عــــــ أنــــــه ذو ) ) NNPPPP((محطــــــات الطاقــــــة النوو

  . .  ع المناخ أم ال ع المناخ أم التأثتأث
وف أن هنـــــــــاك دول  االتحـــــــــاد  اشـــــــــما ـــــــــد  وف أن هنـــــــــاك دول  االتحـــــــــاد وأ اشـــــــــما ـــــــــد  وأ
ـه عـ أنهـا  ـأن يـتم التعـرف عل ـه عـ أنهـا األورو مهتمة  ـأن يـتم التعـرف عل األورو مهتمة 

اء"" اءخ   ". ". خ
ــــــــستخدم  ــــــــا  لج ــــــــسا وفنلنــــــــدا و ــــــــث أن فر ــــــــستخدم ح ــــــــا  لج ــــــــسا وفنلنــــــــدا و ــــــــث أن فر ح
ا  ــــــــة، وســــــــتدعو روســــــــ ا محطــــــــات الطاقــــــــة النوو ــــــــة، وســــــــتدعو روســــــــ محطــــــــات الطاقــــــــة النوو
ـــــــة  الطاقـــــــة النوو اف  ـــــــضا إ االعـــــــ ـــــــة والـــــــص أ الطاقـــــــة النوو اف  ـــــــضا إ االعـــــــ والـــــــص أ

  ".".اءاءخخ""والغاز الناتج عنها ع أنها والغاز الناتج عنها ع أنها 
وف اشــــــــــــما وفوقــــــــــــال  اشــــــــــــما إذا كنــــــــــــا نتحــــــــــــدث عــــــــــــن إذا كنــــــــــــا نتحــــــــــــدث عــــــــــــن : ": "وقــــــــــــال 

ـــل  ـــق التحل نتج عـــن ط ـــدروج الـــذي ســـ ـــل اله ـــق التحل نتج عـــن ط ـــدروج الـــذي ســـ اله
، فـــــــــإن مـــــــــسألة مـــــــــصادر الطاقــــــــــة   ـــــــــا ه ، فـــــــــإن مـــــــــسألة مـــــــــصادر الطاقــــــــــة  ال ـــــــــا ه ال

ــدروج . . مــسألة مهمــةمــسألة مهمــة ة لله ــس ــدروج ال ة لله ــس " " األخــاألخــ""ال
ــــــة أو محطــــــة  كــــــون محطــــــة كهرومائ ــــــة أو محطــــــة مكــــــن أن  كــــــون محطــــــة كهرومائ مكــــــن أن 

ــــة ــــةطاقــــة نوو ــــدروج . . طاقــــة نوو ــــد اله ــــدروج أمــــا إذا قمنــــا بتول ــــد اله أمــــا إذا قمنــــا بتول
ه ع أنه  محطة فحم، فلن يتم ا محطة فحم، فلن يتم ا ه ع أنه لتعرف عل لتعرف عل

دروج أخ"" دروج أخه   ".".ه
دفع  ــدروج ســ ر طاقــة اله ــه، فــإن تطــ دفع  رأ ــدروج ســ ر طاقــة اله ــه، فــإن تطــ  رأ
ر مـــصادر الطاقـــة المتجـــددة عمومـــا، عـــ  ر مـــصادر الطاقـــة المتجـــددة عمومـــا، عـــ تطـــ تطـــ
ة  ة الرغم من أنها تلعب اليوم دورا متواضعا للغا الرغم من أنها تلعب اليوم دورا متواضعا للغا

الد الد توازن الطاقة  ال   .. توازن الطاقة  ال
وف اشـــــــــــما وفأضـــــــــــاف  اشـــــــــــما ـــــــــــة : ": "أضـــــــــــاف  هرومائ ـــــــــــة الطاقـــــــــــة ال هرومائ الطاقـــــــــــة ال

ـــــــــضا مـــــــــصدرا آمنـــــــــا للطاقـــــــــ(( ـــــــــضا مـــــــــصدرا آمنـــــــــا للطاقـــــــــتعتـــــــــ أ ة تعتـــــــــ أ ـــــــــس ال ة ة  ـــــــــس ال ة 
ــــة،) ) للمنـــاخللمنـــاخ فا ــــه ال مــــا ف ــــة،و متطــــورة  فا ــــه ال مــــا ف ولــــدى ولــــدى   و متطــــورة 

ة هائلة اط ا قدرات احت ة هائلةروس اط ا قدرات احت   ".".روس
ــــــة  ــــــة التحت وف أن الب اشــــــما غــــــور  ض إ ــــــة فــــــ ــــــة التحت وف أن الب اشــــــما غــــــور  ض إ فــــــ

ا تطور  روســـــــــــــــ ـــــــــــــــدروج ســـــــــــــــ الطاقـــــــــــــــة اله تطور  روســـــــــــــــ ـــــــــــــــدروج ســـــــــــــــ : : لطاقـــــــــــــــة اله
مـــــــــا النقـــــــــل  ــــــــة ور د ك الحد ارات والـــــــــس مـــــــــا النقـــــــــل الــــــــس ــــــــة ور د ك الحد ارات والـــــــــس الــــــــس

دروج مكن أن يتحول إ وقود اله دروجالجوي  مكن أن يتحول إ وقود اله   ..الجوي 
ف ض فو ض ـات تجعـ: ": "و حاجـة إ تقن ـات تجعـنحـن  حاجـة إ تقن ل مـن ل مـن نحـن 

ـــــــــدة لفـــــــــة زه ــــــــدروج بت ـــــــــدةالممكــــــــن إنتـــــــــاج اله لفـــــــــة زه ــــــــدروج بت . . الممكــــــــن إنتـــــــــاج اله
ــــــة للنقـــــــل ـــــــة تحت ـــــــضا إ ب ــــــة للنقـــــــلنحتــــــاج أ ـــــــة تحت ـــــــضا إ ب مكـــــــن . . نحتــــــاج أ مكـــــــن و و

قت ط ذلك  ام  قتالق ط ذلك  ام    : : الق

ـــــــــــــا ل أمون د أو  شـــــــــــــ ل ســـــــــــــائل مـــــــــــــ ـــــــــــــا شـــــــــــــ ل أمون د أو  شـــــــــــــ ل ســـــــــــــائل مـــــــــــــ . .  شـــــــــــــ
ـــدروج  ـــة مـــن اله م قـــة  أن هنـــاك  ـــدروج والحق ـــة مـــن اله م قـــة  أن هنـــاك  والحق

ـــدروج نفــــسه ــــ مـــن اله ـــا أ ـــدروج نفــــسه جـــزيء أمون ــــ مـــن اله ـــا أ : :  جـــزيء أمون
ـدروج وج واحدة وثالث ذرات ه ـدروجذرة ني وج واحدة وثالث ذرات ه . . ذرة ني
رهـا الت وتط رهـاتتم اآلن معالجة هذە المش الت وتط ال ال . . تتم اآلن معالجة هذە المش

قـــاف أي شـــخص، ألنـــه  لفـــة إ ا الت ـــ لقـــضا قـــاف أي شـــخص، ألنـــه ي لفـــة إ ا الت ـــ لقـــضا ي
ة اإلنتاج م خ ة اإلنتاجيتم حلها مع ترا م خ   ".".يتم حلها مع ترا

وف أنـــــــه   اشـــــــما عتقـــــــد  وف أنـــــــه   غـــــــضون ذلـــــــك ،  اشـــــــما عتقـــــــد   غـــــــضون ذلـــــــك ، 
ـــصا مـــن  ــدروجينا رخ نتج ه ا ســـ ـــصا مـــن حــ أن روســـ ــدروجينا رخ نتج ه ا ســـ حــ أن روســـ
ـــــة  ـــــة التحت ر الب ـــــة الميثـــــان، فمـــــن الممكـــــن تطـــــ ـــــة التحت ر الب الميثـــــان، فمـــــن الممكـــــن تطـــــ

ل متـواز إلنتـاج ا ل متـواز إلنتـاج اـش ـدروج األعـ جـودة، ـش ـدروج األعـ جـودة، له له
عــــــــــــد بنــــــــــــاء محطــــــــــــات  ل المثــــــــــــال،  ـــــــــــ ســــــــــــ عــــــــــــد بنــــــــــــاء محطــــــــــــات عـ ل المثــــــــــــال،  ـــــــــــ ســــــــــــ عـ

ارات دروج كوقود للس اراتاله دروج كوقود للس   . . اله
ــدروج  حـول مــن اله كــون مـن الــصعب ت ــدروج لـن  حـول مــن اله كــون مـن الــصعب ت لـن 

  ".".األخاألخ""إ إ " " األزرقاألزرق""
كسب من  كسب من من الذي س دروج""من الذي س دروجقفزة اله   ؟؟""قفزة اله

وف أنــه إذا فهمـت  وف أنــه إذا فهمـت عتقـد الخبــ سـكول قفــزة قفــزة ""عتقـد الخبــ سـكول
ـــدروج ـــدروجاله ــــذ خطــــط لتــــصدير" " اله ــــذ خطــــط لتــــصديرعــــ أنهــــا تنف   عــــ أنهــــا تنف

كـــــــــون  مكن أن  ا، فـــــــــ ـــــــــدروج مـــــــــن روســـــــــ كـــــــــون اله مكن أن  ا، فـــــــــ ـــــــــدروج مـــــــــن روســـــــــ اله
ات الــــــــ  ــــــــسيون هــــــــم الــــــــ دون الرئ ات الــــــــ المــــــــستف ــــــــسيون هــــــــم الــــــــ دون الرئ المــــــــستف
ــــــدروج  ة مــــــن اله ــــــات كبــــــ م ــــــدروج مكنهــــــا إنتــــــاج  ة مــــــن اله ــــــات كبــــــ م مكنهــــــا إنتــــــاج 
ــــــــون وضــــــــمان ضــــــــخامة حجــــــــم  ــــــــون وضــــــــمان ضــــــــخامة حجــــــــم مــــــــنخفض ال مــــــــنخفض ال

مــا  نطــاق النقــل ألســواق التــصدير، مــا  نطــاق النقــل ألســواق التــصدير، . . اإلنتــاجاإلنتــاج
ودول منطقــة ودول منطقــة    المقــام األول االتحــاد األورو المقــام األول االتحــاد األورو

ط الهادئ ا والمح ط الهادئآس ا والمح   ..آس
  

كــــوف فعلــــق لن كــــوف فعلــــقأمــــا م لن عــــ الــــرغم مــــن أنــــه ال عــــ الــــرغم مــــن أنــــه ال : ": "أمــــا م
وع واحــــــــــد  هــــــــــذا  لــــــــــدنا مــــــــــ وع واحــــــــــد  هــــــــــذا يوجــــــــــد اآلن   لــــــــــدنا مــــــــــ يوجــــــــــد اآلن  

، فـإن ، فـإن ""مـذكرات التفـاهممـذكرات التفـاهم""المجال اجتاز مرحلة المجال اجتاز مرحلة 
ــــــــــــذ مثــــــــــــل هــــــــــــذ ــــــــــــة انطــــــــــــالق لتنف ان ــــــــــــ إم ــــــــــــذ مثــــــــــــل هــــــــــــذأ ــــــــــــة انطــــــــــــالق لتنف ان ــــــــــــ إم ە ە أ

ات العمالقــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ ــــع تمتل ــــــــــــــشار ات العمالقــــــــــــــــــة المــــ هــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ ــــع تمتل ــــــــــــــشار المــــ
ـــــــــك وروســـــــــنفت  ـــــــــك وروســـــــــنفت كروســـــــــاتوم وغـــــــــازروم ونوفات كروســـــــــاتوم وغـــــــــازروم ونوفات

ل لولوك أو   ".".ولوك أو
قــــــــول  مكــــــــن للمــــــــرء أن  ــــــــه،  قــــــــول ومــــــــع ذلــــــــك،  رأ مكــــــــن للمــــــــرء أن  ــــــــه،  ومــــــــع ذلــــــــك،  رأ

لـــــن تكـــــون ممكنـــــة إال إذا لـــــن تكـــــون ممكنـــــة إال إذا " " القفـــــزةالقفـــــزة""ـــــاألحرى أن ـــــاألحرى أن 
ات إ الجهــــــــــود  ــــــــــد مــــــــــن الــــــــــ ات إ الجهــــــــــود انــــــــــضمت العد ــــــــــد مــــــــــن الــــــــــ انــــــــــضمت العد

شط الدو شط الدووالدعم ال   ..والدعم ال
ط ارتفــــــــــــاع أســــــــــــعار الطاقــــــــــــة  ـــــــــا لــــــــــــه، يــــــــــــرت ط ارتفــــــــــــاع أســــــــــــعار الطاقــــــــــــة ووفقـــ ـــــــــا لــــــــــــه، يــــــــــــرت ووفقـــ

الحجم الصغ لمثل هذە الال ا  الحجم الصغ لمثل هذە متجددة  روس ا  متجددة  روس
تغ  الد، ومــــــــــع نموهــــــــــا ســــــــــ تغ الــــــــــصناعات  الــــــــــ الد، ومــــــــــع نموهــــــــــا ســــــــــ الــــــــــصناعات  الــــــــــ

  ..الوضعالوضع
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  تتذكر .. البصرة
 الثورة ايدة
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